
Deze presentatie vormt het slot van 
een halfjaarlijks lesprogramma 
in de kinderkookstudio van Hans 
Kervezee. Hij is de initiatiefne-
mer en oprichter van de Stichting 
Proefhof, waaronder de kookstu-
dio valt. “Ik vind het belangrijk 
dat kinderen bewust met het mi-
lieu omgaan, gezond leren eten, 
maar ook weten wat ze eten en 
ze daarover leren nadenken. Wat 
levert het voor het milieu op wan-
neer je een dag geen vlees eet? Het 

Op zaterdag 25 juni is er vanaf 
17.00 uur in de Agniesestraat 
een groot wijkdiner voor leer-
lingen en ouders van het pro-
ject ‘Kook Met Mij Mee!’.
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uitgangspunt is plantaardig en bio-
logisch omdat het verantwoord en 
duurzaam is. Bijkomend voordeel 
is dat plantaardig eten in een mul-
ticulturele samenleving voor ieder-
een acceptabel is.”

Vaardigheden
Hans is gaan samenwerken met 
onderwijssociologe Pinar Coskun: 
Samen met Hogeschool Inholland 
hebben zij het programma van tien 

lessen ontworpen, met als doel ba-
sisschoolkinderen bewust met eten 
om te laten gaan. “Tijdens zo’n 
dagdeel worden heel wat vaardighe-
den geoefend., zoals rekenen, taal, 
biologie, werken in groepen, kiezen 
en natuurlijk proeven, recepten 
maken en deze beoordelen. En dat 
filmen ze en ze zetten hun ervarin-
gen op hun weglog. Een prachtig 
initiatief. Kinderen leren daardoor 
zelfs hun ouders beter en meer ver-

antwoord te koken.” aldus een 
enthousiaste Pinar.

Eigen plantaardig recept
De kinderen creëren zelf hun 
eigen plantaardig recept. Al op 
zaterdag 25 juni serveren zij tij-
dens het grote wijkdiner deze 
zelfgemaakte maaltijden aan 
hun vader, moeder, broer en / of 
zus.

Fotografie: Johannes Odé 

Dit eetfeest wordt gesponsord door: 
Deelgemeente Rotterdam Noord, Hore-
cavakschool Rotterdam, Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en In-
novatie, Van Dijk en Yourownmood.



Troep 
op straat
O.K., er wordt gewerkt op de Kop 
van Noord. De schil van de Klus-
woningen wordt voortvarend aan-
gepakt. Er wordt gehamerd en ge-
broken. Ook wordt er een nieuw 
kinderdagverblijf ingericht. Contai-
ners en hekken staan in de straten.
Dit is echter géén vrijbrief voor 
sommige bewoners om hun halve 
huisraad als grof vuil op straat te 
pletteren. Het grof vuil wordt door 
de Roteb gratis opgehaald, je hoeft 
alleen maar te bellen naar (14010). 
Doen!

Broodzat
Massaal wordt in het Oude Noor-
den brood op straat gegooid met 
allerlei motieven: geloofsmotieven, 
“geen eten weggooien als je de oor-
log hebt meegemaakt”, “de vogel-
tjes zijn zo lief”.
In de praktijk trekken de hompen 
of kruimels een leger ratten aan, 
die de volksgezondheid in gevaar 
brengen. Denk toch aan de kids!

Schijt aan…
De baasjes moeten zelf de hon-
denpoep opruimen. Gebeurt dat 
in Noord, waar je constant uitglijdt 
over de uitwerpselen? Is er ooit een 
bekeuring uitgedeeld? Vergeet je 
plastic zakje niet!
Kan de hondenpoepzuiger nu de 

grootste ellende niet weghalen 
langs de singel, langs de Rotte, op 
het Zwaanhals?
Please …!!!

-----------------------------------------------------

Kansen voor 
winkelgebied
Na het Zwaanshals en de Zaagmo-
lenkade, worden nu ook de Zwart 
Janstraat en de Noordmolenstraat 
aangepakt. Voor het project ‘Revita-
lisering winkelgebied Oude Noor-
den’ is vanuit het Europees Fonds 

Erna kunnen ondernemers aan de 
slag met de inrichting van hun on-
derneming.
Met een lengte van bijna twee kilo-
meter is de Hofbogen het langste 
gebouw van Rotterdam. Jarenlang 
zijn de ruim honderd jaar oude 
markante bogen bij het station ver-
waarloosd. De herontwikkeling van 
voormalig Station Hofplein is de 
start om het gehele viaduct weer 
in oude glorie te herstellen. Met 
de ontwikkeling van de Mini Mall 
en het gebruik van het dak van het 
Station Hofplein als evenementen-
terrein, wordt het stationsgebouw 
na een lange periode van leegstand 
weer nieuw leven in geblazen.

Culturele activiteiten
De Mini Mall speelt in op het gebrek 
aan betaalbare locaties in Rotterdam 
waar verfrissende initiatieven het 
licht kunnen zien. Vanaf deze zo-
mer vestigt zich hier een eigentijdse 
mix van jonge ondernemers met 
speciale horeca, originele mode- en 

lifestyle winkels van onafhankelijke 
ontwerpers en gedurfde kunstiniti-
atieven.
Ook de omgeving van het Hofplein-
station wordt aangepakt. De cen-
trale ligging dichtbij het centrum 
en het authentieke karakter maken 

Omgeving Hofbogen wordt opgeknapt

de toekomstige Mini Mall een cre-
atieve en levendige plek, waar je 
vernieuwende merken vindt, tussen 
het winkelen door even kan lunchen 
of espresso drinken of inspirerende 
boeken in kan kijken. Naast shop-
pen kun je er ook terecht voor een 
‘high wine’ of culturele activiteiten, 
zoals jazzconcerten.

Openingsmoment
In 2009 is gestart met de renovatie 
van de zeven bogen. Op 27 mei zijn 
de casco’s van de nieuwe units of-
ficieel opgeleverd door wethouder 
Karakus. Na de casco oplevering 
volgt een zomer vol openingen van 
de winkels en activiteiten op en 
rondom de Hofbogen. Zo vinden op 
8, 9 en 10 juli in jazzclub Bird de af-
terparty’s van North Sea Jazz plaats.
Als grote afsluiter volgt in het eerste 
weekend van september het offici-

ele openingsmoment van de Mini 
Mall, een van de grootste mijlpalen 
in de herontwikkeling van de Hof-
bogen. Meerdere activiteiten volgen 
binnenkort en zullen op de website 
van de Mini Mall bekend worden 
gemaakt.

Hofbogen
In 2006 heeft Hofbogen BV -een 
samenwerkingsverband van de vier 
woningcorporaties Com.Wonen, 
PWS, Stadswonen en Vestia- de on-
derkant van het spoorwegviaduct 
van de Hofpleinlijn aangekocht. Het 
project is gefinancierd met steun 
van het Europese Fonds voor Regio-
nale Ontwikkeling van de Europese 
Commissie.

Kijk voor meer informatie de websi-
tes www.mini-mall.nl en 
www.rotterdam.nl/noord.

Van dit budget worden twee belang-
rijke plekken heringericht: bij het 
voormalig Bergwegstation wordt 
het Eudokiaplein vernieuwd, het 
voormalige Hofpleinstation wordt 
getransformeerd tot creatieve Mini 
Mall.
Bij beide locaties hebben bewoners 
en ondernemers te kennen gegeven 
dat ze het er stenig en ongezellig 
vinden en bij de herinrichting meer 
groen, sfeer, terrassen en zitplekken 
wensen. Hiermee is rekening mee 
gehouden, evenals met sociale vei-
ligheid, bereikbaarheid, parkeren en 
stallen van fietsen.

Station Hofplein 
wordt Mini Mall
Een compacte shopping mall met 
creatieve ondernemingen, winkel 
en horeca: de zeven eerste bogen 
van de historische Hofpleinlijn on-
dergaan een metamorfose tot cre-
atieve hotspot. Op 27 mei vond de 
oplevering plaats van het compleet 
gerenoveerde Station Hofplein. 
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Om de omgeving rond de Hofbogen op te knappen, is uit het 
Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing 2,2 miljoen euro 
beschikbaar gesteld. Deze investering moet bijdragen aan de 
ambitie de Hofbogen weer uit te laten groeien tot icoon van 
de stad.

groen waar kan, dus bomen zoveel 
mogelijk behouden, ten minste één 
plaatsen in de boomloze Kabeljauw-
sestraat en geveltuinen als groene 
aanvulling.
Naar verwachting kan eind 2012 
met de uitvoering worden begon-
nen.

