
de Stichting Buurtwerk Alexander 
SBA aan, onder het motto ‘Girls 
only’. Er was hairdressing, nagelsy-
ling, buikdans, henna, sieraden en 
stoffen bewerken. De sfeer in de 
stampvolle jongerenruimte was ge-
weldig en ging naadloos over in een 
Dancefeest.
Buiten racen de BMX-fietsen op 
een hindernissenparcours, werd er 
ook gevoetbald, getennist en gebas-
ketbald. Het luchtkussen werd een 
zwembad, maar dat kon de pret niet 
drukken.
DJ Akbal ging de strijd aan met de 
weergoden. Circus Dimitri liet de 

De opening van het vernieuw-
de Klooster strekte zich van 
woensdag 19 oktober tot en 
met vrijdag 21 oktober uit over 
drie propvolle dagen. Er was 
een uitgebreid programma sa-
mengesteld, met voor elk wat 
wils.

Trouwlustige aap
Move Baby, het Jonge Honden-fes-
tival, leidde op woensdagmiddag de 
opening van het vernieuwde Kloos-
ter in. Tal van workshops kleedden 
de ruimte op de begane grond van 
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meiden gillen, als zwierende trouw-
lustige aap zweefde hij over de stel-
lage op zoek naar de telescoop.

De opening
Manar met de lange klaroenen luid-
de de officiële opening in, samen 
met de kids van basisschool De Fon-
tein, die met de Keniaanse atleten 
Olive en Kanya een acrobatisch cir-
cus neerzetten.
De Kloosteralliantie en de Vrienden 
van het Klooster kregen van deelge-
meentevoorzitter Harlow Brammer-
loo een pluim.
De gasten kregen ook een glimp 

van het toekomstige kloosterpro-
gramma voorgeschoteld: schilde-
ren, fotografie, muziek, creativiteit, 
bijzondere films, optredens, theater.
Ze maakten verder de combi mee 
met de senioren van het aangren-
zende Jan van der Ploeg-huis, waar 
vrijwilligers kookten voor 250 man 
en zangeres Joan de Heer oud en 
jong aan de dans kreeg.
DJ Teolonius besloot de eerste 
Kloosteravond, waar de diehards 
nog swingend afscheid namen van 
de nieuwe tent.

Spetterend
De twee dagen erna waren even-
zeer spetterend met Villa Zebra als 
grote trekpleister, de zoektocht van 
Powerboat naar inspirerende initia-
tieven om Noord op de kaart te zet-
ten, de liefdesliederen op het Oude 
Noorden en de hartverwarmende 
seniorentoptredens bij het Euro 
Song Plus Festival.
Wat een (totaal) belevenis!! Het ver-
nieuwde Klooster wordt hét wijkge-
bouw van het Oude Noorden, daar 
is na deze drie schitterende dagen 
geen twijfel over mogelijk.

Succesvolle 
Kloosteropening 
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De verkoop van het Noordsingel-
complex omvat de Penitentiaire 
Inrichting (PI) aan de Noordsingel 
(het voormalige Huis van Bewaring 
en de gevangenis), het voormalige 
gerechtsgebouw (Rijksmonument), 
het voormalig notarieel archiefge-
bouw (Rijksmonument) en de wo-
ning aan de Zegwaardstraat 70.

Het verkoopproces
Het Rijk en de gemeente kozen er-
voor om het plangebied niet zelf te 
herontwikkelen, maar om daarvoor 
een marktpartij te selecteren die – 
binnen de kwaliteitskaders die het 
Rijk en de gemeente stellen – het 
gebied voor eigen rekening en ri-
sico ontwikkelt. Deze kaders waren 
opgenomen in het ‘biedboek’, dat 
tussen 7 september 2010 en 28 ok-
tober 2010 bij het Rijksvastgoed- en 
ontwikkelingsbedrijf RVOB kon 
worden opgevraagd. Het RVOB is 
onderdeel van het Ministerie van 
Financiën en de verkopende partij.
Het verkoopproces van het Noord-

De herinrichting van het Johan 
Ida-plein in het Oude Noorden 
is in volle gang. 

