
van Hans Kervezee aan de Agnie-
sestraat. Rond 17.00 uur komen de 
speeches. De genodigden van de 
kunstenaarsborrel en de vrijwilli-
gersborrel kunnen een hapje eten 
in het ernaast gelegen Jan van der 
Ploeg-huis, dat zichzelf ziet als een 
aanvulling op het Klooster.
Er worden rondleidingen verzorgd 
en men kan kennis maken met de 
diverse ruimtes en een aantal toe-

Er is nog een lange weg te gaan 
om er een gebouw voor en door de 
buurtbewoners van te maken, een 
gebouw voor vernieuwende initia-
tieven en talentontwikkeling.

Artistieke apootheose
De opening start vanaf 16.00 
uur met een inloop met hapjes 
en een drankje, verzorgd door 
de kids van de Kinderkookstudio 
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komstige gebruikers, o.a. schilders, 
fotografen, muzikanten, filmlief-
hebbers en theaterproducenten.
Zo verrast wijktoneelvereniging 
Echte Liefde, in het verleden regel-
matig gebruiker van het Klooster 
met onder meer hun kolderieke ho-
telsoaps, de gasten in echte kloos-
terstijl en zorgt Cirqua Magnifique 
van het Rotterdams Volkstheater 
voor een artistieke apotheose.

Tal van activiteiten
Rond de opening zijn tal van activi-
teiten gepland.
• Villa Zebra actief is op woensdag-
ochtend 19 oktober voor de kids ac-
tief, evenals op de daarop volgende 
donderdag- en vrijdagochtenden.
• Op woensdag wordt door de 
Kloosteralliantie ook Move Baby ge-
organiseerd. Hierbij worden de om-
liggende straatjes afgezet voor een 
sport- en spelcircuit, uitgedokterd 
door de Jonge Honden onder leiding 
van Latifa Montassir.

• De jongerenruimte van de Stich-
ting Buurtwerk Alexander (SBA) 
zal spetteren van de creativiteit.
Het SBA organiseert op donder-
dag- en vrijdagmiddag ook diverse 
specials, waaruit hun vernieuwde 
aanpak blijkt. Jongeren verzorgen 
ook rondleidingen door het ge-
bouw.

Lees verder op pagina 7 voor 
meer informatie over alle (be-
woners)mogelijkheden in het 
nieuwe Klooster.

Opening Klooster
Na een langdurige verbouwing wordt op woensdag 19 oktober aan de Ruivenstraat 81 
het gerenoveerde Klooster feestelijk heropend. Het is de bedoeling dat het nu als een 
echt wijkgebouw gaat functioneren.
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vindingen. We laten weten wat er 
met de aanbevelingen gebeurt.”

Noem eens een mooi resultaat
“Het verkeer rondom bouwputten is 
vaak verstoord. Soms staan er verou-
derde verkeersborden met foutieve 
informatie. Automobilisten rijden 
hierdoor de verkeerde kant op. Dat 
is natuurlijk extra hinderlijk. Dit 
hebben wij aangekaart bij het col-
lege. Wethouder Karakus heeft 
daadwerkelijk iets met ons advies 
gedaan. Dankzij hem zijn er meer 
verkeersregelaars, worden borden 
beter onderhouden en verloopt de 

Overal komen meer fietsbeugels.
Door woningcorporatie Woonstad 
wordt bekeken of op het binnenter-
rein van de Heer Vrankestraat een 
fietsberging kan worden aange-
bracht.

Vervolg
Het Plan van Eisen zoals hierboven 
geschetst, is door de deelraad goed-
gekeurd. Vóór de zomer van 2012 is 
het bestek klaar, eind 2013 moet al-
les afgerond zijn. Dit is de eis van de 

doorstroom van het langzame ver-
keer vlotter.”

Lijdt het panel onder de 
bezuinigingen?
“Ook wij komen er niet zonder 
kleerscheuren vanaf. Van vier onder-
zoeken per jaar doen wij er wellicht 
twee. Ook gaan we het anders doen. 

ISV, de Investering Stads Vernieu-
wing, de verstrekker van het beno-
digde rijksgeld.

Kluswoningen
Bijna 50% van de kluswoningen 
in het gebied is verkocht. Men ver-
wacht dat in mei 2012 alle woningen 
door de aannemer zijn opgeknapt. 
Daarna is de bewoner-koper aan zet.

Panel van vlees en bloed

Wat doet dit panel?
“Het panel bestaat uit veertig vrij-
willigers die zeer betrokken zijn bij 
hun stad. De hoofdtaak is om de 
dienstverlening van de gemeente te 
toetsen en Rotterdammers actief bij 
het beleid te betrekken. We zijn een 
panel van vlees en bloed: we gaan de 
straat op, voeren debatten en polsen 
de meningen van Rotterdammers. 
Aan de hand van deze informatie 
adviseren wij het college van B en 
W. Gevraagd én ongevraagd. Dat 
maakt ons onafhankelijk en kritisch. 
Rotterdammers houden we zo goed 
mogelijk op de hoogte van onze be-

Op dinsdag 20 september vond 
voor alle buurtbewoners van 
de Kop van Noord een bewo-
nersavond plaats. Hierbij wer-
den in basisschool De Fontein 
aan de Hoyledestraat de door 
de deelgemeente aangepaste 
plannen besproken. Zo wor-
den de Heer Vrankestraat, de 
Hoyledestraat, de Hoeksestraat 
en de Hoyledestraat herbe-
straat.

Bomen
De Heer Vrankestraat behoudt een 
stukje schuin parkeren. Ook alle 
bomen blijven staan, terwijl de 
Hoyledestraat juist allemaal nieuwe 
bomen krijgt. Bij de Hoeksestraat is 
het half om half. De Kabeljauwse-
straat krijgt voor het eerst bomen in 
de straat aan de westkant, tot grote 
vreugde van de bewoners.

Verlichting
De Heer Vrankestraat krijgt au-
thentieke romantische palen, in de 
andere smalle straatjes komt sier-
lijke hangverlichting. Voor hang-
verlichting heeft men uiteraard de 
toestemming van de eigenaar nodig.
De straten worden 30 centimeter 
opgehoogd, de gasleidingen wor-
den vervangen en er komen gebak-
ken klinkers, compleet in oude stijl. 
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Het BurgerPanel Rotterdam onderzoekt de dienstverlening van 
de gemeente. Aart Martin de Jong ondersteunt het panel vanuit 
de opbouwwerkorganisatie SONOR. Deze stichting ontvangt bud-
get voor het Burgerpanel, grotendeels voor onkosten. Dit potje 
slinkt in tijden van bezuinigingen. Hoe gaat het met het Burger-
Panel Rotterdam anno 2011? De Jong vertelt. Op zaterdag 24 september 

werd er overal Burendag ge-
vierd. Zo ook bij de Top van 
Noord. Onderstaand enkele 
(nogal persoonlijke getinte) 
impressies van actief lid 
Hans de Haan.

Onwaarschijnlijk mooi weer had-
den we afgelopen zaterdag. Ik zeg: 
“verdiend!”
Het was een zeer geslaagde Buren-
dag deze keer, wellicht omdat ik zelf 
niet veel hoefde te doen; dan gaat 
zo’n festijn meestal gelijk al een 
stuk beter.
Wonderlijk: vrijwel alles wat we van 
plan waren is ook gedaan, c.q. ieder-
een kwam op tijd en deed geweldig 
zijn ding. Het moet niet gekker wor-
den.

Enkele door mij meegepakte 
flarden:
- de 3 tenten stonden in een mum 
van tijd overeind zonder verzwikte 
enkels of wat dan ook. We hebben 
geen pleister geplakt de hele dag!
- de Kloosterbus met ‘onze eigen 
Groep 8 De Fontein’ wijk-omroep-
ster Sophie Rietveld reed door de 
wijk en toeterde iedereen naar bui-

ten. Opbouwwerker Ed de Meijer 
en de kleurrijke Antilliaanse kinder-
groep trapten stemmig af.
- Saskia en Bas voorzagen iedereen 
kloek van naamstickers en spullen.
- voorzitster Ingrid kletste de hele 
middag vaardig aan elkaar en deelde 
een ratjetoe prijzen uit aan ‘Mas-
terchef Top van Noord’, ‘Mooiste 
catwalk creatie’ en ‘Burenbingo-
winnaar’. Heroïsch! (gezien haar 
vorige avond)
- onze enige echte buikdanseres 
Soraya wist - vaardig en lening als 
altijd - menige heup in beweging te 
krijgen.
- poppentheater De Kleine Zon ver-
zorgde 2 bloedstollende voorstel-

Nieuwkomers aan het front wa-
ren de jeugdige bewoners rond het 
Zaagmolenbinnenterrein. Ze reali-
seerden een reuzestormbaan en een 
schitterend karaokefestival. Rond 
het thema ‘Teken eens je buurman, 
dan ga je er anders naar kijken’ 
werden er ontroerende tekeningen 
gemaakt.
Een heel nieuwe en inspirerende 
groep vrijwilligers rondde om 21.00 
uur met heel veel plezier de dag af.
Ook de seniorenclub in het Jan 
van der Ploeg-huis scoorde deze 
dag bijzonder hoog: er waren een 
kleine honderd deelnemers aan 
een multiculturele markt, waar di-
verse buurtbewoners uit de omge-
ving Ruivenstraat hun staaltjes van 
kookkunst presenteerden. Turkse 
pasteitjes, Antilliaanse lekkernijen, 
lekkerbekjes die je echt met de vis-

lingen. Ik ben de nacht erna nóg 2x 
zwetend wakker geworden.
- SBA schminkte – met z’n drieën! 
– in 3 uur tijd 798 kindersnuitjes, 
armen en benen.
- Sportstimulering Noord bracht 
met name het mannelijk jeugdige 
deel der wijk de beginselen van golf, 
midgetgolf en tennis bij.
- Willemien gaf helder tekenles.
- een pallet Top van Noord tom-
poezen en 2 hectoliter limonade 
verdween in een oogwenk in vele 
monden. Sommigen leken een 
week niks meer genuttigd te heb-
ben. Slechts een enkeling gelukkig 
(‘die aan een 14e tompoesje wilde 
beginnen’) diende door Marianne of 
Joan tegen zichzelf in bescherming 
te worden genomen.
- Er werd bij de sjoelbak niet eens 
héél erg vals gespeeld.