Steeds meer gezinnen trekken naar 
dit gebied vanwege de ruime, histo-
rische woningen, de kluswoningen 
en straks de nieuwbouw op het Soe-
tendaalseplein. De deelgemeente-
lijke ambitie voor de buitenruimte 
is om het groener en ruimtelijker 
te maken en de oorspronkelijke his-
torische sfeer terug te brengen. Dit 
komt overeen met de door de bewo-
ners geuite wensen. De realisering 
van minder parkeerplekken is ge-
zien de parkeerdruk niet wenselijk. 
Vanwege de beperkte ruimte in de 
dwarsstraten geniet hangverlichting 
de voorkeur. Voor de Heer Vrankes-

traat wil het deelgemeentebestuur 
onderzoeken of er naast de stan-
daardlantaarnpalen een variant bin-
nen te normen van duurzaamheid 
en sociale veiligheid te vinden is die 
past bij het 19e eeuwse gevelbeeld. 
Vervolgens zal aan bewoners de 
keuze worden voorgelegd. En verder 

Nieuw in een oud jasje
Arie de Kwant, uitvoerder bij Aan-
nemingsbedrijf Muddebouw, heeft 
de renovatie begeleid. Hij vertelt 
dat hij bij aanvang van de werk-
zaamheden de woningen in zwaar 
vervallen staat aantrof. “Mijn eerste 
reactie was: Waarom gooien we die 
panden niet plat? Nu ben ik blij dat 
we dat niet hebben gedaan. De pan-
den zijn helemaal leeggehaald. Als 
basis hebben we herstelwerkzaam-
heden aan de fundering uitgevoerd. 
De buitenschil, met behoud van 
historische elementen en details, is 
in de oude luister hersteld. Van bin-
nen zijn de woningen opnieuw in-
gedeeld, waarmee volledig voldaan 
wordt aan het huidige bouwbesluit. 
De oorspronkelijke gevels zijn be-
houden gebleven, dus eigenlijk zijn 
het nieuwbouwwoningen in een 
authentiek / oorspronkelijk jasje 
geworden” aldus de Kwant.

 NIEuwS VAN PwS 
Jensiusstraat en Zwaanshals terug in Oude Stijl

Rondleiding
Projectleider Jeroen Baron van 
aannemingsbedrijf Muddebouw is 
betrokken bij alle renovatieprojec-
ten die onder de naam POP Fase 5 
plaatsvinden in het Oude Noorden. 
POP Fase 5 bestaat uit projecten in 
de Jacob Catsstraat, de Noordmo-
lenstraat, de Jensiusstraat en het 
Zwaanshals. Hij vertelt dat hij on-

langs de oorspronkelijke bewoners 
een rondleiding heeft gegeven door 
één van de woningen aan de Jensi-
usstraat. “Mevrouw Hameetman is 
87 jaar geleden in de woning gebo-
ren en zij was nieuwsgierig naar de 
renovatie van haar oude woning. 
Zij en haar man zijn heel enthousi-
ast over het resultaat, ze vonden het 
prachtig geworden.”

In het Oude Noorden staan veel 
panden die aan het begin van 
de vorige eeuw zijn gebouwd. 
Vier panden aan de Jensius-
straat met boven- en beneden-
woningen zijn het afgelopen 
jaar omgebouwd tot acht luxe 
twee- en driekamerapparte-
menten. De eerste bewoners 
hebben inmiddels in de wonin-
gen hun intrek genomen.

Verhoogde plafonds
“We krijgen veel reacties van men-
sen die voorbij lopen, zij vinden 
dat de sfeer van de woningen goed 
bewaard is gebleven.” De lijst van 
verbeteringen is lang: herstel van 
de fundering, gevelrestauratie, een 
compleet nieuw binnenpakket in-
clusief nieuw leidingwerk en instal-
laties.

Op de eerste etage zijn er balkons 
gecreëerd, de benedenwoningen 
zijn uitgebreid met een tuin van cir-
ca 15 m2. De bogen boven de ramen 
zijn hersteld. Om de authentieke 
uitstraling te behouden, zijn de voor-
deuren en sierlijsten nagemaakt van 
andere huizen in de straat. Achter 
de voordeur scheiden de wegen van 
de nieuwe bewoners zich naar een 
boven- of een benedenwoning. Om 
ruimtelijk effect te creëren, zijn tot 
slot de plafonds verhoogd.

Zwaanshals oude stijl
Ook aan het Zwaanshals is hard ge-
werkt. “We verbouwden een reeks 
bedrijfsruimten naast elkaar. Alles 
is zoveel mogelijk in de oude staat 
teruggebracht. De antieke kozijnen 
die we aantroffen, zijn gerestau-
reerd. Voor ramen en deuren gebrui-
ken we traditioneel messing beslag. 
De vloeren zijn verlaagd, zodat je 
net als vroeger met een trapje de 
winkel ingaat. Overigens renoveren 
we natuurlijk wel met de gewenste 
luxe van deze tijd. Zo zijn er geluids-
werende plafonds aangebracht en 
kleine terrassen in de binnentuinen 
gemaakt. Misschien is het leuk om 
de website van het Zwaanshals te 
vermelden: www.rondomhetzwaans-
hals.nl”, besluit Jeroen.

Station Hofplein oogt binnenkort als een paleis. 
Fotografie: Johannes Odé  Winkelstraat terug in oude glorie. Fotografie: Johannes Odé

Het aan de zuidzijde van de Agniesebuurt wat verscholen en 
saaie Benthemplein krijgt een algehele metamorfose. Het wordt 
het eerste echte waterplein in Nederland. Een waterplein is een verdiept 
plein dat bij hevige regenval water zal gaan opvangen. Deze vernieuwende 
manier van waterbeheer heeft internationale belangstelling. De meeste tijd 
van het jaar is het echter een gewoon plein.

De scholen, bedrijven en het jeugdtheater die aan het plein liggen en bewo-
ners uit de Agniesebuurt, hebben meegedacht over een goede inrichting. 
Sporten, ontmoeten, buitentheater, spelen, het moet er allemaal kunnen. 
Een van de ideeën is om gratis WiFi aan te bieden.
De deelgemeente vindt dat gezien het beperkte groen in de Agniesebuurt 
het plein ook groener moet worden. De kosten voor het plein zijn 3 miljoen. 
Dat wordt betaald uit stedelijke middelen en subsidies (Mooi Nederland).
De uitvoering start naar verwachting in de eerste helft van 2012 en het plein 
is een jaar later gereed.

Benthemplein: 
waterplein, chillplein, sport-
plein en podiumplein

Nieuw overleg met bewoners 
over herinrichtingsplannen 
Kop van Noord
Het dagelijks bestuur van de 
deelgemeente Noord kop-
pelt de door haar college de-
finitief vastgestelde herinrich-
tingsplannen rond de Kop van 
Noord terug richting bewoners. 
De bijeenkomst hierover zal 
plaatsvinden op dinsdag 14 
juni in basisschool de Fontein 
in de Hoyledestraat. Het betreft 
het gebied rond de Heer Vran-
kestraat, de Hoyledestraat, de 
Kabeljauwsestraat en de Rot-
teroute.

voor Regionale Ontwikkeling 1,8 
miljoen euro beschikbaar. Cor-
poraties, gemeente Rotterdam en 
deelgemeente Noord dragen samen 
circa zes ton bij.
Ook de pandeigenaren en onderne-
mers in de winkelstraten wordt ge-
vraagd te investeren in het opknap-
pen van hun gevels of het samen-
voegen van panden. Dit realiseren 
van grotere winkels vormt een be-
langrijk onderdeel van de aanpak. 
Pandeigenaren en ondernemers 
krijgen ongeveer de helft gesubsi-
dieerd, de andere helft is voor eigen 
rekening. De subsidieregelingen 
starten nog voor de zomer.
Daarnaast zijn er plannen om de 
buitenruimte op te knappen met 

mooier straatmeubilair en groen. 
Nu ziet de buitenruimte er op som-
mige plekken weinig uitnodigend 
uit.
Ook zal er in promotie van het win-
kelgebied worden geïnvesteerd via 
onder andere evenementen en acti-
viteiten op het Noordplein.

-----------------------------------------------------

Ronde Berg-
polder en 
Liskwartier
Wegens succes wordt ook in 2011 
weer een Ronde van Bergpolder 
en Liskwartier georganiseerd en 
wel op woensdag 7 september. Met 
wielrennen, Dikke Banden Race, 
skeeleren, hardlopen, Scootmobiel 
Race en veel meer. Vorig jaar werd 
de ronde na lange tijd weer nieuw 
leven in geblazen, naar aanleiding 
van de Tour de France in Rotter-
dam. Het is een samenwerking van 
WPR, Vestia, Bewonersorganisa-
ties Bergpolder en Liskwartier en 
Deelgemeente Noord.

Meer informatie of aanmelden als 
vrijwilliger: Bewonersorganisatie 
Bergpolder (Willebrordusstraat 72-
74) of mail naar RondeVanBergpol-
der@gmail.com.