Graafmachines zijn bezig de grond 
uit te graven voor het aanleggen 
van waterberging. Dat gebeurt met 
behulp een revolutionair systeem 
van kratten in de grond die het wa-
ter opvangen. Na de aanleg van de 
waterberging wordt er een groen 
speelplein ingericht. Daarna wordt 
de wandelpromenade langs de Blok-
landstraat in oude glorie hersteld en 
wordt er een groene tuin rond de 
school aangelegd.
De herinrichting van het Johan-
Idaplein is onderdeel van de aanpak 
van de Kloosterbuurt.

singelcomplex is gestart in septem-
ber 2010. In de daarop volgende pe-
riode zijn gegadigden benaderd om 
een plan te schrijven, dat paste in de 
kwaliteitskaders voor de herontwik-
keling van het complex en om een 
globaal bod uit te brengen.
Uit de plannen en biedingen zijn 
uiteindelijk drie partijen gekozen 
die het best voldeden aan die kaders. 
Die partijen zijn uitgenodigd om op 
7 oktober een eindbod uit te bren-
gen. De combinatie HD Projectrea-
lisatie en BAM Woningbouw Rotter-
dam, aan wie nu is gegund, bracht 
uiteindelijk het hoogste bod van € 

4.650.000,-- uit.

Succes
Voor het Rijk (RVOB en de Rijks-
gebouwendienst) en de gemeente 
Rotterdam is deze verkoop een 
succes. Het is gelukt om in slechte 
economische omstandigheden een 
lastig te ontwikkelen complex als de 

Johan Ida-plein op de schop

Gevangeniscomplex 
verkocht

Op vrijdag 14 oktober onderte-
kenden de gemeente, de deel-
gemeenten en de woningcor-
poraties de gemaakte gebieds-
afspraken. Want Rotterdam 
gaat verder met het verbeteren 
van de Rotterdamse wijken.

Ondanks de economische tegen-
wind en het stopzetten van de rijks-
bijdrage voor de wijkaanpak zetten 
gemeente, deelgemeenten en de 
Rotterdamse woningcorporaties 
stevig in op de wijkaanpak. Met de 
ondertekening van de gebiedsaf-
spraken leggen (deel)gemeente en 
de woningcorporaties hun inzet en 
ambitie in de wijken voor de komen-
de jaren vast.

Intensieve samenwerking
Het is de eerste keer dat de drie par-
tijen op deze schaal voor de verschil-
lende gebieden afspraken maken. 
De gebiedsafspraken zijn een uit-
werking van de stedelijke samen-
werkingsafspraken die gemeente 
en corporaties in 2011 hebben ge-
maakt.
Volgens wethouder Hamit Karakus 
(wonen, ruimtelijk ordening, vast-
goed en stedelijke economie) is een 

Wijkaanpak

intensieve samenwerking tussen 
gemeente, deelgemeente en corpo-
raties uiterst belangrijk om resultaat 
te boeken. “Een intensieve samen-
werking helpt een wijk vooruit. Dat 
bewijst bijvoorbeeld het gebied rond 
de Zaagmolenstraat/Zwaanshals. 
Dit gebied is nu prachtig opgebloeid 
tot een hippe plek die steeds druk-
ker wordt bezocht. Het is daarom 
belangrijk om deze samenwerking 
nu structureel voort te zetten.”

Passende mix
Met het sluiten van de gebiedsaf-
spraken zijn de (deel)gemeente 
en woningcorporaties overeenge-
komen dat zij gezamenlijk zorgen 
voor aantrekkelijke woonmilieus en 
een goed woon- en leefklimaat in 
de wijken, het bieden van mogelijk-
heden voor een woningcarrière en 
het versterken van het woonimago 
van Rotterdam. Elke wijk krijgt een 
passende mix van maatregelen. Zo 
voegen de corporaties een fors aan-
tal woningen voor gezinnen toe aan 
de woningvoorraad waardoor zij een 
grote bijdrage leveren aan de colle-
getarget van 3.000 gezinswoningen. 
Wijken worden ook kindvriendelij-
ker gemaakt, waaronder het Oude 
Noorden.