Masterchef Top van Noord
Klapstuk was ongetwijfeld de grote 
Masterchef Top van Noord-wed-
strijd. Ik had van te voren nog zo 
gezegd: “Doe dat nou niet; als men 
mijn kooktalent heeft ligt na afloop 
de halve wijk in het Sint Franciscus 
Gasthuis”, maar we blijken een paar 
kneiters van koks in de wijk te her-
bergen. Na een half uur dreven god-
delijke luchtjes over de Heer Vran-
kestraat: het werd meteen dringen 
bij de TvN-tent.

Minpuntje
Enige minpuntje zaterdagmiddag 
…: de juryleden Ron, Ismaël en Petja 
namen hun taak dusdanig serieus, 
dat er van de vervaardigde culinai-
re hoogstandjes voor de kwijlend 
wachtende buurtbewoners weinig 
overbleef. 71 van hen gaven zich 
onmiddellijk op als jurylid voor vol-
gend jaar.

Ik wist zelf mijn hongerklop te 
bedwingen met vers aangevoerde 
Proef van Noord-gerechten bij de 
bartent. De couscous was heerlijk, 
die komkommerdip geweldig.
Mijns inziens kunnen we lokaal 
met gemak een goedlopende eettent 

lijn moest opvissen, broodjes Pom, 
kipsaté, Chinese bamischotels. Het 
was heerlijk.
De Antilliaanse carnavalsgroep van 
Fremetina doorkruiste de hele buurt 
met hun prachtige pakjes. Ze brach-
ten kleur in het buurtgebeuren. 
Vooral door de senioren werden ze 
op handen gedragen. Een kleurrijke 
muts wordt de mascotte van het Jan 
van de Ploeg-huis.
Aardig beeld
Ook op diverse andere plekken wa-
ren er buren bijeen: bijvoorbeeld in 
de Heer Kerstantstraat, de Gerard 
Scholtenstraat en de 1e Pijnacker-
straat. In het Oude Noorden hebben 
mensen wat met elkaar.
In de Kabeljauwsestraat was er in de 
Kluswoning een Open Huis. Deze 
Burendag gaf een aardig beeld aan 
de nieuwkomers.

Nieuwkomers 

Zeer geslaagde Burendag 
Top van Noord

incl. Michelin-sterretje starten. Staat 
er nog wat leeg in de wijk?

De beelden
Op de site moet men vooral maar 
even zelf de beelden bestuderen:
- Qua ingevulde Burenbingo: Daar 
staat dat Ron niet van Burenbingo 
houdt, Marianne goed kan zingen, 
Jan een beroemd iemand heeft ont-
moet en meer onthullingen. Leer-
zaam.
- We blijken maar ternauwernood 
ontsnapt aan Chris als Masterchef-
deelnemer. Oog van de naald!
- Op basisschool De Fontein werken 
louter Superleerkrachten
- Wie is z’n pet kwijt?

Ach nog maar minder dan één jaar, 
dan is het weer Burendag. Ik heb er 
nu al koppijn van, of niet …?!

Hans de Haan

Bewonersavond 
vervolginspraak Kop van Noord

We willen meer gebruik maken van 
digitale mogelijkheden en zelf min-
der de straat op gaan. Wij nodigen 
Rotterdammers uit via Facebook of 
Twitter om een discussie over een in-
teressant onderwerp bij te wonen. Op 
deze manier polsen wij nog steeds de 
meningen van de burgers, maar dan 
op een goedkopere manier.”

Het BurgerPanel Rotterdam be-
stond op 26 september vijf jaar en 
organiseerde bij die gelegenheid het 
symposium ‘Het BurgerPanel leeft’.
Kijk voor meer informatie op de 
website www.burgerpanelrotter-
dam.nl.

Op diverse plekken in het Oude Noorden en de Agniesebuurt werd 
de Burendag uitbundig gevierd.

Bewonerswensen gehonoreerd. Foto: Johannes Odé

Wat een feest! Foto’s: Hans de Haan

Op woensdag 5 oktober vindt om 15u de opening plaats van 
´Insulinde en haar honden´ door de portefeuillehouder welzijn, 
zorg, kunst, cultuur, participatie, dienstverlening en wijkecono-
mie van de deelgemeente Noord, Ahmed Harika. 

Het wordt een feestelijke opening met muziek, dans en een poppenkast. De 
prachtige felgekleurde beelden zullen het Insulindeplein in Bergpolder hele-
maal opfleuren. De beelden zijn gemaakt door kunstenaar Chris Ripken in 
samenwerking met de buurt. Ripken is zeer bevlogen met de buurt, met de 
buitenruimte en zet zich al jaren maatschappelijk in. Kunst in de buitenruim-
te verzacht de hardheid van de stad. Deze beelden zijn hier een voorbeeld 
van: De mooie kleuren inspireren en geven een andere sfeer op het plein. Het 
gaat ook over speelkunst, kinderen kunnen op de 3 honden zitten. Bovendien 
integreert hij de honden en het vrouwenbeeld in de maatschappelijke context. 
Kunst en buitenruimte zijn speerpunten van het dagelijks bestuur Deelge-
meente Noord. Wilt u meer informatie over de kunstenaar, neem dan een 
kijkje op zijn website: www.chrisripken.

Insulinde 
en haar honden

Foto: Henk Oosterwolde
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De instroom naar vrijwilligerswerk 
moet niet enkel laagdrempelig zijn, 
maar ook actief worden aangebo-
den. Wanneer men 65 jaar wordt 
zou het interessant kunnen zijn om 
deze groep de wegen tot het vrijwilli-
gerswerk aan te bieden: door middel 
van brochures (informatie) over hoe 
men zich nog kan inzetten. Deze 
doelgroep kent namelijk enorm veel 
talenten, nu is het de tijd om deze te 
verzilveren.

Symposium
Daarom organiseert het Timmer-
huis op vrijdag 14 oktober in het 
Atrium van Humanitas Bergweg 
een symposium voor professionals, 
organisaties die met vrijwilligers 
werken, uitkeringsinstanties, vrij-
willigers 65+ en medewerkers van 
bedrijven, met pensioen in het voor-
uitzicht.
Het symposium vangt om 13.30 uur 
aan en duurt tot 17.00 uur. Op het 
programma staan presentaties van 
o.a. gerontoloog professor Knip-
scheer, inspirerende verhalen van 
vrijwilligers, tafelgesprekken en een 
afsluitende receptie.

Uitdagingen
Uit onderzoek blijkt dat mensen 
graag voldoening hebben in hun 
werk, hieronder valt ook vrijwil-
ligerswerk. Om in professor Knip-
scheer’s woorden te spreken; “Niets 
meer hoeven doen is de doodsteek!”
Belangrijke uitdagingen zijn hierbij:
- Hoe komt de vrijwilliger op de 
juiste plaats?
We richten on op de innovatie in de 
werving en opleiding van vrijwilli-

Eindelijk heb ik het ouderlijk huis 
verlaten. Ik heb nu een eigen plek 
waar ik kan doen en laten wat ik zelf 
wil. Hoe laat ik opsta en hoe laat ik 
naar bed ga. Hoeveel vrienden ik 
uitnodig en welke muziek we draai-
en. Ze komen vaak gamen bij mij of 
we kijken naar een actiefilm. Ik heb 
het helemaal naar mijn zin in mijn 
eigen woninkje.
Tot vorige week, toen een buurman 
bij me aan de deur kwam. “Of ik 
rekening met mijn buren wil hou-
den?!” Toen ik vroeg wat hij bedoel-
de begon hij te schreeuwen: “mu-
ziek tot ’s avonds laat, harde stem-
men, gestamp en gedreun.” Volgens 
hem hebben alle buren in de portiek 
er last van.
Ik heb hem laten uitrazen en ge-
wacht tot hij wegging. Toen ik za-

gerswerk.
- Hoe kan men zorgen voor waarde-
ring?
- Waar moet men op letten wanneer 
men werkt met vrijwilligers?

Aansprekende activiteiten
Oudere vrijwilligers bieden vele 
voordelen. Dit laat Knipscheer tref-
fend zien, wanneer hij het voorbeeld 
van oudere vrijwilligers in de oude-
renzorg presenteert. Enkele voor-
beelden zijn:
• Vrijwilligerswerk als een alterna-
tief voor ‘gedwongen’ langer wer-
ken in de huidige (wellicht te zware) 
functie
• Misschien een tweede carrière, al 
dan niet na formele pensionering
• Oude vrijwilligers kunnen iets be-
tekenen voor het personeelstekort in 
tehuizen

terdag de deur uit ging vroeg een 
buurvrouw of ik ’s avonds zachter 
wil doen, omdat haar kinderen wak-
ker worden door mij!
Twee dagen later belde zij aan: dat 
ik de vuilniszakken naast mijn huis-
deur, buiten in de container moest 
gooien. Het begon te stinken, zei ze. 
Dus heb ik die zakken buiten gezet. 
Maar toen zei ze dat ik ze niet naast 
maar in de container moest doen.
Nu kijken alle buren mij niet, of 
boos, aan. Ik heb daar lak aan, maar 
baal ook van dat gezeur aan de deur. 
Mijn vader zegt dat ik me rustig 
moet houden. Maar dan had ik net 
zo goed ‘thuis’ kunnen blijven wo-
nen.