Heer Vrankestraat wordt straks nog mooier. 
Fotografie: Johannes Odé

 Boe tegen straatafval. Fotografie: Brigitte Wopereis

Kinki’s Kappers model voor nieuwe Zwart Janstraat. 
Fotografie: Brigitte Wopereis
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BeWOnerScOlumn NOORD AAN HET wOORD

Op theaterbezoek bij 
Luchtwortels

Wij kennen Jolina Wessels, de 
vaste regisseur van deze ver-
eniging, als buurvrouw uit ons 
woonblok. Wat wij vooraf uit de 
aankondiging in de Noorderzon 
hadden begrepen was dat zij en 
haar spelersgroep het publiek 
wilde laten nadenken over wat 
nu eigenlijk vrijheid is: “Vrijheid 
heeft immers te maken met los-
laten, maar ook met je te verbin-
den: je te wortelen of juist te ont-
wortelen.” We waren vooraf dan 
ook heel benieuwd wat we te zien 
zouden krijgen.
We kwamen in de sporthal bin-
nen in een ruimte met allerlei ta-
feltjes, bedden en andere dingen, 
die een klein dorp voorstelden 
waar in elk huisje zich iets af-
speelde. Het dorp bleek een grote 
verscheidenheid aan inwoners 
te hebben met ieder hun ver-
haal, zo uit het leven gegrepen. 
In verschillende scènes kwamen 
zij voorbij. Zomaar een (onvolle-
dige) greep.
We maakten kennis met Caro, 
een jonge vrouw met een teddy-
beer in haar armen geklemd. Ze 
gedraagt zich als een kind. Som-
mige mensen accepteren haar en 
anderen jagen haar weg.
Een moeder van een doodziek 
kind komt bij de dorpshuisarts, 
maar die doet niet erg zijn best.
Een vrouw zit te schaven aan 
stuk steen om een kunstwerk te 
maken. Ze is voor iedereen onbe-
reikbaar.
Ineens duikt Louisa op die bij 
haar moeder langsgaat. De oude 
zwerver Seppe knoopt een praat-
je met haar aan. Ze ziet de ‘Z’ op 

zijn arm en hij begint te vertellen 
over zijn verleden. Hij is zigeuner 
en die werden net als de joden, ge-
handicapten en alles wat de Duitse 
Nazi’s niet beviel in concentratie-
kampen gestopt. De ‘Z’ is door de 
Nazi’s met een gloeiendhete pook 
op zijn pols ingebrand. Nog steeds 
hoort hij de Duitse bevelen. Als eni-
ge heeft hij het kamp overleefd.
We horen dat Caro als kind de eni-
ge overlevende was van een brand, 
waardoor ze haar familie verloor. 
Ze is vanaf dat moment stil blijven 
staan in haar geestelijke ontwikke-
ling.

Een meisje koopt haar onvrede weg 
door het kopen van tal van schoe-
nen, kleren en sieraden. Maar ze 
wordt er niet gelukkig van.
Een vluchteling uit Iran, een schrij-
ver, wacht bibberend op de Neder-
landse les. Hij heeft het zo koud in 
dit vreemde land.

Wat doet die vrouw daar met haar 
laptop en dat beeld van een broe-
dende duif op een groot scherm, 
vragen we ons af. Ze heeft nog niets 
gedaan, of gezegd. Tot de vrouw die 
zwanger wil worden op haar afstuift 
en haar verwijt een duif te observe-
ren met eieren, terwijl zij geen kind 
kan krijgen.

De sfeer was gemoedelijk, aan tafels 
met banken proefden de bezoekers 
van de verfijnde biologische hapjes. 
Het was een echt ontmoetingsfeest. 
Een kritisch bandje verhoogde nog 
de amusementswaarde.
De vele marktkramen waren alle-
maal pittoresk, met jams, honing, 
groenten, zaden en plantjes. Tal van 
details maakten dat ze samen een 
prachtige schildering vormden.

De kids timmerden met Buurtlab 
aan mooie kweekbakken. Pameyer 
maakte illegale biologische pannen-
koeken. De voedseltuin bij de Keile-
weg presenteerde zich.

Citysalad
Citysalad liet zien dat de veldbloe-
men in de berm van de weg onge-
looflijke jams, soepen, drankjes en 
toetjes kunnen opleveren.

Rotterdam zaait 

Niet iedereen vindt het makke-
lijk om buren aan te spreken. 
Een coaching door bemiddelaars 
kan je dan misschien helpen, 
een hulp bij het gezamenlijke 
gesprek. Wat telt, is een oplos-
sing die werkt.
Hebt u belangstelling en/en wilt 
u nader kennis maken? Neem 
dan contact op met de project-
leider Buurtbemiddeling Noord, 
Loes van Delft, voor het maken 
van een afspraak. Telefoon (010) 
265 62 48 of e-mail: noord@
buurtbemiddeling.org

Van paardebloem tot rode klaver, 
van rucida tot hazelnoot. In verla-
ten plantsoenen, op braakliggende 
grond en aan de rafelranden van 
de stad kun je vaak de beste eetbare 
planten vinden. Het onkruid van de 
stad was (in Oma’s tijd) jarenlang 
onderdeel van de dagelijkse maal-
tijd. De prachtige pioniers zijn in de 
vergetelheid geraakt.
De kunstenaars ‘rotganzen’ hekel-
den het giftige snoepgoed in hun 
ballententje.

en verdeeld in 3 percelen: Oost, Mid-
den en West.
Naast de individuele tuinders zijn 
er twee grote partijen, de Speelder-
nis die aan tuinieren doet met kin-
deren en Transition Town, een club 
die permacultuur promoot. Per-
malcultuur is een combinatie van 
planten en moestuinen, van mooi 
en gezond, geïnspireerd door de be-
roemdste vredesactivist van India: 
Mahatma Ghandi.

Nog kavels beschikbaar
De oudste tuinder is 86 en de jong-
sten zijn een stel van 23 jaar. Ieder-
een beschouwt het als een nuttige 

BuuRTBEMIDDELINg 
NOORD - Kinderen… 
Schatjes zijn het!  
Ik breng een geleend boek terug bij 
Mia, een kennisje. Ze woont in een 
flat en ik neem de trap. Daar volg ik 
een spoor van lege snoepzakken en 
sappakjes. Op de galerij raast een 
kind me op een fietsje voorbij. Vier 
kinderen rennen er schreeuwend 
achteraan. “He jij roep ik naar ze, 
“Zit er soms een monster achter jul-
lie aan?” Ze reageren niet en schie-
ten de hoek om. Even later bel ik bij 
Mia aan. Als ze opendoet, rent het 
groepje kinderen weer de galerij op. 
Haar gezicht verstrakt, ze doet een 
stap naar buiten en zegt met stem-
verheffing: “Jongéns! Doe toch eens 
rustig!”. De kinderen draaien zich 
half om en roepen lelijke woorden.

Eenmaal binnen vertelt Mia, hoe 
vervelend ze het gedrag van de kin-
deren vindt. Ze is ook bang dat er 
eentje naar beneden valt, of dat ze 
één van de oudere bewoners om-
ver lopen. Ik vraag of ze de ouders 
kent, misschien kan ze met ze gaan 
praten. Dat ziet Mia helemaal niet 
zitten. Ze denkt dat het nare men-
sen zijn en ze voelt niets voor ruzie. 
“Maar Mia, als je gaat praten hoef je 
toch geen ruzie te krijgen. Je kunt 
je bezorgdheid over ongelukken ver-
tellen!” Ze blijft bij haar standpunt 
dat met de ouders niet valt te praten, 
zonder dat ze ooit met ze gesproken 
heeft.
Dat is jammer. Want nu blijft ze 
zich ergeren. Ik begrijp wel dat het 
niet gemakkelijk is om op mensen 
in je buurt af te stappen, met een 

minder leuke boodschap. Toch kan 
het soms een verrassend goede uit-
werking hebben.
Herkent u deze situatie of dat ge-
voel? Wilt u praten over een pro-
bleem met de buren, en het oplos-
sen met hulp van bemiddelaars, dan 
kunt u een beroep doen op Buurtbe-
middeling Noord. De projectleider 
bespreekt met u welke ondersteu-
ning het beste bij Uw situatie past.

Dahlia

Stadsboerderijen
Het talrijke publiek schuifelt langs 
de kramen en leest de mooie bord-
jes met daarop de boerderijnamen 
en de afstand naar de stad: 20 km, 

30 km, 50 km. Op de website lekker-
vers lees je waar je rechtstreeks bij 
de boer aan huis je natuurproducten 
kan kopen.
Rotterdam Zaait was een belevenis.

Op zaterdag 14 mei was het Noordplein stampvol van het volk. 
Rotterdam Zaait had een grote aantrekkingskracht: niet alleen 
op de buurt, maar ook op alternatievelingen en jongeren uit 
heel Rotterdam

Tot er een actieve bewoonster op-
stond: Karin Padmos. Zij voerde ac-
tie en trok stevig aan de bel richting 
deelgemeente: het volkstuincom-
plex moet weer open!

De bewonersorganisatie 
en opbouwwerk
De bewonersorganisatie Liskwartier 
wilde de kar wel trekken. Bestuurs-
lid Wendelien Lans sprong in de 
bres. In februari werd opbouwwerk-
organisatie SONOR in de persoon 
van Freek Homan er bijgehaald. 
Doel was om de tuinders weer op de 
tuin te krijgen. Homan trof verwil-
derde tuinen aan. Er werd geploegd, 
de kavels moesten weer worden uit-
gemeten om verhuurd te worden. 
Opstallen werden verbeterd. Ode 
aan actieve vrijwilligers als Edwin 
en Frans.

Succes
Met gestoomd water konden op 9 
mei de eerste kavels aan oude en 
nieuwe huurders worden aangebo-
den. 2 hectare tuin is beschikbaar 

Volkstuinders weer actief 

len, praat er eens over en vraag om 
advies. Onze ouderenadviseurs zijn 
gewend om mee te denken over wat 
bij u past en welke mogelijkheden 
er voor u zijn om weer onder de 
mensen te komen.

U kunt ons bellen voor een afspraak.
Ouderenwerk Noord
telefoonnummer (010) 244 82 40.