Dit jaar is het Europees Jaar van 
het vrijwilligerswerk. De gemeente 
biedt daarom alle vrijwilligers een 
cadeautje aan. Alle vrijwilligers in 
de stad mogen zich aanmelden voor 
een gratis abonnement op Scheur-
mail Rotterdam. Deze scheurkalen-
der per e-mail is een uniek concept. 

Scheurmail 
voor vrijwilligers

Dagelijks of wekelijks krijgt u een 
scheurmail met leuke anekdotes en 
verrassende wetenswaardigheden 
over de stad. Het gratis abonnement 
loopt t/m 31 december 2011.
Aanmelden kan via de website www.
scheurmailrotterdam.nl/vrijwilli-
gers.php.

PI Noordsingel te verkopen. Lastig, 
omdat zowel aan de wensen van het 
Rijk ten aanzien van de monumen-
tale waarden en verkoopopbrengst, 
als aan de wensen van de gemeente 
en bewoners voor een park en de 
toekomstige bestemming, tegemoet 
moest worden gekomen. HD Pro-
jectrealisatie en BAM Woningbouw 
Rotterdam hebben een plan neerge-
legd dat aan al die eisen voldoet.

Vervolg 
Tot 2014 zullen de huidige gebrui-
kers het Noordsingelcomplex in 
gebruik houden. Tijdens deze peri-
ode zal door HD Projectrealisatie en 
BAM Woningbouw Rotterdam het 
herontwikkelingsplan nader wor-
den uitgewerkt. Vanaf 2014 zal de 
herontwikkeling van de locatie gefa-
seerd worden uitgevoerd.

Portefeuillehouder Ahmed Harika 
onthulde op afgelopen woensdag 5 
oktober de beelden ‘Insulinde en haar 
honden’ op het Insulindeplein. De 
beelden zijn gemaakt door wijkkun-
stenaar Cris Ripken in samenwerking 

Onthuld

met de buurt. Bewoners van Bergpol-
der, zowel jong en oud, kregen na de 
onthulling een feestelijk programma 
voorgeschoteld met soefi, rap, een 
receptie voor buurtbewoners en pop-
penkast voor kinderen.

xxxx

HD Projectrealisatie en BAM Woningbouw Rotterdam 
worden de ontwikkelaars van het Noordsingelcomplex 
in het Oude Noorden. Zij dienden de beste projectvisie 
in en deden het beste bod.
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Met deze twee heuglijke momen-
ten gaat een lang gekoesterde wens 
van een groep oudere Turken in 
het Oude Noorden in vervulling. Al 
vanaf januari 2004 zijn zij hiermee 
bezig.

Beatrix
Spreekbuis van de groep is voorzit-
ter Veyis Şenyürek (64). Samen 
met Horei Safuaglu vertelt hij over 
het ontstaan van dit initiatief, aan-
dachtig luisteren Cecati Koçak en 
Muzaffer Korkmaz mee.
Deze groep Turken wonen al tiental-
len jaren, vaak meer dan hun halve 
leven, in Nederland. Ze voelen zich 
inmiddels volledig Hollander en 
willen hier graag hun laatste dagen 
doorbrengen. In de setting van an-
dere op senioren gerichte woningen 
herkennen zij zich niet. Zij willen 
graag, indachtig hun Turkse en 
Anatolische roots, een zorg die niet 

gericht is op zakelijkheid en afstan-
delijkheid, maar op vriendschap en 
geborgenheid. Dat je in tijden van 
nood er voor elkaar bent om elkaar 
te helpen. Maar ook dat je met el-
kaar geniet van het leven wanneer 
dat kan. Zij denken niet in termen 
van nationaliteiten, maar in men-
selijkheid en warmte: “Het is onze 
buurt, onze stad, ons land. Beatrix is 
ook onze koningin!” Ze willen kun-
nen geven, niet nemen.

Eerste sleutel
Vanuit deze gedachte wilden zij 
graag een anders opgezette onder-
komen voor de oude dag realiseren. 
Er ontstond een initiatiefgroep, 
die in januari 2004 werd omgezet 

in de vereniging Anadolu Satosu 
Dernegi. Jaren van zeer regelmatig 
vergaderen volgden. Er werd samen-
werking gezocht met opbouwwerk 
Sonor en woningbouwcorporatie 
PWS (inmiddels Havensteder). Na 
eerder een locatie in de Bergstraat 
kwam enkele jaren geleden de loca-

tie tegenover het Brancoplein vrij. 
Er werd een architect gezocht en 
gevonden en in april 2010 kon dan 
eindelijk de 1e paal worden gesla-
gen.
Een spannende tijd brak aan, de 
bouw verliep voorspoedig en op 21 
mei 2011 kon de eerste sleutel wor-
den overhandigd.