Dalia

Symposium ‘Talenten verzilveren’

• Ze staan qua leeftijd en ontwikke-
ling veel dichter bij de bewoners
∑ Ze zijn niet meer bezig met hun 
carrière; voldoening in het werk is 
belangrijker
∑ Ze kunnen op grond van levens-
ervaring en persoonlijke motivatie 
makkelijker een aantrekkelijk leef-
klimaat creëren, doordat ze dichter 
bij de belevingswereld van de bewo-
ners staan

∑ Ze zijn bereid en in staat om aan-
sprekende activiteiten met bewo-
ners te ondernemen, wellicht heb-
ben ze ook meer aandacht voor de 
gezamenlijke maaltijden
∑ Ze zijn voor vakanties niet gebon-
den aan schoolvrije periodes
∑ Het is personeel dat gemakke-
lijker denkt vanuit de zorgvrager 
(Knipscheer, 2005).

Opnieuw ingericht
Harm Scholtens woont nu op num-
mer 94 en verhuisd binnenkort naar 
114. Wie regelmatig in de straat ver-
toeft, heeft hem enkele kubieke me-
ters puin, tuinafval en allerlei sloop-
resten zien afvoeren. Zijn nieuwe 
woning wordt geheel gestript en he-
lemaal opnieuw ingericht. Ondanks 
drukke werkzaamheden, maakt hij 
zich vrij om te vertellen wat er ge-
beurt in de straat.

Weggezakt
Harm: “Wij zijn op dit moment bezig 
met funderingsherstel van de pan-
den 90 tot en met 126. Dat gebeurt 
in drie fases. Met behulp van graaf-
machines wordt de grond onder de 
woningen uitgegraven en afgevoerd. 
Op sommige punten wordt ook een 
deel van de vloer weggehaald. Er 
worden nieuwe palen geslagen en 
een betonnen vloer gestort, zodat de 
huizen minstens vijftig jaar kunnen 
blijven staan. Hadden we dat niet ge-
daan, dan waren we langzaam in de 
bodem weggezakt.”

Zwangerschap
De aanvang van het funderingsher-
stel was afgelopen juni. Er zal in drie 
fases worden gewerkt. De eerste fase 
wordt eind oktober afgerond. Met de 
tweede is men ook al gestart. De der-
de zal waarschijnlijk in voorjaar 2012 
worden voltooid.

Harm Scholtens: “Het duurt zo’n ne-
gen maanden en het heeft inderdaad 
wat trekken van een zwangerschap. 
De overlast is groot voor omwonen-
den. Toch is het allemaal voor een 
goed doel. Het was echt nodig, de 
bouwmuren waren helemaal rot. De 
onderkant was behoorlijk aangetast, 
loszittende stenen, palen die nog 
maar half onder de muren stonden. 
De constructeur heeft ook gezegd dat 
sommige situaties behoorlijk gevaar-
lijk waren. Een bouwmuur had langs 
een paal kunnen glijden, waardoor 
een huis had kunnen instorten.”

Anderhalve meter
Harm koos zeer bewust voor wonen 
in de Gerard Scholtenstraat. “Ik moet 
hier wel wonen, want mijn vader 
heet Gerard Scholtens. Ik kwam zo’n 
vijftien jaar geleden hier wonen en 
ik heb absoluut het idee dat ik hier 
moet blijven wonen. De huidige situ-
atie stelt de sociale samenhang wel 
op de proef. Mensen worden nerveu-

Het was twee voor twaalf 
in de Gerard Scholtenstraat

zer. Er is onzekerheid. Er moet her 
en der van woning worden gewisseld 
om plaats te maken voor elkaar. Dat 
betekent dat sommige er uit moeten, 
want anderen willen er al in. Wij 
moeten er zelf ook uit, terwijl onze 
nieuwe woning nog lang niet klaar is. 
Dat zorgt voor stress, maar door al-
tijd met elkaar te blijven praten is de 
vereniging tot nu toe bewaard geble-
ven. Verder hebben wij met enorm 
veel wateroverlast te maken gehad. 
In de kelders stond anderhalve me-
ter water! Omwonenden hebben op 
allerlei manier last, er zijn minder 
parkeerplaatsen, er is veel lawaai.”

Collectief
Naast de toevalligheid (?) van de 
straatnaam heeft de enthousiaste 
bewoner wel degelijk nog meer re-
denen om in deze straat te wonen. 
Hij vindt de woningen charmant. 
“Ze zijn ruim, de tuinen zijn prach-

tig. Het is relatief een voordelige 
manier, hoewel het ook veel werk 
is, om hier te blijven wonen. En ja, 
we hebben hier toch een hechte sa-
menwoonstructuur. Ieder op zichzelf 
weliswaar, maar er is een onderlinge 
band.
Zo’n funderingsproces zet relaties 
wel op scherp in de buurt. Als wij 
dit doorstaan, wij zijn al drie jaar 
bezig met vergaderen en als ieder-
een weer rustig op zijn of haar plek 
kan wonen, kunnen we trots op el-
kaar zijn. Het is een zeer ingewik-
keld proces. We hebben met buro’s 
als Urbannerdam, Cardo te maken. 
Voor sommigen was het nauwelijks 

mogelijk om de financiën voor elkaar 
te krijgen. We zijn er in geslaagd om 
mensen met verschillende inkomens 
hier te laten wonen. Dat is het mooie 
van een collectief, moeilijk, traag en 
lastig, maar ook solidair. Had dit in-
dividueel gemoeten, dan hadden we 
twee keer zoveel betaald aan de fun-
deringen.”

Blonde blije dames
Over de wijk, het Oude Noorden is 
Harm zeer te spreken. Hij vindt de 
tweehonderd nationaliteiten in Rot-
terdam geweldig. Zijn eigen vrouw 
is Canadese. Zelf is hij geboren en 
opgegroeid in Brabant.
“We komen allemaal van verschil-
lende plekken. Voor nieuwe Rotter-
dammers is dat leuk. Zouden er al-
leen maar autochtonen hier wonen, 
dan zou je je buitengesloten voelen. 
Ik hou er wel van. Ik zou niet meer in 
een monocultuur kunnen leven met 
alleen maar blonde blije dames met 
blonde blije kindjes op de fiets. Dan 
zou ik me niet meer thuis voelen.”

Samen uitkomen
Als motto voor anderen in de wijk, 
die misschien met soortgelijke om-
standigheden geconfronteerd wor-
den, zegt Harm: “Praat met je buren. 
Het is moeilijk om samen te werken, 
maar zonder elkaar kom je er niet. 
Op de Noordsingel zijn er funde-
ringsproblemen, een bewoner wil 
niet mee doen. Als jouw huis zakt, 
zakt die van naast mee. Je moet er sa-
men uitkomen. Je kunt niet zeggen 
het is mijn huis!”

Chitra Gajadin

Modderspatten, baggerresten, 
metalen hekken, metershoge 
zakken cement. Permanent 
slangen op de stoep. Wie de 
Gerard Scholtenstraat inloopt 
vraagt zich af wat er aan de 
hand is?! Niet dat bouwplaat-
sen ongewone beelden zijn in 
Rotterdam, maar op het eerste 
gezicht wordt het toch niet ge-
heel duidelijk wat er gaande is.

Nieuwe palen en een betonnen vloer. Foto: Harrm Scholtens

Dag van de Dialoog  
Op vrijdag 7 oktober is er van 17.00 
tot 20.00 uur weer de (jaarlijkse) 
Dag van de Dialoog. Thema is dit 
jaar ‘Over de Brug komen’. Bewo-
ners stellen zich aan elkaar voor, 
vertellen wat het thema bij hen op-
roept, hebben het over hun dromen 
en hun goede voornemens.
In het Jan van der Ploeg-huis bij het 
Johan Idaplein worden vijf tafels 
van elk 8 personen verwacht, in de 
Agniesebuurt bij MVCN twee tafels.
Bewoners die hieraan mee willen 
doen, kunnen zich opgeven bij het 
opbouwwerk, via telefoonnummer 
(010) 443 06 00. Het ontspannend 
inspirerend gesprek met een zeer 
gevarieerd gezelschap wordt ge-
volgd door een heerlijke maaltijd, 
die mensen met elkaar verbindt.

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 ge-
sprek. Wat telt, is een oplossing 
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

BUURTBEMIDDELING NOORD - 
GEZEUR AAN DE DEUR  

Vrijwilligers zijn van groot belang voor vele organisaties in het 
Oude Noorden. Er is een constante vraag naar zij die de ander 
willen helpen. 

Het Timmerhuis is een sociaal architectenbureau, dat de woon-
servicezone rond het Jan van der Ploeghuis bij het Johan Idaplein 
vorm tracht te geven. Het gaat om een verschuiving van de zorg 
naar welzijn, om het verbinden van vrijwilligersnetwerken en sa-
menwerking. 

De huishoudelijke hulp in het Oude Noorden en Crooswijk krijgt een sig-
naal- en verbindingsfunctie. De bewoners van het Jan van der Ploeghuis, se-
nioren uit de buurt en buurtbewoners helpen elkaar en zorgen voor elkaar.
Het Jan van der Ploeghuis krijgt op termijn een wijkgebouwfunctie: via een 
serre en activiteitenruimte wordt het meer open gemaakt. Er komt ook een 
voor de buurt toegankelijk jaarprogramma. Gedacht wordt aan optredens, 
bijvoorbeeld elke laatste donderdag van de maand en om de twee maanden 
een bruisende woensdag. Actieve bewoners kunnen dan de website www.
timmerhuis.org bezoeken. Als ze de wekelijkse activititeitenkrant willen 
ontvangen, kunnen ze zich opgeven op e-mailadres aktiviteiten@timmer-
huis.org. Zo zijn en blijven ze op de hoogte van alles wat er in de buurt 
gebeurt.
Gedacht wordt ook aan een lichtkrant met de activiteiten erop in zowel het 
Jan van der Ploeghuis als de Albert Heijn in de Benthuizerstraat, aan een 
computerruimte in het Jan van der Ploeghuis en een wekelijkse agenda op 
buurt-TV Cineac Noord.