Te weinig contacten, het sluipt 
er langzaam in. Voldoende con-
tacten hebben, het is op oude-
re leeftijd niet meer zo vanzelf-
sprekend.

Daar zijn verschillende oorzaken 
voor: U bent slecht ter been en u 
kunt steeds minder goed naar bui-
ten. U bent erg oud geworden en u 
heeft uw familie en vriendenkring 

overleefd. Uw kinderen en kleinkin-
deren werken of ze wonen ver weg. 
U hebt jarenlang voor een zieke 
partner gezorgd die is overleden.

Toch heeft ieder mens het nodig om 
aandacht te krijgen, iets voor een 
ander te betekenen. En als u ouder 
wordt kunt u juist meer behoefte 
krijgen aan contact met anderen.
Merkt u dat u de laatste tijd ook 
minder mensen ziet dan u zou wil-

Informatie Ouderenwerk 
Noord Te weinig contacten

Het volkstuindercomplex aan 
de gordelweg is weer in volle 
bloei. Toen in oktober 2010 de 
beheerder van Sport en Recre-
atie weg werd bezuinigd, had 
iedereen er een hard hoofd in. 
Een hele tijd waren de tuinen 
gewoon niet in gebruik.

Met drie dames uit het Rottekwartier gingen wij naar Sport-
hal Snelleman om te kijken naar het toneelstuk ‘Luchtwor-
tels, theater over vrijheid‘. Dit werd gespeeld door Echte 
Liefde, onze wijktoneelvereniging.

De vrouw van de dokter zegt tegen 
hem dat ze honger heeft. Het her-
innert hem aan zijn studententijd 
dat hij met een paar vrienden een 
bank heeft overvallen. Ze beslui-
ten het nog eens dunnetjes over te 
doen. In een hilarische scene zien 
we hen onder de muziek van ‘Ma 
Baker’ van Boney M met stenguns 
de dorpsbar overvallen.
De jonge vrouw met de schoenen 
en sieraden heeft besloten afstand 
te doen van al haar bezit. Het geluk 
zit ergens anders in. Ze geeft alles 
weg en trekt de wijde wereld in.
Inmiddels zijn de duiveneieren 
uitgekomen, bijna niemand ziet 
het.

De moeder van Louisa stort in 
en zingt a capella (zonder mu-
ziek) met tranen in haar ogen ‘La 
Mama’, de dood van een zigeuner-
koningin. Je strot kneep dicht!
Op het scherm zie je een groep 
duiven uitvliegen, ze gaan de vrij-
heid tegemoet.

Wat hebben we genoten, gela-
chen en raakten we ontroerd. We 
waren vooral verrast door een 
toneelstuk, dat de uit wijkbewo-
ners bestaande toneelgroep he-
lemaal zelf heeft ontwikkeld en 
opgevoerd. We zagen hen ook op 
een verrassende manier bekende 
popliedjes zingen. Het waren al-
lemaal amateurs, maar wat oog-
de het professioneel!
Jolina en haar spelersgroep krijgt 
van ons dan ook een dikke pluim 
voor het neerzetten van dit spek-
takel. En ja, al die verschillende 
scènes zette ons echt aan tot na-
denken over wat vrijheid nu ei-
genlijk betekent …

Adrie de Goede, 
Winny Vreugdenburg, 
Wil van Vught, 
bewoonsters Hofdijkcomplex

leefbaarheidsgroep
Zwaanshals

en mooie ervaring. Op dit moment 
hebben tachtig tuinders een per-
ceel.
Er zijn nog kavels beschikbaar. Ze 
hebben een oppervlakte van 25 m2 
per stuk en kosten € 83,-- per jaar 
per kavel. Je kunt maximaal twee 
kavels huren.
Daarvoor kun je je aanmelden bij 
de Bewonersorganisatie Liskwar-
tier in de Willibrordusstraat 72, 
telefoonnummer (010) 467 23 00.
Vermeldenswaard is nog dat porte-
feuillehouder Niels Berndsen van 
de deelgemeente behoorlijk aan de 
zaak heeft getrokken om alles op 
tijd op de rails te krijgen.

De leefbaarheidsgroep Zwaans-
hals vindt de verkeersdrempels in 
de Meester Willemstraat aan de 
lage kant. Daarnaast is een ver-
keersdrempel op het stuk Tocht-
straat naar het Zwaanshals een 
must. Het opheffen van een par-
keerplaats daar zou de veiligheid 
sterk vergroten.
Bij het Meester Willemplantsoen 
is op de schutting een reusachtige 
rups van krijtborden aangebracht. 

Dank aan de kunstenaars van 
de dagopvang Van Speijk aan de 
Heer Vrankestraat.
Bewoners vinden dat het onder-
houd van het Ruivenplantsoen te 
wensen overlaat. Op donderdag 
2 juni krijgt het Zwaanshals op 
initiatief van de bewoners een 
plantactie.

er was veel interesse in zaden en planten. 
Fotografie: Johannes Odé

Grote betrokkenheid tijdens vergadering. Fotografie: mick Otten
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  Eerste Bruisende   
  Woensdag 
  Ammersooiseplein

Op woensdag 11 mei was op 
het Ammersooiseplein de af-
trap van de eerste Bruisende 
woensdag. Kinderen, jongeren 
en volwassenen konden deel-
nemen aan diverse workshops, 
zoals techniek, voeding, bloem-
schikken en sieraden maken.

Daarnaast waren er verschillende 
Oud Hollandse spellen. Ook was er 
voor de kinderen een luchtkussen 
waar ze hun energie kwijt konden. 
Voor de jongeren was er een klim-
wand waar ze vier meter omhoog 
konden klimmen. Halverwege de 
middag was er een voorstelling van 
de bokser.

Boeketjes
De middag was een groot succes: 
er waren meer dan 200 kinderen 
en 80 ouders aanwezig. Ongeveer 
50 jongeren namen deel aan de di-
verse workshops die door actieve 
bewoners en professionals werden 
begeleid. Alle workshops werden 
door de kinderen en hun ouders 
goed bezocht. Ouder en kind maak-
ten samen hun droomwijk de Ag-
niesebuurt. De kinderen maakten 
samen met hun ouders boeketjes. 
Opvallend was dat zelf de oudere 
jongens bezig waren met het maken 
van boeketjes om hun moeder te 
verrassen.

Ricciotti straatsymfonieorkest 
15 mei
In het kader van hun “elfendertigst 
jubileum” trad het Ricciotti ensem-
ble op zondag 15 mei weer eens op 
het plein op. Bijzonder was dat dit 
optreden samenviel met de viering 
van hun 41 jarig bestaan. Hierdoor 
kon het publiek nu ook een aantal 
oprichters bewonderen. Hun en-
thousiasme was derhalve groot.

Buurtbrunch 
22 mei
Traditioneel vond in de muziekkoe-
pel de buurtbrunch plaats. Zo’n 50 
tot 60 jongere en oudere, bekende 

   Actief Voetbaldorp

Het was op donderdag 5 mei op 
het Johan Idaplein hard werken 
voor de kids in het voetbaldorp. 

Stropdas schieten richting een enor-
me opblaasleeuw, met het oog op 
punten scoren de bal doen belanden 

met elkaar bijpraten. Het bestuur 
heeft van deze gelegenheid gebruikt 
gemaakt om officieel afscheid te 
nemen van Martha Harel. Zij legde 
vorig na dik tien jaar het bestuurs-
schap van de vereniging neer. Ze 
heeft zo veel betekend voor de 
leefbaarheid van het plein en haar 
omgeving. Een mooie speech, luid 
applaus, een bos bloemen en een 

in een gatennet, dapper strijd voe-
ren in een drietal panakooien. De 
kleintjes maakten het bont op een 
luchtkussen.
Moeders en vaders met kinderen 
stonden in de rij en zorgden voor 
de nodige aanmoedigingen. Geen 
demonstraties, alles zelf doen deze 
keer.
De arena was de enorme voetbalkooi 
die dertig concurrerende teams kon 
verwelkomen. De zon was heet, het 
testosteron liep op en er was genoeg 
competitie ijver. Gelukkig zorgden 
enkele damesteams voor enige ont-
spanning.

Er werden bekers uitgereikt voor de 
hindernissen van stropdas tot pana 
en gaten schieten.
Het voetbaltoernooi vereiste enig 
pedagogisch ingrijpen. Pas de 
maandag daarop werden de bekers 
uitgereikt met een klein onderhoud 
over spel, humor en vooral sporti-
viteit. Al bij al een bijzonder inter-
actief gebeuren en een les voor de 
toekomst.

cadeautje onderstreepten de dank-
baarheid van de leden.

Concert ’Opera bij mij thuis’ 
22 mei 
Op zondagavond 22 mei vond in de 
muziekkoepel een schitterend con-
cert plaats. Onder de noemer “Opera 
bij mij thuis” en in het kader van de 
Rotterdamse Operadagen zongen 7 

De alliantiepartners Sport en Recre-
atie, Stichting Buurtwerk Alexan-
der, opbouwwerkorganisatie SO-
NOR en de stagiaires van de Wolfert 
van Borssele-school verdienen een 
pluim.
We vergeten zeker niet de vaders en 
jongeren die de teams begeleidden, 
top!

  Bruisende Woensdag  
  Wolstraat

Op het sfeervolle snipperveldje 
aan de wolstraat werd op 11 
mei een Bruisende woensdag 
georganiseerd. 