Blauwe tegels
Het complex omvat naast de be-
gane grond nog twee woonlagen 
met in totaal 25 ruime woningen, 
een gemeenschappelijke ontmoe-
tingsruimte en een kantoor voor 
de administratie. De woningen zijn 
bedoeld voor mannen en vrouwen 
van 50 jaar en ouder, ook echtparen 

Wooncomplex Orkide

zijn van harte welkom. Dit geldt niet 
voor kleine kinderen, waardoor de 
rust binnen is gewaarborgd. Een 
fraaie binnenterrein met grasgazon 
vormt evenzeer een mooi rustpunt. 
Een aantal prachtig ogende blauwe 
tegels in het trappenhuis blijken een 
gift van de aannemer.

Mozaïek
Tot grote teleurstelling van de heer 
Şenyürek en de anderen
 bestaat de bevolking van het com-
plex momenteel alleen uit Turken 
en is deze niet gemengd met an-
dere nationaliteiten. Ze hadden dit 

graag heel anders gezien: wat hen 
betreft staat de deur altijd open en 
is iedereen van harte welkom. Veyis 
en zijn vrienden, bijna in koor: “Het 
gebouw is er voor alle Rotterdam-
mers, het is niet van ons. Wij zijn 
er slechts huurders.” Inmiddels be-
staat er al een wachtlijst van 10 kan-
didaten.
In de gemeenschappelijke ruimte 
waar het gesprek plaatsvindt, hangt 
naast de Nederlandse en de Turkse 
vlag ook een prachtig zelf ver-
vaardigd mozaïek. Hierop prijken 
gebroederlijk naast elkaar de Eu-
romast en een afbeelding van een 

echte moskee in Istanbul. Zowel de 
vlaggen als de mozaïek symbolise-
ren volgens Veyis en zijn vrienden 
de internationale verbroedering tus-
sen twee zo nauw verbonden cultu-
ren, een samengaan waar zij zo naar 
verlangen.

Samen leven
In dit kader vertellen zij graag dat 
zij zich zeker niet van de wereld 
om hen heen willen afsluiten, in-
tegendeel. Zo hebben enkele leden 
vaak geholpen in Humanitas aan de 
Bergweg, waar zij de Turkse vereni-
ging Bospurus mee helpen oprich-
ten. Ze hebben er ook meegeholpen 
om cliënten voor Humanitas te vin-
den.
In hun directe omgeving willen zij 
er graag aan meewerken om de wijk 
schoon en netjes te houden. Voor 
het mede organiseren van allerlei 
activiteiten met de bewoners om 
Orkide heen stellen zij zich graag 
beschikbaar. Hun doel is: samen le-
ven, samen de problemen oplossen, 
samen een veilige buurt.
Tot slot wil de heer Şenyürek sa-
men met de drie andere heren heel 
graag opbouwwerker Abderrahim 
Haddou van Sonor en Peter van 
Lieshout van PWS (inmiddels Ha-
vensteder) bedanken voor hun grote 
steun door alle jaren heen. Deze 
steun is van grote betekenis geble-
ken.

Als een bloem
Wooncomplex Orkide is als een 
bloem (orchidee) die uitwaaiert over 
zijn directe omgeving. Iedereen is 
dan ook van harte welkom bij het 
Open Huis op zaterdag 5 november 
en de opening op woensdag 9 no-
vember.

Op zaterdag 5 november 
is er vanaf ? uur Open 
Huis in wooncomplex 
Orkide aan de Gerard 
Scholtenstraat 2E in het 
Oude Noorden. Enkele 
dagen later, op woensdag 
9 november, zal vanaf 
12.30 uur de officiële 
opening plaatsvinden.