Organisaties van vrijwilligers worden gevraagd om ideeën van senioren zelf 
te omhelzen. Vaak zoekt een organisatie alleen maar mensen in haar eigen 
belang. Veel senioren hebben heel wat in hun marge.

Timmerhuis helpt 
Jan van der Ploeghuis

Op zoek naar de zilveren kracht. Foto’s: Jan Mulder

Alle vijf Rotterdamse Sport-
fondsenbaden zijn genomi-
neerd voor ‘De Zwembad van 
het Jaar’-Verkiezing 2011. 
Daartoe behoort ook Sport-
fondsen Rotterdam Noord, ook 
wel bekend als het Van Maan-
enbad. 

Dat bad werd al eerder uitgeroe-
pen tot het beste zwembad van 

Rotterdam. De verkiezing gaat om 
de waardering van de bezoekers. 
Daardoor maken kleinere of al wat 
oudere zwembaden zoals het Van 
Maanenbad net zoveel kans als 
grote of nieuwe zwembaden. Er 
kunnen cijfers worden gegeven voor 
klantvriendelijkheid, prijs/kwaliteit, 
hygiëne, sfeer en uitstraling. Zwem-
liefhebbers kunnen nog tot 29 ok-
tober op de website www.zwembad-
vanhetjaar.nl hun stem uitbrengen.

Zwembad 
van het Jaar
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Er waren spannende verhalen van 
de nar, muziek van de minestrelen 
en dansende kinderen in het kasteel. 
Op skippieballen met paardenhoofd 
werd tussen de strobalen geraced. 
Met grote dozen werd door de kids 
een negen meter hoog kasteel op-
gebouwd. Je kon aan de stok boven 
de gloeiende as van een houtvuur je 
eigen brood bakken.

Acht teams kwamen opdraven voor 
een gezellige voetbalpool. FC Combi 
sleepte de grote beker in de wacht, 
op de voet gevolgd door FC De Klim-
op en FC Noord.
De sfeer werd bepaald door de 
16-jarige dj Ikbal, die zorgde voor 
de nodige gezelligheid. Het Japans 
bloemschikken was heel populair 
bij de moeders, die dan ook de rest 
van de middag met prachtige en 

Spannend en interessant
Op een reuzeschilderij was een 
grote kale boom geschilderd. Op het 
eind van de dag had hij een kruin 
vol groene blaadjes, met daarop 
geschreven de do en don’t s van de 
opvoeding (wat wel of juist niet te 
doen). Waar loop je tegenaan, wat 
vindt je mooi en inspirerend, hoe 
kunnen we elkaar ondersteunen? 
Tientallen ouders / opvoeders na-
men er aan deel. Het was een span-
nend en interessant proces, wat 
door animatrice Latifa Montassir 
zorgvuldig en vakkundig werd be-
geleid.
Het is opvallend dat iedereen voor 
zijn kinderen het beste voor heeft en 
er ook veel plezier aan beleeft.

Kinderen konden jongleren, dan-
sen, Japans bloemschikken, sie-
raden maken en hun technische 
vaardigheden testen met de wonder-
lijke wereld van Tivolita, het kleine 
mobiele educatieve pretpark. Buy-
akomo, de exotische trommelaars, 
zorgde voor een zinderende sfeer, 
die jonge breakdancers uit hun dak 
liet gaan.
De school had de kids in groepen 
ingedeeld met verschillenden kleur-
kaarten, waardoor de middag mooi 
ronddraaide. Ouders waren met de 
kinderen actief aan de creatafel.

Straatafspraken
Tegelijkertijd met de boom werden 
ook een aantal straatafspraken tegen 
het licht gehouden. Gevraagd werd 
aan de deelnemers welke afspraak 
hen het meest aan het hart lag?
Opvallend was dat bij autochtonen 
“Wij gaan met zorg om met onze 
omgeving” het hoogst scoorde.
Bij Turkse en Marokkaanse moeders 
was het “Behandel een ander zoals 
je zelf behandeld wilt worden.”
En grappig bij de kids was het: “Af-
spraak is afspraak” en “Wij spreken 
Nederlands”.
“Wij groeten elkaar” scoorde het 
laagst.

Het spektakel eindigde met Circus 
Vladimir, een vreemd heerschap 
met hoge hoed die zijn verliefde 
zoekt. Hij blijkt eigenlijk een aap te 
zijn die slingert aan een reusachtige 
stellage. Door zijn telescoop ontdekt 
hij juffrouw Marianne, met wie hij 

De straatafspraken waren via schil-
derijen in beeld gebracht, op de 
schilderijen kon je dan stickeren.

Kasteel
Het kasteel afbreken bleek nog 
moeilijker dan het opbouwen. De 
dozen waren tegen de verraderlijke 
wind met reuzenieten vastgeklon-
ken. De kids vonden dat het kasteel 
moest blijven.
Al bij al een fantastische middag, 
getrokken door het Kinderparadijs 
en gedragen door een alliantie van 
actieve beroepskrachten en vrijwil-
ligers.

(voor één dagje) trouwt. De bruid 
kiest haar bruidsmeisjes en uit het 
publiek komt ook een pastoor / 
Imam. De omstanders spelen een 
spannend spel met de aap die weer 
zijn kostuum aan heeft. Een mooie 
interactie en stijlvolle acrobatiek.

Kinderen fabriceerden hun eigen 
kleurrijke gilden- en jonkvrouwen-
hoofddeksel. Als je dorst kreeg van 
de reusachtige suikerspinnen kon je 
die laven bij de alchemist.

Opvoedmarkt
Aan de Kinderuitmarkt werd de Op-
voedmarkt gekoppeld, met gezellige 
infokramen met de nodige gadgets. 
Voor de bezoekers was er heel wat 
foldermateriaal. Even een pluim 
voor de schitterende middeleeuwse 
kledingjaponnen van de dames van 
de Opvoedwinkel.
Poppenspeler Wim Noordergraaf 
ging ook op de educatieve toer en in 
een kleurrijke koepeltent werd een 
markante workshop gehouden.

kleurrijke bloemstukjes rondlie-
pen. Ook werden er volop de meest 
mooie sieraden gemaakt. De United 
Fruitcompany wist appels om te to-
veren in eetbare fijne schijfjes.
Klapstuk bleken de ‘Verschrikkelijk 
Mendozi’s’ , het duo maakte bloed-
stollende scènes met veel rook en 
fakirgedoe. De voetbaljeugd stond 
perplex, zoveel vuur en geslepen-
heid konden zij nog niet eens in 
hun spel leggen.
Het werd een heel druk en gezellig 
familiaal gebeuren. De poffertjes 
waren niet aan te slepen. Het be-
wegend talent had brandstof nodig! 
Wanneer is het volgende toernooi?
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Kinder- Uit- en opvoedmarkt
De Kinderuitmarkt op het 
Noordplein op woensdag 14 
september was weer als van-
ouds gezellig en creatief. ‘Rid-
ders en Jonkvrouwen’ bleek 
een dankbaar thema voor ta-
lentontwikkeling. 

Stoere ridders en mooie prinsessen. Foto: Johannes Odé

Bloemen en bekers 
Het was op woensdagmiddag 
21 september op het braaklig-
gend terrein bij de Zwaanshals 
weer een echt (voetbal)spek-
takel. 

              

Het Klooster Oude Noorden
• levert een bijdrage aan talentont-

wikkeling van bewoners
• biedt ruimte aan initiatieven die de 

leefbaarheid in de wijk versterken
• biedt een plek waar bewoners voor 

elkaar van betekenis kunnen zijn
• brengt kennis en wijsheid in de 

wijk bij elkaar en draagt dit over
• betrekt bewoners actief bij alles 

wat er in het Klooster gebeurt

Samenwerking
In Klooster Oude Noorden wordt 
met en door de volgende partijen 
samengewerkt:

Hebt u zelf een leuk idee voor een 
project of een bewonersinitiatief in 
het Klooster? Neem dan contact met 
het Klooster. Hebt u ondersteuning 
nodig? De Cultuurscout en de op-
bouwwerker van SONOR helpen u 
graag op weg!

Kunstenaar of cultureel-, en 
maatschappelijke instelling?
Het Klooster Oude noorden biedt 
ruimte voor kunst en cultuur. Zoekt 
u een ruimte om workshops, cur-
sussen of voorstellingen te organi-
seren of om in te vergaderen? Hebt 
u een bestaand project of een idee 
voor een nieuw project dat voor de 
bewoners van het Oude Noorden 
interessant kan zijn? Neem dan 
contact op met het Klooster. Hebt u 
ondersteuning nodig? De Cultuur-
scout helpt u graag op weg!

Commerciële huurder
De verschillende ruimtes van het 
Klooster zijn goed geschikt voor het 
organiseren van besloten bijeen-
komsten, presentaties, vergaderin-
gen en symposia. Er zijn een thea-
terzaal en vier zalen:

 TheaTerzaal ‘De Kapelzaal’ 
(vloeroppervlak 107 m2, capaciteit 
70 personen): geschikt voor o.a. 
lezingen, filmvoorstelling, theater-
voorstellingen en danslessen.

 zaal 1 
(begane grond, vloeroppervlak 64,5 
m2, capaciteit 40 personen): ge-
schikt voor o.a. yoga, vergaderen, 
lesruimte, handarbeid.

 zaal 2 

(1e verdieping, vloeroppervlak 16 
m2, capaciteit 10 personen): ge-
schikt voor kleine vergaderingen.

 zaal 3 

(1e verdieping, vloeroppervlak 59,5 
m2, capaciteit 30 personen): ge-

schikt voor o.a. yoga, kaartspelen, 
vergaderen, lesruimte en handar-
beid.

 zaal 4 

(1e verdieping, vloeroppervlak 35,5 
m2, capaciteit 20 personen): ge-
schikt voor o.a. yoga, kaartspelen, 

vergaderen, lesruimte en handar-
beid.
Bent u op zoek naar een ruimte? Neem 
dan contact op met het Klooster.