Er heerste een zuiders sfeertje met 
de Colombiaanse band Jacumba 
en de enthousiaste kinderen die tal 
van muziekinstrumenten hanteer-
den en een plaatselijk Cumbia-koor 
vormden. Creativiteit was er ook 
alom met tasjes maken, tattoos en 
henna. Vooral bij de moeders waren 
er creatieve uitschieters met Louis 
Vulton-achtige producties. De brass-
band van Noventa speelde de ster-
ren van de hemel. Circo Fiasco was 
een topper. De circusdirecteur wist 
de kinderen niet alleen te vermaken, 
maar ze kregen ook echte rollen met 
hesjes, valhelmen, ladders, muzika-
le fietsen en tovenaarsbellen. Gewel-
dig toch!!

internationale vocalisten bekende 
aria’s uit wereldberoemde opera’s. 
De 5 sopranen en 2 baritons zongen 
onder pianobegeleiding nummers 
uit o.a. “Carmen”, de “Barbier van 
Sevilla” en “La Traviata”. Als afslui-
ting traden alle 7 zangers aan om 
een vrolijk drinklied aan te halen, 
een leuk slot. Ze kregen een minu-
tenlange, staande ovatie.

Activiteiten 
juni en juli
Op zaterdag 25 juni zal de Konink-
lijke Rotterdams Post Harmonie 
(KRPH) om ca 19.30 uur in de mu-
ziekkoepel optreden. Onder de noe-
mer “KRPH goes Nederpop” zullen 
artiesten als  Doemaar en Boude-
wijn de Groot voorbij komen.
Voor diegene die het eerste optreden 
van het Ricciotti straatsymfonieor-
kest hebben gemist, op zondag 24 
juli is er om 19.00 uur een herkan-
sing. Dan komt het orkest terug voor 
wederom een enerverend optreden. 
Ditmaal in de reguliere bezetting en 
voor een langer optreden.

Patrick Zwiers

Fruitspiesjes
Na al het harde werken gingen de 
kinderen en ouders naar de work-
shop voeding en maakten daar fruit-
spiesjes die ze daarna lekker konden 
opeten. De ouders waren blij dat er 
voor fruit was gekozen in plaats van 
chips en snoep. Voor de meiden was 
de workshop sieraden erg in trek. 
Ze maakte diverse sieraden voor 
zichzelf en voor anderen.

Tweede Bruisende woensdag
Iedereen was erg enthousiast over 
het grote spektakel op het Ammer-
sooiseplein. Dit soort grote activi-
teiten brengt kinderen, jongeren en 
volwassenen bijeen en men leert el-
kaar kennen. Zo groeien er nieuwe 
sociale contacten in de wijk. De hele 
middag heeft iedereen genoten van 
alles wat er plaatsvond.
De tweede Bruisende Woensdag op 
het Ammersooiseplein zal plaats-
vinden op woensdag 29 juni.

en ook onbekende buurtbewoners 
smulden aan lange tafels van de ge-
rechten die een groot deel van de be-
woners zelf hadden klaargemaakt. 
Wraps met roomkaas, worsten-
broodjes, couscoussalade, kippen-
pootjes, quiches, pannenkoeken, 
linzensoep, Turks brood. 
Onder het genot van thee van Bran-
co en zomerse muziek kon iedereen 

Activiteiten Op donderdag 2 juni (Hemel-
vaartsdag) en de daarop volgende 
vrijdag 3 juni wordt de Agniese-
buurt en het Oude Noorden beplant 
door een A-team van jongeren in sa-
menwerking met Serve the City.

Van maandagavond 6 tot don-
derdagavond 9 juni trekt ieder 
zijn stoere stappers aan voor de tra-
ditionele avondvierdaagse door de 
deelgemeente Noord. Het Kinder-
paradijs en de basisscholen zijn de 
trekkers.

Op zondag 12 juni (Eerste Pink-
sterdag) is er op het binnenterrein 
Hofdijk in het Rottekwartier weer 
‘Op een mooie Pinksterdag’. Of het 
goed weer zal zijn moeten we nog 
maar even afwachten, maar er is in 
ieder geval een Brassband, lucht-
kussen, open podium, barbecue, 
Brocantemarkt en een woeste stier 
die getemd moet worden: ofwel, 
voor elk wat wils. De superactieve 
bewonersvereniging maakt er weer 
een pareltje van.

Op 18 juni vieren we met basis-
school Het Plein en de bewoners-
vereniging Pijnackerplein één groot 
familiefeest, waarbij ook de Jonge 

lijk sfeertje zal krijgen. Het geheel 
krijgt het thema ‘Beestenboel’, een 
knipoog naar Diergaarde Blijdorp?

Op 22 juni in de ochtend geven de 
kinderen van basisschool de Fontein 
een heuse circusvoorstelling met 
echte acrobaten, dansers, tromme-
laars en clowns. Ze doen dat in een 
reusachtige circustent op het gras-
veld van speeltuin ‘het Noorden’. 
Komt dat zien, komt dat zien!!

23 juni brengt Klankenhaus, de 
Popacademie van Zadkine, vanaf 
19.00 uur het Jongerenpodium op 
de Rotte. Er zijn optredens van ar-
tiesten als Graaggedaan, de Dichter 
(hiphop) en Kevin van Idols. De 

Het Nelson Mandela Festival is 
toe aan zijn 8e editie. Het festival 
wil het gedachtegoed van Mandela 
doorgeven aan de jeugd en diverse 
bevolkingsgroepen bij elkaar bren-
gen. Het wordt gedragen door jonge 
vrijwilligers. Een van de zeer betrok-
ken bestuursleden van de organise-
rende stichting is Ed de Meyer, in de 
Agniesebuurt en het Oude Noorden 
bekend als zeer inspirerend en acti-
verend opbouwwerker.
Thema van het Nelson Mandela Fes-

Honden van de partij zullen zijn. Tal 
van spellen, jongerenmuziekgroe-
pen, een modetent, dansgroepjes, 
breakdance, soccer freestylers, Tivo-
lita (het kleine mobiele educatieve 
pretpark) en jonge kunstenaars 
overspoelen dit romantische plein, 
wat hierdoor een bijzonder zuide-

Jonge Honden programmeren dit 
Jongerenpodium en combineren dit 
met hun eigen muziekband, eigen 
dansgroepjes en modeshows, een 
tentoonstelling en graffitikunste-
naars. De Jonge Honden gaan los!!

Op vrijdagavond 24 juni is er 
weer Zomermuziek op de Rotte 
met Symfonica, die werken van be-
roemde componisten als Mozart en 
Tjaikowski zullen spelen, met ook 
optredens van blazers uit de Balkan 
en de Vlinder (straattheater). Tot 
besluit zal er weer een spetterend 
vuurwerk zijn. Dit 5-jarig lustrum 
van hoge kwaliteit mag je niet mis-
sen. Start om 19.00 uur.
Met Zomermuziek opent ook de 

tival is dit jaar ‘Duurzaamheid’. De 
nieuwe wereld is gebaseerd op mi-
lieubesef en rechtvaardige relaties 
tussen landen en volkeren.
Het festival combineert een uitda-
gend muziekpodium met o.a. Ej 
van Lyrik, Winne, Maghreb Mania, 
Zafer Kaya en Cache Royal met een 
spetterend parkprogramma van ca-
poeira, kunst, ecotools, de Keuken 
op Zuid en Rotterdamse Oogst.
Welkom op zondag 26 juni van-
af 13.00 uur (Afrikaanderpark).

Route du Nord, de meest spraakma-
kende kunstroute van Rotterdam. 
Tal van kunstenaars exposeren in 
Zwaanshals en omgeving. Tuk tuks 
kunnen je vervoeren. Duizenden 
sympathisanten schuiven door de 
straten voor dit unieke kunstgebeu-
ren dat Noord op de kaart zet.

Dezelfde avond leven zeskampers 
zich uit op het Ammersooiseplein.

Op zaterdag 25 juni organiseert 
Kook met Mij Mee op het kruispunt 
Agniesestraat-Heemstedestraat een 
reusachtig straatdiner voor 450 
buurtbewoners. Klassieke Arabi-
sche Turkse en westerse muziek van 
hoge kwaliteit zorgt voor de entou-
rage. De gasten krijgen de top van 
de plantaardige keuken geserveerd. 
Het diner kadert in de aanpak van 
‘Kook met Mij Mee’, waarbij leerlin-
gen van vijf basisscholen na inten-
sieve kooklessen hun eigen plant-
aardige recepten samenstellen. Zie 
ook het artikel op pagina 1.

Op 1 juli wordt de afschaffing 
van de slavernij gevierd: Keti Koti. 

Op het Pijnackerplein verschijnen 
de kleurrijke feestelijke dames. Er 
komt een band, lekkere hapjes, kle-
dingkraampjes, danseressen en ie-
dereen is welkom.

Van 4 tot en met 8 juli kan je 
alvast vakantie vieren in het Vakan-
tiepaleis van sporthal Snelleman.