Professor Knipscheer, bekend ge-
rontoloog, constateerde in zijn in-
leiding dat mensen gemiddeld 15 
tot 20 jaar ouder worden en hun na 
hun 65e levensjaar nog een tweede 
carrière voor de boeg hebben: “Use 
it or loose it”.

Een aantal vrijwilligers maakte dui-
delijk hoe ze na hun beroepsleven 
zich sociaal geëngageerd hebben:
- van succesvol ondernemer naar 

inspirator van een ‘Kinderkook-
studio’, waar gezond eten, bewust-
wording en kindertalent centraal 
staan

- van uitvoerder in de bouw tot bege-
leider van terminale patiënten

- van kunstenaar tot organisator van 
straatsamenhang.

Talrijke vrijwilligers bemannen een 
hulpbalie, fleuren hun straten op, 
beheren binnenterreinen met kids 
of helpen in de buurtkeuken.

Discussietafels
Al snel deelde de grote groep aan-
wezigen zich op in diverse discus-
sietafels. Zo was er een discussie-
groep met ouderwerk, de dienst 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de deelgemeente Noord, dagopvang 
Surinamers, de Pameyerstichting, 
opbouwwerk Sonor en Parels van 
Noord.

Al pratend en uitwisselend bleken 
er al heel wat nieuwe initiatieven 
op stapel te staan: vrijwilligers voor 
de Pameyer busreis, uitbreiding van 
het beheerteam van binnenterrei-
nen, ondersteunen van senioreni-
nitiatieven en versterking van het 
buurtweefsel. Volgens de deelne-
mers aan tafel zijn al genoeg rappor-

Symposium ‘de Zilveren 
Kracht’ warm bad

tages gemaakt, nu wordt het ‘doen’. 
Er werden ook leuke voorbeelden 
uit het buitenland aangehaald: ge-
bruik maken van het familienetwerk 
bij probleemgezinnen (Australië) of 
aansluiten bij culturele feesten (Keti 
Koti, Diwali).

Aanbevelingen
In het gezamenlijke slotgesprek 
kwamen er vanuit de zaal nog enke-
le aanbevelingen: meng alle bevol-
kingsgroepen, geef als vrijwilliger 
vaker het stokje door, beloon vrijwil-
ligersprestaties met ruilgeld, betrek 

Pameyer bij wijkactiviteiten, breng 
mensen weer in het werkritme.

Godendranken
Al met al een heuglijke bijeen-
komst, die werd besloten met veel 
waardering voor het engagement en 
met een goed glas wijn of andere go-
dendranken.

Het symposium ‘de Zilveren 
Kracht’ op vrijdagmiddag 14 
oktober in Humanitas Bergweg 
was een warm bad voor de tal-
rijk opgekomen professionals 
en vrijwilligers plus.

xxxx

Een zeventigtal buurtbewoners 
kwamen op vrijdag 7 oktober 
in het Jan van der Ploeg-huis 
en wijkgebouw het Klooster 
naar een nieuwe editie van De 
Dag van de Dialoog. 

Verrassend was de perfecte mix van 
alle kleuren van de regenboog en 
alle leeftijden. Het thema was dit 
keer uitdagend: ‘Over de brug ko-
men’.

Erasmusbrug
Een kleine impressie van de diverse 
tafelgesprekken:
-“Ik denk aan de duivelsbrug in Tos-
cane, die leidt naar tal van ambach-

telijke werkplaatsen waar wonder-
lijke dingen worden gecreëerd!”
-“Voor mij is over de brug komen 
mijn opleiding afmaken en een ge-
zin stichten in een inspirerende en 
veilige buurt” vertellen jonge Ma-
rokkaanse meisjes.
Voor een aantal jongeren is de 
wereld groter dan Nederland. Zij 
voelen zich Rotterdammer met de 
Erasmusbrug als symbool. Als Ha-
vensteder willen ze de helft van het 
jaar in het buitenland werken.