Overige informatie

Techniek:
Theaterzaal ‘De Kapelzaal”: geluid: 
spreker / zanginstallatie, overig: di-
verse spots, voldoende stroompun-
ten, foyer met bar, backstageruimte
overige zalen: informeer naar de 
mogelijkheden.

Catering:
Consumpties worden verkocht door 
de beheerder: koffie, thee, frisdrank, 
licht-alcoholische drankjes en snoep. 
Informeer naar de mogelijkheden.

Openstelling:
In de avond of weekend-uren zal 
naast de uurtarieven voor de zaal-
huur een extra bijdrage worden ge-
vraagd voor de inzet van personeel. 
Na 23.00 uur geldt een nachttarief.
Informeer naar de mogelijkheden.

woningcorporatie Woonstad Rotter-
dam, deelgemeente Noord, dienst 
Sport en Recreatie Gemeente Rotter-
dam, Stichting Buurtwerk Alexander 
SBA, Twinkeltje Opvoedwinkel, SO-
NOR, Cultuurscouts

Interesse in het Klooster-
gebouw? Bewoner
Het Klooster Oude Noorden biedt 
ruimte voor ontmoeting met ande-
ren onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Wilt u weten welke 
activiteiten er in het Klooster gaan 
plaatsvinden? Kijk dan op de web-
site www.dekloosterbuurt.nl.

Welkom in 
het Klooster Oude Noorden
In het Oude Noorden staat aan de Ruivenstraat 81 het voormalige Hildegardis Klooster. Het Klooster Oude 
Noorden heeft lange tijd functies gehuisvest, die in het teken stonden van ontmoeting, geborgenheid en 
levensontwikkeling. Het vernieuwde en onlangs heropende Klooster Oude Noorden en haar activiteiten biedt 
zowel de bewoners als de gehele wijk weer volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
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Klooster in ere hersteld. Foto’s: Petja Buitendijk

Bruisende 
Klimop-Woensdag
De KIWI-alliantie, de alliantie 
van bewoners en professionals 
rond de Kindvriendelijke Wijk, 
organiseerde op 7 september 
op het speelplein van basis-
school De Klimop in de Eras-
musbuurt weer een Bruisende 
Woensdag. 

Het gaat van start op vrijdag 14 oktober met het Heldenfestival, getrokken 
door het Kinderparadijs in samenwerking met de bibliotheek. ‘Helden’ is 
dit keer ook het thema van de jaarlijkse boekenweek. Er komt verder een 
expositie: ‘de Kracht van Mandela’, over het leven en werk van deze Zuid-
Afrikaanse held.
Donderdag 13 en vrijdag 14 oktober zijn de scholendagen. Honderden leer-
lingen komen dan naar de workshops muziek, vertellen, interactie, acroba-
tiek en schilderen. Ze krijgen telkens twee voorstellingen te zien, door een 
tiental gezelschapen van wereldfaam. Het circus zet in op verbroedering en 
talentontwikkeling.
Op dit moment wordt naarstig geld gezocht voor een op zaterdag 17 oktober 
te houden familiedag, in combinatie met straatspelen uit alle werelddelen. 
Dit wordt georganiseerd door Marijn Donkers uit de Bloklandstraat. Zij wist 
een aantal buurtbewoners als vrijwilligers te triggeren.

Wereldcircus

Contact

Klooster Oude Noorden 
Ruivenstraat 81, 3036 DD 
Rotterdam. Voor de Kapelzaal: 
ingang 7 aan de Hammestraat 
voor alle andere zalen: ingang 1 
aan de Ruivenstraat.
Stichting Buurtwerk Alexander 
(SBA) is een organisatie voor 
sociaal cultuur werk, jongeren-
werk en activering. 
Ingang 8 aan de Hammerstraat.
Twinkeltje
Twinkeltje is een laagdrempe-
lige opvoedwinkel war ouders 
terecht kunnen met vragen over 
de opvoeding van hun kind.
Ingang 1 aan de Ruivenstraat.
Programmering Stichting 
Vrienden van het Klooster
E info@dekloosterbuurt.nl
Reservering of boekingen
Sport en Recreatie, Gemeente 
Rotterdam
T (00) 467 18 23
E kloosteron@senr.rotterdam.nl
Bewonersinitiatieven
Cultuurscout Noord
T (010) 443 99 99 of 
(06) 2397 0973
SONOR Oude Noorden
T (010) 443 06 00 (Abderrahim 
Haddou)

Op het Noordplein strijkt het Wereldcircus van het Rotterdams 
Volkstheater weer neer.



Vrijdag 9 september was het weer zover! Leerlingen, leraren en 
ouders van basisschool De Fontein vierden samen het Suiker-
feest. 

De moeders hadden ook dit jaar weer voor veel lekkers gezorgd, van kaas-
blokjes tot baklava en heerlijke Turkse en Marokkaanse thee. Als afsluiting 
was er een dansfeest, waar de kinderen geweldige ‘moves’ lieten zien. Een 
multiculturele school met multiculturele feesten. De ouders en kinderen 
van de Fontein verheugen zich alweer op de komende feesten!
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Speeltuin Het Noorden met 
zijn enthousiaste vrijwilligers-
club kreeg weer een enorme 
vernieuwing van zijn kinder-
bestand. De talrijke BSO’s, 
naschoolse opvang en kin-
derdagverblijven, zijn trouwe 
bezoekers in deze oase, niet 
zover van de bruisende bin-
nenstad.

De kids weten daarna hun ouders 
over te halen om lid te worden, zo-
dat ook de weekends in de speeltuin 
een belevenis zijn. De speeltuin 
richt zich vooral op kinderen van 4 
tot en met 12 jaar.

Nieuwe speeltuigen 
na dreiging
De speeltuigen zijn compleet ver-
nieuwd en de tuin ligt er als een 
plaatje bij.
Nog niet zo lang geleden zag de he-
mel er meer dan bewolkt uit. Om-
wille van het fijnstof van de rijks-
weg en de verouderde speeltuigen 

besloot de deelgemeente Noord de 
tuin op termijn te sluiten en op zoek 
te gaan naar een geschikt binnenter-
rein.

De vrijwilligers gingen hier tegen 
in het geweer. De SP trok op de 
Coolsingel aan de noodrem. Stapels 
handtekeningenlijsten en solidari-
teitsbetuigingen kregen ze van zeer 
diverse instellingen. De Coolsingel 
greep in. De wethouder van Sport 
en Recreatie besloot dat de speel-
tuin kon blijven en investeerde € 
100.000,-- in nieuwe speeltuigen. 
Ook de deelgemeente ging om en 
gaf nog eens € 50.000,--. Dit gekop-
peld aan de zelfwerkzaamheid van 
de speeltuinclub die alle toestellen 
zelf afbrak en verwijderde, leidde 
tot een parel in het Noorden. Van 
de RET kregen ze twee praktische 
tramhuisjes.

De vrijwilligers
Het vrijwilligersbestand is van mid-
delbare leeftijd. De jonge ouders 
willen ook wel, maar zijn alleen in-
zetbaar op sommige avonden of in 
het weekend. Ze willen een beperk-
te taak, die te combineren valt met 
hun drukke baan.

De toppers
Absolute toppers van de speeltuin 
zijn de traditionele Koninginnedag, 
de knutselmiddagen in de winterpe-
riode, klaverjassen en tal van brui-
sende kinderfeestjes.
De Koninginneloterij bracht de fa-
milie Bulthuis in het vliegtuig boven 
Rotterdam, een belevenis!
De leuke vrijwilligersploeg houdt 
als teambuilding jaarlijks een bar-
becue.
Voorzitter Jan Akkermans vat het 
samen in een aantal kernwoorden: 

Speelparadijs voor kinderen. Foto: Frank Oudenes

Speeltuin Het Noorden 

Fontein Spetters  

LoL maken [MeliKenur]

Wij zijn naar de Kinderuitmarkt geweest. Een 
Kinderuitmarkt is een plek waar kinderen lol 
kunnen hebben en grappige dingen zien.
De volwassenen hadden leuke kleren aan en het 
was heerlijk weer, maar er stond ook een windje.
We gingen interviewen en ook foto’s maken en filmen. 
Er was van alles en nog wat te doen: een spookhuis, 
ridders, blikgooien, atletiek en theater. Ik vond alle ac-
tiviteiten leuk. Er waren veel kinderen, maar ook 
volwassenen. 

ed van het kinder-
paradijs [anwar]
Wij zijn de Wijktijgers en we gingen naar de 
Kinderuitmarkt op Noordplein. Het thema 
was Middeleeuwen. Er waren daar mensen 
die heel rare dingen kunnen, zoals een truc 
met een touw.
We kwamen ook Ed van het Kinderparadijs te-
gen. Hij zei tegen ons dat hij Karel heette, maar dat 
is natuurlijk niet waar.Ed helpt graag op het Kinderpa-
radijs. Dat vind hij leuk. Hij heeft twee kinderen en vijf 
kleinkinderen. 

veeL gedaan [zeinab]

We zijn met de Wijktijgers naar het Noordplein geweest, 
naar de Kinderuitmarkt. We hebben daar mensen 
geïnterviewd en gefilmd en zelfs foto’s ge-
maakt, dus we hebben wel veel gedaan. We 
waren meer dan twee uur bezig. We heb-
ben de mensen daar dingen gevraagd, 
zoals ‘Hoe heet u?’, ‘Hoe oud bent u?’ 
enzovoorts.
Er waren veel activiteiten zoals bal-
len gooien, dansen, ringsteken en 
er waren acteurs en actrices in 
mooie ridderkostuums. 

niet spannend
Ik heb ring gestoken, limonade ge-
dronken en een koekje gegeten. Je 
kon ook schminken, in het spookslot 
en ook acrobatiek doen. Dat was leuk. 
We hadden ook geïnterviewd. Ik vond dat 
niet spannend.