De straatspeeldag op woens-
dag 1 juni in de Agniesebuurt 
en rond het Klooster wordt weer 
oergezellig: van Sumovoetbal tot 
hockey, van Pana tot Basket en 
van skilopen tot ringen werpen: 
er is weer van alles te doen. Voor 
het eerst komen ook de senioren 
van het Jan van der Ploeg-huis de 
straat op met het legendarische 
koersbal. Een tof muziekbandje 
en adembenemende acrobaten 
zorgen voor een topsfeer. Vergeet 
het niet: woensdag 1 juni. Jij komt 
toch ook meedoen?!

Spetterend pleinenprogramma juni

STRAAT-
SPEELDAg 
Agniesebuurt en
rond Klooster

NELSON MANDELA 
FESTIVAL in Afrikaanderpark

De stichting Vrienden van het Klooster is bezig met de 
programmering van het nieuwe Klooster.
Partners worden Music Matters, Muziekhuis Rotterdam, Multicultikoor 
Rotterdam Noord, Stichting Snad, Toneelvereniging Echte Liefde, Cathar-
sis producties, Theatergroep Siberia en Conny Jansen Danst.

• Music Matters geeft workshops talentontwikkeling en optredens op  
    diverse locaties in de wijk.

• Muziekhuis Rotterdam bemant oefenruimten in het souterrain.

• Het Multicultikoor Rotterdam krijgt oefenruimte.

• De Stiching Snad geeft kindervoorstellingen, gericht op verbeelding.    
    Ze geven ook workshops papierwerken, karton en jongleren.

• Toneelvereniging Echte Liefde speelt de voorstelling ‘Luchtwortels’.

• Catharsis Productions verzamelt schoolliedjes van vroeger en nu en  
    nodigt 50+ -ers uit voor sing-inns.

• Theatergroep Siberia speelt de familievoorstellingen ‘Kamp Noord’    
    (rond migratie) en ‘Krijg Nou Titus’.

• Conny Jansen ontwikkelt een stedelijke voorstelling voor de parade   
    Rotterdam.
Het Nieuwe Klooster wordt spannend en opwindend! In een volgende 
Noorderzon leest u over nieuwe partners. Ontwikkel je talent!

Bewonersvereniging 
Pijnackerplein 
alweer druk bezig PROgRAMMA 

Wijkgebouw het Klooster
Met in mei optredens van het Ricciotti straatsymfo-
nieorkest, een buurtbrunch en een operaconcert is 
de bewonersvereniging Pijnackerplein het nieuwe 
seizoen goed begonnen. Ook in juni en juli staat er 
weer het nodige te wachten.

Plein- en straat

Spannende momenten tijdens 
voetbalwedstrijd. 

Fotografie: Johannes Odé

Jong operatalent brengt Pijnackerplein in vervoering. Fotografie: marije Hammel

Origineel Jongerenpodium op de rotte. Fotografie: Johannes Odé
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Fontein Spetters 

Twaalf procent van de Rot-
terdamse peuters is te zwaar. 
Dat blijkt uit de Fitmeter en de 
Jeugdmonitor Rijnmond. Met 
de proef Makkelijke Moestui-
nen opent Rotterdam Lekker Fit 
de aanval.
Op veertien kinderdagverblijven 
en drie peuterspeelzalen gaan peu-
ters zelf groenten verbouwen. Ze 
doen dit in een speciale Makkelijke 
Moestuin. Dit is een bak van 1,20 
bij 1,20 meter, die is verdeeld in 
zestien vakjes. In elk vakje komt 
een andere groente, zoals radijs, 
doperwtjes en sla. De peuters hel-
pen met het zaaien, verzorgen en 
oogsten en eten de ‘eigen’ groenten 
daarna in de klas op.

wennen aan groente
De oorzaak van overgewicht bij klei-
ne kinderen is meestal te veel en te 
ongezond eten. Door mee te doen 
aan het project leren peuters op 
een leuke manier de groenten ken-
nen en zien ze hoe het groeit. En 
ze leren vooral ook hoe het smaakt, 
ruikt en eruit ziet. Hierdoor wordt 
gezond eten voor hen normaal. De 
ouders spelen ook een grote rol in 
de voeding van kinderen. Zij krij-
gen een workshop over gezonde 
voeding, zodat zij de kinderen ook 
kunnen stimuleren.

groter geheel
De proef is een samenwerking van 
de gemeente Rotterdam, Nutricia, 
Kinderdam en Prokino en loopt tot 

wie was Erasmus ook al weer? 
En hoe verging het Rotterdam 
in de Tweede wereldoorlog?
Antwoorden op deze vragen en meer 
vinden basisschoolleerlingen voort-
aan op de website De Digitale Histo-
riemeter.

De scholieren ontdekken met de His-
toriemeter dat geschiedenis gewoon 
op straat is te vinden. Zo is de Eras-
musbrug vernoemd naar die Eras-
mus en het Witte Huis in de Oude 
Haven was ooit het hoogste gebouw 
in Rotterdam.

Op de website is een tijdslijn te zien 
met historische data. Teksten en af-
beeldingen uit het Gemeentearchief 
brengen de Rotterdamse geschiede-
nis weer tot leven. Het doel van de 
Historiemeter is dat het onderdeel 
wordt van de geschiedenislessen op 
basisscholen. PABO-studenten van 
de Hogeschool Inholland zullen pro-
beren een lesprogramma met de Di-
gitale Historiemeter te ontwikkelen.

en met september. Het uitgangs-
punt is dat Makkelijke Moestuinen 
onderdeel wordt van een bredere 
aanpak van overgewicht onder peu-
ters.

Noord: groeiplek voor 
jonge journalisten
In Noord krijgen kinderen en jongeren volop kansen om zich te 
ontplooien als journalist, radio- of televisiemaker. De Stichting Hoed-
je van Papier verzorgt 16 mediaworkshops voor kinderen van de basisschool 
en begeleidt vier kinderpersbureau’s en een jongerenredactie. Belangrijke 
doelstelling is om kinderen te laten groeien tot actieve burger van de wijk en 
uiteraard hen de kans te geven hun talent op mediagebied volledig te ontwik-
kelen. In de workshops maken kinderen praktisch kennis met de media. De 
enthousiaste talenten kunnen vervolgens voor een schooljaar aan de slag bij 
het kinderpersbureau. Daar leren de journalisten in spé reportages maken en 
zelf achter nieuws uit de wijk te gaan. De volgende stap is de jongerenredactie, 
het Ucee Station. De jongeren worden opgeleid om zelfstandig radioshows en 
filmpjes te maken.

Echte springende 
vissen
Vissen die stroomopwaarts zwemmen en over watervallen sprin-
gen. wie denkt dat dit alleen in verre oorden te zien is, heeft het 
mis. Dankzij de komst van een speciale vistrap in de Kralingse Plas, 
kunnen Rotterdammers dit schouwspel in de eigen stad zien.
Door deze vistrap kunnen onder meer zeelt, snoeken en voorntjes via een na-
tuurlijke omgeving vanuit de Kralingse Plas naar de Wolvenvallei zwemmen. 
Daar paren de vissen en leggen ze eitjes.
De vistrap is onderdeel van het Integraal Plan Kralingse Plas, waarmee de 
waterkwaliteit in de plas blijvend moet verbeteren. Een betere waterkwaliteit 
voorkomt de groei van blauwalgen en vergroot de diversiteit van planten en 
dieren. In de tweede helft van 2011 zullen de ‘werken aan een schone Kra-
lingse Plas’ zijn uitgevoerd en kan de natuur zijn gang gaan.

Peuters 
aan ’t 
verbouwen

Digitale 
Historie-
meter

Al het Nederlandse water in 
kaart gebracht. Dat gebeurt in 
de Bosatlas van Nederland wa-
terland, welke medio mei in 
een speciale editie is versche-
nen. En Rotterdam speelt hierin 
een grote rol.

De hoofdstukken ‘Water in de stad’ 
en ‘Klimaatverandering en Veilig-
heid’ in deze speciale editie zijn 
volledig vanuit een Rotterdamse in-
valshoek geschreven. Onderwerpen 
als hemelwater en riolering en de 
samenwerking met de waterschap-
pen komen aan bod, maar ook water-
veiligheid en overstromingsrisico’s. 
Water is een belangrijk thema in 
aardrijkskundelessen. Alle scholen 
van het voortgezet onderwijs in Ne-
derland ontvangen daarom een gratis 
schoolpakket van deze Bosatlas van 
Nederland Waterland.
Dit is een initiatief van de gemeente 
Rotterdam, de Unie van Waterschap-
pen, Rijkswaterstaat, het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu en het 
Ministerie van Economische Zaken 
en Innovatie.

waterken-
ners in 
waterland

Speeltuin het Noorden heeft in 2010 
bijgedragen aan het bevorderen van 
een gezonde ontwikkeling van kin-
deren tot 12 jaar, het stimuleren van 
beweging en het samenspelen met 
andere kinderen. De speeltuin is 7 
dagen per week open geweest met 
toezichthouders.
Daarnaast zijn er allerlei extra acti-
viteiten georganiseerd, zoals kinder-

bingo, Koninginnedag, zomerfeest, 
sinterklaas, kerst, carnaval, winter-
feest, internationaal kinderfeest, 
kabouterfeest, halloween en straat-
speeldag.
Gedurende het afgelopen jaar was er 
een wekelijkse activiteit voor jonge-
ren van 8 t/m 14 jaar. Ook waren er 
activiteiten voor vrijwilligers als waar-
dering voor hun inzet.