Ook waren er andere heel verschil-
lende belevingen bij het thema 
‘brug’:
- “Ik kom uit Marokko en had een 
grote binding met mijn opa. Heim-

 Dag van de Dialoog verrast

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   
Ik zit in de trein en ongewild 
hoor ik één van de twee spre-
kers in een telefoongesprek. 
Aanvankelijk probeer ik niet te 
luisteren maar dan hoor ik:

“Drie keer heb ik bij ze aangebeld en 
gevraagd of de radio zachter kon.”
(…)
“Hoe ze reageren als ik aanbel? Ze 
zeggen: ‘O echt? Sorry hoor, ik zet 
hem wel zachter’ en klinken dan 
heel verbaast.”
(…)
“Ja, dan is het stil, maar de volgende 
dag is het weer hetzelfde liedje.”
(…)
“Wat zeg je? Zou jij de politie bellen?”
(…)
“Nee, ik wil geen ruzie. Kijk, ik zou 
ze eigenlijk een keer uit willen leg-
gen waarom ik last heb van hun har-
de muziek zodat ze er in het vervolg 
rekening mee kunnen houden.”
(…)

“Wat? Mijn eigen radio keihard aan-
zetten?“
(…)
“En dan?”
(…)
“Nee dat is niks voor mij”
(…)
“Jij denkt dat dat het beste effect zal 
hebben? Jaja. Ja, ik baal er van en ik 
wil dat ze rekening met me houden 
en dat ik het niet elke keer aan ze 
moet vragen.”
(…)
“Wat kan ik anders doen?”
(…)
Ik denk aan die reclame waarin 
mensen hardop nadenken over het 
cadeautje dat ze de jarige zullen ge-
ven waarop steeds een stem hard 
zegt: ‘Een boek! Geef hem een boek!
Want ik denk en roep het bijna uit: 
‘Buurtbemiddeling! ! Bel buurtbe-
middeling!’

Dalia

Natuur
Het binnenterrein van het Hofdijk-
complex is eenvoudigweg schitte-
rend. Een groot formaat tuin met al-
lerlei heuvels, kronkelende wandel-
paden en fraaie speeldieren. Het is 
een genot om er (dagelijks) te zijn.
Toch misten enkele leden van de 
bewonerscommissie Rottekwartier 
iets: een combinatie tussen hun op-
groeiende jeugd en betrokkenheid 
bij de natuur. Het idee voor de aan-

leg van een Kabouterpad was gebo-
ren. Een stukje braakliggende grond 
aan de noordzijde van het binnen-
terrein werd uitverkozen om mee te 
beginnen.

Entreegeld
In het begin nog wat onwennig wis-
ten de kinderen op donderdagmid-
dag 20 oktober op het kale stukje 
grond al snel raad met die vele 
zakken met aarde. Dankzij de des-
kundige hulp en uitleg van ‘meneer 
groen’ Marcel gingen tal van bollen, 

planten en bloemen vlot de grond 
in. Er ontstond een fraai veld, dat 
straks na de winterperiode alleen 
nog maar mooier kan worden.
De complimenteuze opmerkingen 
waren niet van de lucht. Al gauw 
werd er geopperd dat dit straks nog 
mooier gaat worden dan die wereld-
beroemde Keukenhof. Misschien 
moeten de bewoners straks aan al 
die Duitse toeristen wel entreegeld 
gaan vragen?!

Eigen kweek
Wat op het moment wel zeker is dat 
de leden van de bewonerscommis-
sie het hierbij niet zullen laten. Er 
komt een vervolg met veldonder-
zoek op het binnenterrein en eigen 
kweek in een eigen kindertuintje. 
Als de kinderen flink enthousiast 
zijn, pakken ze misschien alle ver-
waarloosde bewonerstuinen wel aan
Plopper de Plop, het binnenterrein 
van het Hofdijkcomplex knapt er zo 
wel van op!!

Kabouterpad

wee doet pijn, maar ik wil hier in 
Nederland mijn toekomst opbou-
wen.” “Ik wil ook Arabisch leren, ik 
ben een wereldburger.”
- “Als mijn zoontje op eigen benen 
staat, wil terug naar dat rustige dorp 
in Turkije. Alles gaat hier zo snel.”
- “Het brugje naar onze familiecam-
ping geeft me de rust die ik nodig 
heb. Geluk moet jezelf maken.”
- “Ik wil een autootje, scootmobiel 
erin en met de kleinkinderen op 
pad. Dat is mijn brug.”