We interviewden een paar be-
zoekers en medewerkers van 
de Kinderuitmarkt.

aaD van STeen 
van 57 jaar.
Zijn beroep is teamlei-
der van de bibliotheek. 

Hij vindt zijn beroep 
leuk.

ChriSTy is 25 
jaar en houdt van 

knutselen. Ze geeft les aan 
kinderen. In haar vrije tijd 
spreekt ze altijd met vrien-
den af en gaan ze winke-
len. [arShaD]

virginia is 50 jaar. Ze 
geeft les aan oudere mensen 

die willen sporten. Daarna 
gaat ze naar de kerk en luieren.

kinderen opgeLeid tot 
journaListen
Het bestuur van de deelgemeente Noord verleent jaarlijks sub-
sidies op allerlei vlak. Toetsing of aan de daaraan verbonden 
prestatie-eisen is voldaan, hoort daarbij. Uit de rapportage 
van Stichting Hoedje van Papier blijkt dat vorig schooljaar 
108 kinderen van 10 tot 12 jaar uit Noord hebben meegedaan 
aan de workshops journalistiek en film en tv. Kinderen ma-
ken tijdens deze workshops niet alleen kennis met de ver-
schillende communicatiemiddelen, ze leren ook hun mening 

te vormen en oplossingen te zoeken voor problemen. Van 
de deelnemers zijn 38 kinderen doorgestroomd naar het 
kinderpersbureau. Deze jonge talenten hebben wekelijks 
verslag gelegd van aansprekende thema’s voor kinderen. 
Het eindresultaat was een eigen kinderkrant, radio- of 
tv-programma en publicaties in lokale media of internet.

Wij zijn ...de Wijktijgers
Welkom op de allereerste pagina van het 
Wijktijger Persbureau Oude Noorden. De 
pagina is gemaakt door de Wijktijgers. 
Dat zijn negen jonge bewoners van 
het Oude Noorden. Ze zitten alle-
maal in de bovenbouw van de ba-
sisschool en komen op woensdag-
middag samen in Kinderparadijs 
Meidoorn om verslag te doen van 
alles wat er gebeurt in de wijk. Dat 
leest u vervolgens in de Noorderzon.

De Wijktijgers zijn: Zeinab, Melikenur, 
Warda, Mohcine, Arshad, Brahim, An-
war, Mehmetcan en Soufian.
Voor hun eerste reportage bezochten 
de Wijktijgers op woensdag 14 sep-
tember de Kinderuitmarkt op het 
Noordplein. Hier konden kinderen 
kennis maken met verschillende ac-
tiviteiten die voor kinderen worden 
georganiseerd in Rotterdam. Het thema 
van de Kinderuitmarkt was Middeleeu-
wen. De Wijktijgers maakten samen deze re-
portage. Op de Kinderuitmarkt kun je lol hebben.

 

 
 

 
 
 

atLetiek een Leuke sport !
Woensdag 14 september tijdens Kinderuitmarkt op het Noordplein hebben ve-

len meegedaan met het kogelstoten. Een aantal deed mee aan een wedstrijdje, 
waarbij de winnaars met een leuk T-shirt naar huis gingen.

Kenneth Kuil, éen van de junioren van Rotterdam Atletiek die zelf ook in het Oude Noor-
den woont, liet zien hoe ver je wel met zo’n 3 kilo kogel kunt stoten.

Maar atletiek is meer dan kogelstoten, want daarbij moet je ook denken aan versprin-
gen, hoogspringen, speerwerpen, sprint en de marathon.
Al die onderdelen kun je bij Rotterdam Atletiek leren en daarvoor hoef je niet ver te 
reizen, want je kunt terecht op de Schoolsportvereniging Kloosterbuurt in gymzaal 
Meidoornstraat op de woensdagmiddag. Tijden: 13,30-14,30 voor de groepen 3-5 en 
14,30-15,30 voor de groepen 6-8.
Maar als je liever op een echte atletiekbaan traint, kom dan naar de Nenijto, Ben-
tincklaan 40. Dat is bij de oude ingang van Diergaarde Blijdorp en de Wolfert Scho-
lengemeenschap. Daar trainen we op maandag van 17,30-18,30 uur en woensdag-

middag van 16,00-17,00 uur voor groep 3-5 en van 17,30-18,30 uur voor de ouderen.
Je mag een paar keer gratis proeftrainen en daarna kun je je als lid aanmelden. We 

hebben de contributie betaalbaar gehouden en die is voor de allerjongsten net iets meer 
dan 100 euro per jaar en dat loopt op naar leeftijd. Precieze bedragen en nog veel meer 

informatie kun je vinden op onze site www.ra.nl.
Wil je meer weten, mail dan naar aad@ra.nl of bel 010-4151572

zelfwerkzaamheid, weer zekerheid, 
hulp van jonge mensen, een zich 
vernieuwend kinderbestand.
De speeltuin rooit het, al valt het 
niet makkelijk de eindjes aan elkaar 
te knopen.
De meeste bezoekers nemen een 
dagkaartje, veel scholen zijn lid.
De speeltuin werkt nauw samen 
met Tweede Thuis, de scholen en 
het opbouwwerk.

Speeltuin Het Noorden is te 
vinden tegenover Station 
Noord, aan de Noorderka-
naalweg 5. telefoonnummer 
(010) 465 01 45).

“We zijn er voor de kinderen” ein-
digt Jan. Frank Oudenis komt bin-
nen met een reeks sprekende foto’s: 
wat een tuin, wat een gezelligheid!

De prinses was de mooiste

De nar kon trucjes met 
onder andere een touw

In een tent was het spook-
huis, dat was niet heel eng

Bij Circus Rotjeknor kon je 
acrobatiek doen

Er was ook een 
Feyenoord-ridder

De verhalenverteller 
vertelde een sprookje

Wat vonden de wijktijgers het leukst om te 
doen tijdens de Kinderuitmarkt?
Suikerspinnen eten
Daarin waren zij niet de enige, want de rij bij 
de suikerspinnen was het langst. [MET FOTO]
Brood bakken
Iedereen rook aan het einde van de middag 
naar het houtvuur waarop de broodjes werden 
gebakken.
Acrobatiek
Circus Rotjeknor liet iedereen lopen op een 
touw of bal. Dat was niet eens zo moeilijk.
Spookhuis
Het spookhuis was eigenlijk niet eens zo eng.
Blikgooien
Lekker hard met een balletje gooien.

1
2
3

5
4

de beste activiteiten 
van de kinderuitmarkt

deze mensen 
   Waren op de 
  kinderuitmarkt

De ridder blies bij de ingang 
op zijn trompet

Wil jij ook je stem laten horen? Kijk op 

www.wijktijgers.nl
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Gecharmeerd
Simone (41) heeft marketing en 
commerciële economie gestudeerd. 
Na een reis naar o.a. Australië en 
Nieuw-Zeeland was ze vervolgens 
zo’n 15 jaar als manager werkzaam.
12 jaar geleden verhuisde Van den 
Berg vanuit Utrecht naar Rotterdam, 
aan de Noordsingel. Het was de be-
doeling om daar slechts één jaar te 
blijven. Ze werd echter min of meer 
verliefd op de wijk met de vele ei-
genzinnige bewoners die hart voor 
hun woonomgeving en stad hebben. 
Je hebt er tegelijk ook alle mogelijke 
voorzieningen. Verder raakte ze erg 
gecharmeerd van het dierenleven op 
en rond de Noordsingel.

Eigen wijnwinkel
Simone had goed contact had met 
Yvonne, de eigenaresse van het 
Wijnhuis aan de Zwart Janstraat. 
Toen de ICT-manager van Yvonne 
hoorde dat ze er mee wilde gaan 
stoppen, besloot Van den Berg – na 
goed overleg met haar partner – het 
roer drastisch om te gooien. Op ba-
sis van al haar kennis over econo-
mie en marketing, haar liefde voor 
wijn en die fantastische mensen uit 
de buurt, alsmede haar geloof in de 
nieuwe social media, startte Simone 
vanuit het niets haar eigen wijnwin-
kel. De zaak werd opgefrist, kreeg 
een sausje uit deze tijd en de fraaie 
toepasselijke naam ‘Chateautjes’.

Startende ondernemer
Wie nu in de Zwart Janstraat loopt 
kan vrijwel onmogelijk om het bijna 
manshoge wijnvat heen dat ze voor 
de winkel heeft staan. Op de etalage-
ruit verraden diverse aansprekende 
teksten dat hier iemand werkt die 
met speels elan in het leven staat.
Stap je naar binnen, dan valt aller-
eerst de diepte van de zaak op. Aan 
beide lange wandzijden bevinden 
zich tal van rekken, waar de vele 
flessen wijn overzichtelijk op land 
en streek staan geordend. Zo hoeft 
je niet lang te zoeken voor wat je wilt 
hebben. De meubels in het prakti-
sche interieur zijn ontworpen door 
Jade architecten.
Heb je toch deskundig advies no-
dig, dan staat achter de toonbank 
Simone al voor je klaar. Boven haar 
hoofd hangt een schitterend uitge-
voerd schema, dat op aanspreek-
bare wijze de productie van wijn in 
beeld brengt: van druif tot fles wijn 
in Chateautjes. Het blijkt van de 
vakkundige hand van illustratrice 
Jessica Nielsen. Net als Jade archi-
tecten en Simone een startend on-
dernemer uit die krachtwijk Noord.

social media. Hierbij maakte ze 
dankbaar gebruik van haar eerdere 
studie marketing en commerciële 
economie.
Door middel van Facebook en Twit-
ter heeft zij een intensief, dyna-
misch en zich steeds verder uitbrei-
dend contact met haar klanten. Het 
geeft de mogelijkheid om voortdu-
rend nieuwe wegen in te slaan. Tot 
groot plezier van deze ondernemer 
én haar ‘social media-vrienden’, die 
vanuit allerlei windrichtingen haar 
winkel weten te vinden.
Dit geldt evenzeer voor haar prachti-
ge website www.chateautjes.nl. Voor 
elke wijnliefhebber is hierop veel 
lekkers te vinden. Met dynamische 
aanbiedingen (bijvoorbeeld veilin-
gen) houdt ze ook hier de vaart erin.