Speeltuin 
Het Noorden 
zeer actief

Al jaren lang hebben dagop-
vang Van Speijk aan de Heer 
Vrankestraat en basisschool De 
Fontein een bijzondere samen-
werking: tekenen, schilderen, 
samen zingen of een feestje 
vieren.

Op 10 mei is groep 5 aan de slag ge-
gaan om een kookboek te maken. 

Niet zomaar een kookboek, het komt 
vol met recepten te staan, die door u 
in de Kop van het Oude Noorden ge-
maakt worden.

De Fontein helpt als school mee met 
het verzamelen van de recepten en de 
tekeningen in het boek. In de keuken 
van Van Speijk zullen de gerechten 
gemaakt worden, samen met de kin-
deren. Twee buurtbewoners, Petja en 

Chris, zorgen voor de foto’s en de uit-
voering van het boek.
De kinderen kregen ook een vakan-
tieopdracht mee: ze moesten aan hun 
ouders en/of de buren vragen wat zij 
het liefste eten, hoe het gerecht heet-
te, wat je daarvoor nodig hebt, hoe je 
het kan maken en van wie ze dat ge-
recht hebben gekregen.

Het kookboek 
van de Top van noord

Fotografie: Petja Buitendijk

Het jaarlijkse zomerfeest van 
basisschool De Fontein komt 
er weer aan. Ditmaal staat het 
feest in het teken van het CIR-
CuS.

De kinderen zijn de afgelopen vijf 
maanden aan het oefenen geweest 
met echte circusartiesten, waarbij de 
groepen 1 t/m 6 aan verschillende 
circusworkshops hebben meege-
daan. Daarin leerden zij o.a. acroba-
tiek, dansen, jongleren, clown spelen, 
piramide bouwen, hoepel springen, 
draaien met diabolo’s of Chinese 
bordjes en nog veel meer. De kinde-
ren vonden deze circuslessen heel 
leuk en leerzaam, ze ontwikkelen im-
mers zo hun talent. Ze leren ook hoe 
ze met elkaar moeten samenwerken 
om een geweldige circusvoorstelling 
te geven.
Bij deze unieke voorstelling mogen 
alle ouders, maar ook belangstellen-
den, komen kijken. De voorstelling 
vindt plaats bij speeltuin Noord aan 
de Noorderkanaalweg 6 in een echte 
circustent. Vanaf de Bergweg richting 
Station Noord net even over de brug 
en dan direct na de snackbar aan de 

linkerhand. Komt u ook kijken? U 
bent op woensdag 22 juni van harte 
welkom, de spannende voorstelling 

circus bij jaarlijks 
zomerfeest

begint om 11.00 uur. De kinderen 
verheugen zich erop! U toch ook?!

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 Fotografie: Johannes Odé

Groot kindervermaak in de speeltuin. Fotografie: Frank Oudenes

Acrobaten zetten circus op stelten. Fotografie: Debby Vermeulen

Ook wat is heerlijk voor onze leerlingen om nu een echte grote tuin om de 
school heen te hebben. Ze kunnen zich op allerlei manieren uitleven en leren 
zo veel over de natuur. Het is bijna alsof ze in het paradijs zijn. Een genot om 
naar te kijken!

Hildegardisschool  
Groene Speelplaats
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wonderlijke uitstraling
Sandra studeerde af aan de kunstaca-
demie en is één van de grondleggers 
van Kunst en Kids in Noord, Marcel 
is kunstfotograaf.
“Je kunt SPAM een huiskamer noe-
men voor creatieve geesten” stelt 
Sandra. “We hebben een buurthuis-
functie en tegelijkertijd een wonder-
lijke uitstraling. Studenten van de 
kunstacademie komen naar hier om 
inspiratie op te doen.”

Jaloerse Elton John
Je raakt bij binnenkomst gefasci-
neerd door de mooie designmeubels: 
de vlinderstoelen, de verrassende 
fauteuils, de schattige ronde glazen 
tafels, de bollampen, de Rietveldstoe-
len, de gadgets, de vintage kleding, 
het ontroerende T-shirt met Night 
Nurse op en de zonnebrillen die El-
ton John jaloers maken.
Achteraan in de zaak staat Ospama 
Bin Laden. Het heeft een zwarte 
jelebba aan, een 1400 jaar oud ont-
werp, met daaroverheen een 70-er 
jaren jasje. Het symboliseert hoe 
zijn gedachtegoed is voorbijgestreefd 
door de hedendaagse jongerenrevol-
tes in Noord-Afrika.

Arta la Tarta
Het krioelt in SPAM van de jonge 
mensen die door de zaak slenteren, 
hevig discussiëren, aan een drankje 

zellenfeestje of een familiedag (van 
14 tot 60 personen). “Samen taarten 
maken is echt basic en bijzonder 
therapeutisch” oppert Marja. Ze lijkt 
open-minded en creatief. Met haar 
werkt ook Ronald de Graaff samen, 
‘het’ talent van de Route du Nord met 
schilderobsessie voor zwarte vrou-
wen.

nippen, wachten op de verhuisauto 
of een jurkje passen.
Een van hen blijkt Marja Brand van 
Arta la Tarta. Zij organiseert in het 
kleine SPAM aan de Zwaanshals 
243a het creëren van feestelijke taar-
ten en het samen doen van gezellige 
zoete workshops. Je kunt er terecht 
voor een personeelsuitje, een vrijge-

De eerste Route du Nord werd 8 jaar 
geleden georganiseerd. De spannen-
de route in zijn huidige vorm viert 
haar vijfjarig bestaan, een lustrum!
Galeries, winkels, horeca en tijdelijke 
ruimtes in het Oude Noorden tussen 

de Zaagmolenkade en het Pijnacker-
plein worden omgetoverd in een ar-
tistiek walhalla. Het is een zinderen-
de kunstroute met beeldende kunst, 
live muziek, dichters en schrijvers, 
DJ’s en VJ’s, feest en performances.

De deelnemers
Wat te denken van de volgende line 
up aan deelnemende artiesten? Geert 
Mul, Stefan Gross, Daan Roosegaar-
de, Marin de Jong, Olaf Mooij, Mia 
Andresen, Niels Post, Arno van de 
Pol, Hans van Bentem, Dimitri Hak-
ke, Lenny Oosterwijk, Sober Indu-
stries, De Fabriek, Vice Venus, Plat-
form Ras, Incorrect Realisten, 2012 
Architecten, DJ Ted Langenbach, Me-
neer Jansen, Nadorst, Nultien Song-
writers Guild en vele vele anderen!!
De spetterende acts zijn ook niet mis. 
Zo treden op vrijdag 24 juni in Spam 
aan de Zaagmolendrift 53 Dion en 
the Magic Chords op en houdt Noor-
derlicht 010 een alchemistic light-
show in Rotabs Style Center (‘Waren-
huis voor Toegepaste kunsten’) aan 
de Zaagmolenkade 46.
Verder zijn er optredens van DJ’s als 
Maarten & Erik en CO2RO (Lowri-
ders). Ook zijn klinkende namen als 
Sleeze Selector (Wirwar) en Spin-

“Vrijdag hebben we de Zoete Inval. 
Dan kan iedereen zijn of haar taartjes 
komen maken. Voor 25 euro per per-
soon kan je een hele middag terecht 
met alles erop en eraan” maakt Marja 
spontaan reclame. Je krijgt zomaar 
zin in een heerlijk zoet en spannend 
taartavontuur.

dokter Ries (House of Freaks) van de 
partij.
Daarnaast zullen verrassen Black Old 
Gun, Benjamin Elshout en de Bomba 
Brothers met hun scooters.
Op 24 juni wordt er vanaf 19.00 

uur in Rotabs een ukelele jamboree 
gehouden en is er in de Kromme 
Wiekstraat een huiskamerconcert 
met o.a. Charlie Dée, the Parents en 
The Yes Please.

Jamsessie
Op donderdag 23 juni organiseren de 
Jonge Honden uit het Oude Noorden 

SPAM in notendop
SPAM is dé zaak voor vintage design 
van de jaren 50 tot en met 80: verlich-
ting, meubelen, zonnebrillen, platen.
Allemaal gekende merken van Pi-
lastro tot Gucci, van Gelderland tot 
Guzinni. Opvallend zijn de vintage 
brillen, ook zijn er de wonderlampen 
en de verfijnde ambiance van Hala, 
Philips, Gispen en De Wit.
In het kleine SPAM vindt je Vintage 
home decoration bij de Graaff en 
workshops taart decoreren bij Arta la 
Tarta.
I love SPAM staat er zomaar geschre-
ven. Hebt u ook een briefje in de bus 
gekregen van dit nieuwe medium? 
Niet weggooien. Kom zo snel moge-
lijk eens naar dé creatieve huiskamer 
van Rotterdam Noord.