Zoektocht naar geluk
De Dag van de Dialoog werd een 
brug naar elkaar, naar elkaars zoek-
tocht naar geluk. Je gaat anders naar 
elkaar kijken.

Opbouwwerker Ed de Meyer 
heeft al veel buurtfeesten 
meegemaakt, maar de sfeer 
op zaterdag 8 oktober op het 
binnenterrein Woelwijkstraat 
sloeg alles. In weerwil van de 
plenzende regen werden de 
workshops opgestart: sieraden 
maken, Japans bloemschikken, 
fruit bewerken. Naarmate de 
karaoke vorderde met een he-
leboel enthousiaste kids werd 
het drukker. 

De geur van de heerlijke maaltijd 
met kip, nasi, canelloni, salade met 
geitenkaas en Griekse olijven bracht 
de buurt naar beneden. DJ Ulrich 
bracht sfeer ook met zijn zang. 
Buurtgenoot …, winnaar van het se-
nioren songfestival, zong de sterren 

Woelwijkparadise

Onlangs gingen jeugdige bewoners van het Hofdijk-complex sa-
men met leden van de bewonerscommissie Rottekwartier op hun 
binnenterrein van start met de aanleg van het Kabouterpad. Een 
lang gekoesterde wens ging hiermee in vervulling.

xxxx

van de hemel en begeleidde de kin-
deren met de tweede stem.
Het was ontroerend om te zien hoe 
een heel diverse buurt samentroep-
te rond de ultieme karaokefinale en 
de kandidaten aanmoedigde. Voor 
iedereen waren er prijsjes, voor 
een habbekrats beschikbaar gesteld 
door Bart Smit. De winnaars kre-
gen bekers met de kenmerkende 
microfoon, net echt. Maruamo won 
het van talentmeisje Marise en een 
sympathiek trio. De winnaar zong 
een duet met Viviano Esajas.
Het publiek ging uit zijn dak. Dan-
sende mensen en een hoop vro-
lijkheid. Zoiets is voor herhaling 
vatbaar vonden het buurtteam Thé-
rèse, Ben, Nel, Ron en Ulrich. En zo 
dacht Ed de Meyer er ook over. Para-
dijs in de Woelwijkstraat.

xxxx
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Tekenen/schilderen 
door Cornelis van Krieken
DAG/TIJD: dinsdag 10.00 – 12.00 uur
DATA: 1 november 2011 t/m 20 december 2012
KOSTEN: € 40,--
De opzet van de cursussen is “creatief ontdekken”. 
Heb je ervaring, dan is dat het vertrekpunt, anders 
krijg je die ervaring wel. Er is oog voor techniek tijdens 
de cursus, maar ook oog voor expressie en creativiteit. 
Cornelis van Krieken is beeldend kunstenaar en do-
cent. Onder de naam van HetKunstAtelier, organiseert 
hij zijn activiteiten.

Tekenen/schilderen; model en 
portret door Cursus & Zo
DAG/TIJD: maandag 13.00 – 15.00 uur
DATA: 21 november 2011 t/m 23 januari 2012
KOSTEN: € 121,70, met Rotterdampas: € 83,31 
inclusief materiaal
DOElGROEP: voor iedereen vanaf 18 jaar
Tijdens deze lessen werken we aan de hand van de 
thema’s model en portret. Met allerlei verschillende 
materialen; van waskrijt tot houtskool en van het 
gewone potlood tot acrylverf leren de cursisten over 
structuren, licht en donker, compositie, kleuren, op-
bouw en perspectief.

De popgroep door Cursus & Zo
DAG/TIJD: maandag 16.00 – 17.00 uur
DATA: 21 november 2011 t/m 30 januari 2012
KOSTEN: € 67,50, met Rotterdampas: € 43,88
DOElGROEP: voor zangers en zangeressen 
van 7 t/m 9 jaar
Vind jij popmuziek helemaal te gek en zing je graag? 
Kom dan zingen bij ‘De Popgroep’ want die is echt he-
lemaal super! Onder leiding van een topzangeres gaan 
we nummers zingen; in een groep of solo als je durft? 
Wie weet ben jij wel het nieuwe talent van Rotterdam! 
De Popgroep wordt georganiseerd in samenwerking 
met Zangmakers en Music Matters.