Beste wijnwinkel
Een onverwacht bijsucces van deze 
manier van werken is dat ze opeens 
op de nominatie staat om te worden 

Verrassende combinaties
Simone: “Bij Chateautjes kun je te-
recht voor goede wijn uit de hele we-
reld, maar ook om gezellig te chat-
ten. Ik wil graag een laagdrempelige 
wijnwinkel zijn. Voor elk moment, 
voor elke portemonnee.” Voor haar 
geldt eigenlijk maar één criterium: 
de wijn is lekker of is niet lekker. 
Soms moet je er de smaak van leren 
kennen om deze te waarderen.
Vanuit deze gedachte organiseert 
ze met grote regelmaat (wekelijkse) 
wijnproeverijen. Dit kan op vele 
locaties: in de winkel, besloten, op 
locatie thuis, op een boot of op een 
tennisbaan. De mogelijkheden zijn 
legio, met soms verrassende combi-
naties. Zo had ze ook al eens Antilli-
aanse meiden, een mannenkoor, vrij-
gezellenparty’s, voetbalteams, fami-
lies etc op visite. Ze vat alles samen 
onder haar “drie L’s”: “leuk, leerzaam 
en lekker!”

‘Magistervini’
Haar assortiment omvat op het mo-
ment 433 nieuwe wijnen, in alle 
prijzen en categorieën. Met haar 
wijnproeverijen laat ze ook haar 
klanten meebepalen: is het wat en 
welke prijs zou er bij horen? Door 
haar kennis van en inkoop bij heel 
veel verschillende leveranciers en 
het zelf importeren, kan ze ook voor 
elk prijssegment de krenten uit de 
pap kan vissen. Zo kan ze haar as-
sortiment blijven veranderen.
Een ander belangrijk aspect hierbij 
is het ontwikkelen van haar kennis. 
Na het behalen van haar wijnbrevet 
SWEN2, studeert ze momenteel aan 
de Wijnacademie voor registervino-
loog.
Naast veel in de boeken te zitten, 
hoort daar natuurlijk ook het proe-
ven van wijn bij: “Net zo lang tot je 
blind weet welke wijn je proeft en 
weet te vertellen uit welk jaar en 
welke streek de wijn bijvoorbeeld 
komt. Wel belangrijk als je meer 
dan 400 verschillende wijnen in je 
assortiment hebt en mensen wil ad-
viseren.”
Wanneer ze het diploma van regis-
tervinoloog heeft behaald, gaat ze 
mogelijk ook nog op voor de studie 
‘magistervini’: het hoogst haalbare 
in Nederland.

‘Vrienden’
Naast haar min of meer doorstart 
van het al succesvolle Wijnhuis (en 
daarmee ‘doorstroom’ van leveran-
ciers en klanten), al maar verbete-
rende en verbredende assortiment 
én verbreding van kennis, vormt een 
ander belangrijke pijler in haar werk 
het creatief omgaan met de nieuwe 

uitgeroepen tot beste wijnwinkel 
van Nederland. Enige tijd geleden 
kreeg ze van het blad ‘Perswijn’, het 
wijnblad van Nederland, een vra-
genlijst toegestuurd met tal van vra-
gen over haar manier van werken.
Ze drong hierdoor door tot de lijst 
van genomineerden en mede dank-
zij haar netwerk van contacten via 
de social media, die haar winkel erg 
goed weten te promoten, staat ze nu 
al in de top 10. Onlangs kreeg ze ook 
een jurylid op bezoek, waardoor ze 
mogelijk nog verder zal stijgen.
Zelf staat ze erg versteld van dit to-
taal niet verwachte succes, waarbij 
zij als startend ondernemer staat 
temidden van gerenommeerde be-
drijven.
Op 16 oktober wordt duidelijk of ze 
inderdaad de top zal weten te berei-
ken.

Het is nu wel duidelijk: op dit soort 
topondernemers mag en moet 
Noord erg trots zijn. Laten we daar 
alvast met zijn allen een goed glas 
wijn op heffen.

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

WIJNWINKEL ‘CHATEAUTJES’ is te 
vinden aan de Zwart Janstraat 
136a, 3035 AZ Rotterdam. Tele-
foon: (010) 265 36 45, e-mail: 
chat@chateautjes.nl, website: 
www.chateautjes.nl.
De openingstijden zijn: van 
woensdag tot en vrijdag van 
11.00 tot 19.00 uur, op zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur.

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

Aan de Zwart Janstraat 136a vindt men in het pand van het voor-
malige Wijnhuis sinds vijf maanden wijnwinkel ‘Chateautjes’. 
Eigenaresse Simone van den Berg wordt wellicht binnenkort al 
uitgeroepen tot beste wijnwinkel van Nederland. Het (b)lijkt een 
vliegende start en successtory, die natuurlijk om uitleg vraagt.

Voor heerlijke wijn naar Chateautjes. Foto’s: Johannes Odé

Honderden leerlingen, ouders en 
verzorgers, schoolpersoneel en tal 
van genodigden keken in de Veur-
straat achter het Eudokiaplein ver-
rukt toe. Deze buurtschool met 
bijna 200 leerlingen trekt evenredig 
kinderen aan uit Bergpolder en de 
omliggende wijken Liskwartier en 
Agniesebuurt.

Rekenen en viool spelen
De Imeldaschool ziet er na de gron-
dige en totale verbouwing schitte-
rend uit. Doel van directeur Aziem 
Jarmohamed is om het niveau van 
de leerling stevig omhoog te trek-
ken. Rekenen en taal krijgen daarbij 
de hoofdnadruk.
Toch manifesteert de school zich 
vooral als een kunstzinnige school. 
De intensieve aanpak bij de groepen 
3 en 4 laat duidelijk zien dat ook de 
kunstenaar met taal en rekenen kan 

worden bereikt. Zijn school is dan 
ook hard op weg naar het predikaat 
‘dé kunst- en cultuurschool’. De 
leerkrachten zijn vanuit dit concept 
duidelijk anders gaan denken.

Snappen wat er gebeurt.
Aziem trekt ter verduidelijking de 
vergelijking met het schoolsysteem 
in India, waar de ICT een enorme 
vlucht nam. Het gaat hem om het 
proces. De leerling moet snappen 
wat er gebeurt: niet alleen trucjes 
kennen, maar vooral ook begrijpen 
hoe je tot een uitkomst komt. “Dan 
doorzie je alles veel beter en kan je 
ook andere problemen snappen en 
oplossen”, aldus de indrukwekkend 
gemotiveerde directeur.
Belangrijk is daarbij ook om lin-
ken te leggen, bijvoorbeeld tussen 
aardrijkskunde en geschiedenis, 
wanneer het gaat om steden en hun 
ontstaan (waarom ligt Rotterdam 
aan de Rotte en de Maas?). Het gaat 
in alles dus om inzicht. De school 
manifesteert zich bij dit alles ook 
als een ‘lekker fit’-school, waarbij 
een gezonde geest en een gezond 
lichaam nadrukkelijk met elkaar sa-
mengaan.

De verbouwing
Het gebouw is nu zo aangepast dat 
elk talent aan bod komt. De kinder-
bibliotheek ligt inmiddels centraal 

en is naar beneden gebracht. Om-
gekeerd gingen de directie en het 
administratiekantoor naar de eerste 
etage. De zolder werd van rommel-
hok tot een uitdagend atelier. Het 
dak met de spanten nodigt eigenlijk 
al vanzelf uit tot creatief handelen 
en denken.
Op de begane grond is er nu verder 
het kids restaurant, waar het culi-
nair jeugdig publiek ook basisregels 

spelen. Ontroerend is daarbij te ho-
ren dat de Stichting Kunstzinnige 
Vorming Rotterdam SKVR de jonge 
kinderen weet te interesseren voor 
de viool, de harmonica en de fluiten. 
De school heeft een indrukwekkend 
huisensemble dat in mooie pakjes 
concerten verzorgt. Zo ook bij de 
heropening, toen de kinderen voor 

de burgemeester en alle genodigden 
uit alle borst het Imelda-schoollied 
inzette. Waren ze vooraf erg zenuw-
achtig, erna bleken de jeugdige zan-
gers en muzikanten maar wat trots 
dat ze dit toch hadden gepresteerd!
Volgens directeur Aziem moet met 
het muziekonderwijs zowel de lin-
ker als de rechter hersenhelft wor-
den gestimuleerd, waardoor ook 
de andere leerdoelen beter kunnen 
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Heropening Imeldaschool, 
kunst- en cultuurschool

De bedoeling is dat bewoners uit de 
deelgemeente Noord (en anderen) 
op deze site alle informatie en ver-
wijzingen kunnen vinden naar alles 
wat er in hun wijk gebeurt.
Gelijktijdig gaat de redactie van 
Cineac Noord op zoek naar actieve 
wijkbewoners, die met hun tele-
foontjes, camera’s of door Cineac 
TV beschikbaar gestelde videoap-
paratuur filmpjes maken die op de 
nieuwe website geplaatst worden. 
Ook organisaties en scholen kun-
nen filmpjes van hun activiteiten op 
de site plaatsen. Deze items worden 
indien mogelijk ook gebruikt in de 
wekelijkse televisie-uitzending van 
Cineac Noord op Rotterdam TV.
Cineac Noord heeft nu al een cor-

Vanaf 26 september is bij Cineac Noord de website 
Rotterdamnoord.tv de lucht ingegaan. 

leert door – vaak in tegenstelling tot 
thuis – met mes en vork te eten.
De leuze van de school is in de 
sfeer van de verbouwing veranderd 
in ‘van talent naar toekomst’. Ieder 
kind moet zijn eigen beroep kunnen 
kiezen.
De Imeldaschool wil daarnaast tot 
betere prestaties komen via een 
gezond schoolklimaat met uitge-
kiende luchtverversingssystemen. 
Directeur Aziem weet met dit all-
round concept van denken indruk 
te maken.