Meer informatie
SPAM Vintage Design is te vinden 
aan de Zaagmolendrift 53, nabij de 
Zaagmolenbrug. De openingstijden 
zijn van dinsdag tot en met zaterdag 
van 11.00 tot 17.00 uur. Het webadres 
is www.spamrotterdam.nl en het tele-
foonnr. 06- 42437036
Arta laTarta is te vinden aan Zwaans-
hals 243, telefoonnr. 06 - 1439 4189, 
e-mail: info@artalatarta.nl, 
website: www.artalatarta.nl.

in samenwerking met Klankenhaus, 
de Popacademie van Zadkine, een 
(Jongeren)Podium op de Rotte.
Op vrijdag 24 juni is er weer Zomer-
muziek op de Rotte, met Symfonia 
die Hayden en Tchaikovski speelt, 

Balkan blazers, jong gitaristen, straat-
theater de Vlinder en spetterend 
vuurwerk.
Op zondag 26 juni vindt in Café De 
Bel, op de hoek van de Gerard Schol-
tenstraat en de 3e Pijnackerstraat, 
tussen 21.30 en 23.30 uur een akoes-
tische jamsessie plaats.

SPAM, voor vintage design

Van vrijdag 24 tot zondag 26 
juni wordt weer de Route du 
Nord georganiseerd, volgens 
de directeur van de Rotterdam-
se Kunststichting de meest suc-
cesrijke kunstenaarsroute in 
Rotterdam. 

In SPAM, een schitterende designzaak aan de Zaagmolendrift 
53, zijn Sandra Breuer en Marcel Niehoff actief. Zij zijn samen 
met o.a. Michelle en Eddie Kaijser dé echte pioniers van de 
Zwaanshals.

5 
jaar

Route du Nord, een lustrum

              

Op vrijdagavond 13 mei beke-
ken 70 jongeren en volwasse-
nen, actievelingen uit de Ag-
niesebuurt en het Oude Noor-
den, in het Huis van Siberia aan 
de Banierstraat het theaterstuk 
‘Vloek’. De klassieke griekse 
tragedie Electra was daarvoor 
door Theatergroep Siberia be-
werkt en in een modern jasje 
gestoken.

Koning Agamemmon gaat 10 jaar 
lang oorlog voeren tegen de aarts-
vijand van zijn volk Troje. Wanneer 
zijn vloot wegens windstilte niet kan 
vertrekken, hakt hij zijn oudste doch-
ter in vier stukken en offert ze aan de 
goden. Direct komt er een forse wind 
opsteken. In die tijd luisterden de go-
den nog.
Zijn vrouw kan de dochtermoord 
niet vergeten en ook om haar stad te 
besturen neemt ze een minnaar.
Wanneer de koning na 10 jaar terug-
keert wordt hij door zijn vrouw en de 
minnaar vermoord.
Dochter Electra wil haar vader wre-
ken. Ze smokkelt haar kleine broer-
tje Orestes het paleis uit, als troonop-
volger loopt hij gevaar. Orestes traint 
18 jaar lang met het oog op wraak. 
Electra en Orestes doden uiteindelijk 
hun moeder en haar minnaar.

Met deze scène begint Theatergroep 
Siberia het eigenlijke stuk ‘Vloek’. 
Alle spelers komen vervolgens tot 
leven en trachten het publiek te over-
tuigen van hun gelijk. Iedereen heeft 
zijn eigen waarheid. Het publiek 
leert alles van vooroordelen, alles 

De komende maanden zal de staal-
constructie van de stationshal in rap 
tempo de lucht ingaan. Om deze 
megaklus te klaren wordt een van de 
grootste hijskranen van Europa inge-
zet: de zeventig meter hoge ‘Liebherr 
1750’. Deze heeft een kraanarm met 
een draaibereik van wel 112 meter!!

Naar verwachting bereikt de dakcon-
structie van het nieuwe station in 
oktober het hoogste punt. Als alles 
straks af is, heeft de nieuwe stations-
hal een oppervlakte van wel 4.700 
m2 en geeft het toegang tot trein, 
metro, RandstadRail en een onder-

VLOEK door Theatergroep Siberia 
EyE-OPENER

Kijkavonden enorme hijskraan 
Centraal Station

leerzaam voor de dagelijkse praktijk 
van de actievelingen uit Noord. Een 
pluim voor de acteurs en de organi-
satoren van Jong en Oud (opbouw-
werkorganisatie SONOR en de Stich-
ting Welzijn Noord).

over zwart-wit denken. Wat beweegt 
een ander om te handelen zoals hij 
handelt?

Stukken als dit hebben een grote pe-
dagogische waarde en zijn daarom 

pagina 11nr 34 - juni 2011  

website met 
aantrekkelijke fietsroutes
Met de zomer in aantocht pakken steeds meer mensen uit Rotterdam en om-
geving de fiets. Voor hen is de website fietseninregiorotterdam.nl in het leven 
geroepen. Hier kunt u terecht voor allerlei verschillende routes in en om Rot-
terdam.
Blijft u liever in Rotterdam, maar kent u de geijkte routes ondertussen al-
lemaal wel, neem dan eens een kijkje op de pagina met themaroutes. Zo is 
er een Centrumroute, die de veelzijdigheid van het hart van de stad laat zien. 
Ook is er een Havenroute, die door de Rotterdamse havens voert. Of wat dacht 
u van de Parkenroute, die u de groene kant van de stad laat ontdekken. U kunt 
u zich ook laten verrassen door de Rivierenroute, die de oorsprong van Rotter-
dam toont. Sinds een maand zijn aan de site vier nieuwe regio’s toegevoegd, 
die vanuit Rotterdam goed te bereiken zijn: Voorne_Putten, Haaglanden, 
Midden_Delfland en Reeuwijkse plassen.

Last Minute kunstkaarten
Voor een prikkie naar het theater, een dansvoorstelling of een concert: het Rot-
terdams Uitburo en Rotterdam.info bieden het sinds kort aan. Iedere week 
van donderdag t/m zondag kunnen Rotterdammers bij het stadspromotie-
centrum Rotterdam.info en online terecht voor Last Minute kaarten.
Het aanbod is heel uiteenlopend en varieert van kaarten voor het Nieuwe 
Luxor Theater tot Grounds en van theater Walhalla tot De Doelen. Ook voor 
voorstellingen die al bijna uitverkocht raken, zijn soms last minute kaarten te 
koop. Voor elke actie zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Zie voor meer informatie de website www.rotterdamsuitburo.nl.

wijkmedia in Noord 
worden versterkt
Een website met activiteiten in de wijken, lichtkranten met gericht wijknieuws, 
samenwerking tussen redacties van wijkmedia (bewonerskranten, wijkwebsi-
tes e.d.), een youtube-kanaal voor digitale filmpjes (van bewoners) uit Noord. 
Een aantal voorbeelden van activiteiten uit de uitvoeringsnota wijkmedia, die 
het bestuur van de deelgemeente onlangs heeft vastgesteld.
De deelgemeente wil stimuleren dat bewoners betrokken zijn bij hun wijk, 
buurt of straat en dat ze ‘meedoen’. Voorwaarde daarbij is dat ze goed geïn-
formeerd zijn. Wijkmedia spelen daarbij een belangrijke rol. Enerzijds infor-
meren ze bewoners, anderzijds kunnen bewoners functioneren als burger-
journalist.
Daarom heeft het bestuur van de deelgemeente besloten om de wijkmedia in 
Noord te versterken. De uitvoeringsnota wijkmedia is tot stand gekomen in 
overleg met de wijkredacties. Uiteraard blijft hun onafhankelijke rol onaan-
getast.

grondse fietsenstalling. Al die ruimte 
is overigens hard nodig: in 2025 
maken dagelijks maar liefst 325.000 
reizigers gebruik van het nieuwe sta-
tion.

Wie de Liebherr 1750 graag eens 
in actie wil zien, moet beslist een 
bezoekje brengen aan één van de 
kijkavonden. Vanaf het dak van het 
Groothandelsgebouw hebben be-
zoekers namelijk perfect zicht op 
het indrukwekkende schouwspel. 
Hosts van Punt Centraal staan klaar 
om tekst en uitleg te geven over alle 
werkzaamheden.

Het gros van de werkzaam-
heden aan het nieuwe 
Centraal Station vond de af-
gelopen jaren ondergronds 
plaats. 

Tot en met september is er iedere 
laatste vrijdag van de maand een kijk-
avond: 24 juni, 29 juli, 26 augustus 
en 30 september. De avonden duren 
steeds van 21.00 tot 23.00 uur.
Inschrijven is niet nodig, bezoekers 
kunnen zich gewoon melden bij de 
receptie van het Groothandelsge-
bouw. Het dakterras biedt ruimte aan 
honderd bezoekers. Let wel op: vol is 
helaas wel vol!

Meer informatie
Voor meer informatie kan men te-
recht op de website www.rotterdam-
centraal.nl.

Hijskraan hoger dan nationale nederlanden? 
Fotografie: chantal Arts

Oude noorden is even hét kunstcentrum. Fotografie: marcel niehoff

Fotografie: Toneelgroep Siberia
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op de Rotte

 

Zome   muZiek
  

5 jaaR

24 juni 2011

19.30 uur
19.45 uur

19.00 uur

21.30 uur

dRaaioRgel Rosalinda
opening

Balkan oRkest CaRlama oRChestaR
  optReden van CiRCus vladimiR 
met een poëtisChe vooRstelling van de vlindeR

pauZe20.45 uur
   sinfonia RotteRdam o.l.v. diRigent 
       ConRad van alphen

Composities van o.a. pjotR iijitsj tsjaikovski en 
   RomantisChe nummeRs van Wolfgang amadeus moZaRt

soliste gitaaR gaBi vink            
22.45 uur vuuRWeRk