Pilot
3 jaar geleden werd de Imeldaschool 
een pilot van de dienst kunst en Cul-
tuur. Leidt de kunst tot een grotere 
leeropbrengst?
Aziem Jarmohamed kan deze vraag 

positief beantwoorden: “Als je bij de 
kleuters vraagt wie er goed kan teke-
nen of zingen, dan gaan alle vingers 
omhoog. Bij groep 8 steekt echter 
niemand (meer) de vingers op. Wat 
doen we dan al die vroege kinderja-
ren met hen verkeerd?” vraagt hij 
zich bijna retorisch af?!

Enthousiasme
Het gaat de vernieuwde Imelda-
school nu vooral om de stimulering 
van talent en omgangsvormen. De 
feestelijke heropening en rondgang 
door de school maakten al snel dui-
delijk dat de school zo een prima 
nieuwe weg is ingeslagen. Het en-
thousiasme onder leerlingen en per-
soneel, maar ook alle genodigden 
was terecht dan ook groot.

Op vrijdag 16 september liet 
met het doorknippen van een 
lint burgemeester Aboutaleb 
een tiental ballonnen de 
lucht ingaan. Het was de 
officiële handeling, waarmee 
hij de grondig verbouwde 
Imeldeschool voor heropend 
verklaarde. Tegelijkertijd 
kozen vele andere gekleurde 
ballonnen het luchtruim.

respondentennetwerk van zo’n 20 
mensen, maar streeft er naar dat het 
er aan het eind van dit jaar 50 zijn. 
Deze mensen kunnen op een mak-
kelijke manier filmpjes plaatsen en 
toevoegen.
Cineac TV is op het internet razend 
populair. Het afgelopen jaar heeft 
een kwart miljoen mensen naar 
hun filmpjes gekeken en ze hebben 
meer dan 2.300 vrienden op Face-
book. Voor een klein lokaal station 
zijn dit beangstigend hoge aantal-
len.
Cineac Noord bestaat sinds oktober 
1999 en krijgt subsidie van de deel-
gemeente Noord. Het programma 
won meerdere televisieprijzen en 
werd een keer zelfs wereldnieuws.

bij de feestelijke heropening werd de versiering op heel leuke wijze 
verzorgd door Marion hoogdorp en Sandra gomes (zie foto) van par-
tystuff & lifestyle aan de bergweg 256a, in het september-nummer 
van de noorderzon nog geportretteerd. verder was de catering in uit-
stekende handen bij het jeugdig personeel van de horecavakschool 
aan de noordsingel.

Gefeliciteerd met heropening. Foto’s: Johannes Odé

 Chateautjes 
beste wijnwinkel van Nederland?

Cineac Noord 
krijgt website
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PROJECT MELKKLEUREN INSPIREERT 
TOT NIEUWE VERBINDINGEN
In MELKKLEUREN werken men-
sen uit Rotterdam met talent en 
ambitie op allerlei manieren samen: 
bij het maken van een Melklied, de 
verkiezing van het Melkmeisje van 
het jaar 2011, de organisatie van een 
Melktour en de uitvoering van mo-

biele Melksurprise acts tijdens een 
rit met een SRV-bus. Het project in-
spireert om horizontaal, diagonaal 
en verticaal nieuwe verbindingen te 
leggen, met de buren aan de over-
kant.
Op zaterdag 29 oktober vindt op 
het Stadspodium Rotterdam en in 
Wijkgebouw ‘t Klooster in de Afri-
kaanderwijk de grootse finale van 
MELKKLEUREN plaats.

Talent gezocht
Muziek vertelt een verhaal en ver-
bindt mensen. Bekende artiesten 
maakten voor MELKKLEUREN al 
nieuwe songs over melk, zo maakte 
MC Complex ‘People call me milk’ 
en The Starks ‘The Milkman’.
Is muziek je passie, heb je talent als 
zanger of als dichter, ben je amateur 
of professional? Werk dan ook mee 
aan MELKKLEUREN en maak lied-
jes die een verhaal over melk vertel-
len. Alles mag: rap of rock, jazz of 
klassiek, balkan of gospel, electro of 
soul.
Samen met de Stichting Frequen-
cy organiseert MELKKLEUREN 
workshops en opnamesessies on-
der leiding van ervaren coaches en 
producers. Zij helpen je een lied te 
maken dat klopt en klinkt. De eer-
ste workshop is op vrijdag 7 oktober, 

MELKKLEUREN is een project van kunstenaar/ 
vormgever Aziz Bekkaoui, waarin hij 
Rotterdamse mensen via de melk in hun 
koelkast met elkaar verbindt. Melk is de 
smeerolie van de stad.: het voedt, van 
moedermelk tot economie.

met de Rotterdamse top-MC en hip-
hopper Gerry Mendes alias GMB als 
coach en producer. Daarna volgen er 
nog workshops op 8, 14 en 15 okto-
ber. Ontmoet de professionals, leer 
hands-on hoe het is om een mooie 
en grootse show te maken. Camera-
mensen en dansers staan klaar om 
van vette songs videoclips te maken. 
Alle songs krijgen tijdens de finale 
van MELKKLEUREN op zaterdag 
29 oktober een show voor publiek.
Heb je ook talent of passie voor 
dans, acteren, fotografie, film, sty-
ling, visagie, shopping, organiseren 
of productie, dan kun je meewerken 
aan foto-, videoshoots en surprise 
shows van MELKKLEUREN.

Melkmeisje
Verder kunnen fotogenieke meiden 
meedingen naar de titel MELK-
MEISJE van het jaar 2011. De melk-
kleurige huid is nog steeds een 
schoonheidsideaal en symbool voor 
gezondheid. MELKKLEUREN gaat 
op zoek naar het moderne melk-
meisje. Kijk voor meer informatie 
op de website www.melkkleuren.
nl en/of stuur je aanmelding voor 
de voorronde naar mailadres melk-
meisje@melkkleuren.nl.
Voorrondes van de competitie voor 
de titel Melkmeisje van het jaar 2011 

zijn op de woensdagen 12 en 19 ok-
tober in Feijenoord. Geselecteerde 
meiden gaan door naar de halve 
finale op vrijdag 21 oktober, maar 
iedereen die aan de voorronde mee-
doet blijft bij MELKKLEUREN be-
trokken en krijgt een rol in de show.
De verkiezing van de winnares is op 
zaterdag 29 oktober tijdens het af-
sluitende gala van MELKKLEUREN. 
In de jury zit de directeur van MAX 
Models, stylisten en fotografen uit 
Rotterdam. Ook het publiek krijgt 
een stem bij de verkiezing. De win-
nares krijgt een contract bij MAX 
Models, het grootste modellenbu-
reau van Nederland.

Melktour
De eerste immigranten van Rotter-
dam kwamen uit Brabant, Limburg 
en Zeeland en streken neer in Zuid. 
Sindsdien heet Zuid ook wel Boe-
renzijde. Bram den Braber bracht 
als allerlaatste met zijn in Zuid 
geboren vader melk rond in Rot-
terdam. Hij zit nu vijftig jaar in het 
melkvak, intussen als logistiek ma-
nager bij FrieslandCampina.
Elke maandag in oktober (op 3,10, 
17 en 24 oktober) gidst hij een heel 
divers fietsend gezelschap langs de 
hotspots van de melkindustrie in 
Rotterdam. Zijn inspirerende ver-

halen illustreren de impact van vee-
handel en melkinrichtingen op de 
vorming van de stad Rotterdam. De 
melktour duurt twee uur en vertrekt 
om 13.00 uur van het Hofplein.
Aanmelden kan per email naar 
melktour@melkkleuren.nl.

Melksurprise acts
MELKKLEUREN is mobiel. Rotter-
damse studenten en locals, artiesten 
en dansers van Codarts stappen in 
een SRV-bus en verbinden het pro-
ject met buurtactiviteiten, met sur-
prise acts.
De eerste is op woensdag 5 oktober 
om 14.30 uur op het Ammersooise-
plein in de Agniesebuurt. De bus 
doet de oudere wijken van Rotter-
dam aan, zoals het Oude Noorden, 
Feijenoord en het Oude Westen. De 
ervaringen en opnames worden on-
derdeel van een overzichtstentoon-
stelling.
Check de website www.melkkleu-
ren.nl voor data van performances 
en actuele informatie.

Melkgala
Het Stadspodium Rotterdam op het 
Grote Kerkplein en Wijkgebouw ‘t 
Klooster in de Afrikaanderwijk zijn 
op zaterdag 29 oktober het decor 
van de grootse finale van MELK-
KLEUREN. Met live uitvoering van 
alle opgenomen melkhits met lo-
kale musici, dansers en figuranten, 
presentaties van studenten van CO-
DARTS en de Willem de Kooning 
Academie Hogeschool Rotterdam 
en van samenwerkingsprojecten 
tussen kunstenaars en wijkbewo-
ners, de verkiezing van het melk-
meisjes van het jaar 2011 en nog 
veel meer.

Meer informatie
Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met:
MELKKLEUREN Centrale, Polder-
laan 67a, 3074 MC Rotterdam
Galerie Blaak10, Witte de Withstraat 
7am 3012 BK Rotterdam, telefoon: 
(010) 280 92 51 of mailen naar: 
info@melkkleuren.nl.

Aziz ziet melk als bindmiddel. 
Foto’s: Johannes Odé