Popkoor door Cursus & Zo
DAG/TIJD: maandag 20.00 – 21.30 uur
DATA: 21 november 2011 t/m 30 januari 2012
KOSTEN: € 89,60, met Rotterdampas: € 58,24
DOElGROEP: voor iedereen vanaf 18 jaar
Lekker zingen en plezier hebben staat voorop, maar 
we besteden ook serieuze aandacht aan belangrijke 
aspecten als timing, dynamiek en interpretatie. Je zult 
merken dat je een heleboel energie en plezier krijgt 
als je met een grote groep mensen zingt.

Vitaal 55+ door Cursus & zo
DAG/TIJD: dinsdag 13.30 – 14.00 uur 
en 14.00 – 14.30 uur
DATA: 22 november 2011 t/m 31 januari 2012
KOSTEN: € 54,45, met Rotterdampas: € 35,39
DOElGROEP: voor 55-plussers
Tijdens de lessen leert u om de dagelijkse lichamelijke 
activiteiten te verbeteren en doet u oefeningen om 
gewrichten soepeler te maken. Spierversterking, coör-
dinatie- en balanstraining zijn belangrijke onderdelen 
van de cursus. Iedereen doet mee naar vermogen.

Workshop Bob Ross® schilderen 
(landschap en/of bloemen) 
door Cursus & Zo
DAG/TIJD: woensdag 19.30 – 22.00 uur
DATuM: 1x op 30 november 2011 of 25 januari 
2012
KOSTEN: € 30,65, met Rotterdampas: € 19,92
DOElGROEP: voor iedereen vanaf 18 jaar
Of je het nou mooi of lelijk vindt; bijna iedereen kent 
de schilderijen van Bob Ross® en heeft er een mening 
over. In het Klooster kun je in 1 avond een Bob Ross® 
schilderij maken. De docente is een gecertificeerd Bob 
Ross® docente en geeft de workshops sinds 2,5 jaar 
met groot succes aan allerlei groepen.
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HET KlOOSTER IN HET OuDE NOORDEN 

Presenteer je zelf! 
door Cursus & Zo
Dag/tijd: woensdag 20.00 – 21.30 uur
Data: 23 november 2011 t/m 01 februari 2012
Kosten: € 157,70, met Rotterdampas: € 102,51
Doelgroep: voor iedereen vanaf 16 jaar
In iedere les wordt gewerkt aan een thema: bv. impro-
visatie, tekstbehandeling, samenspel en alleenspel. 
De opdrachten zijn afkomstig uit het theater waar ze 
gebruikt worden tijdens acteerlessen en worden daar-
naast geselecteerd om o.a. te werken aan de presen-
tatie (het eigen voorkomen) van de deelnemer.

Yoga en Meditatie 
door Cursus & Zo
DAG/TIJD: donderdag 13.00  14.30 uur
DATA: 24 november 2011 t/m 2 februari 2012
KOSTEN: € 109,80, met Rotterdampas: € 71,37
DOElGROEP: voor iedereen vanaf 18 jaar
Elke les is opgebouwd uit 1 uur Dru-yoga en 0,5 uur Me-
ditatie. De Dru-yoga wordt ook wel yoga van het hart 
genoemd en gaat uit van oefeningen in zachte, vloeien-
de bewegingen en een gecontroleerde ademhaling. De 
meditatietechnieken helpen je om in balans te komen, 
meditatie kan zowel kalmte brengen als energie geven. 
De cursist dient zelf een matje mee te nemen.

VRIJWIllIGERS GEZOCHT
Vanaf 31 oktober worden er in de Kapelzaal van het 
Klooster (Oude Noorden) filmavonden georganiseerd. 
De Kloosterbioscoop is op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers, die willen helpen om de avonden samen op 
te bouwen en in goede banen te leiden. De avonden 
zullen elke maandagavond plaatsvinden t/m 19 de-
cember 2011. Daarnaast zoeken we vrijwilligers die 
huis-aan-huis willen flyeren in de wijk. Lijkt het je wat 
om mee te helpen de Kloosterbioscoop tot een succes 
te maken, stuur dan een mailtje met je gegevens naar 
kloosterbioscoop@gmail.com. Als dank krijg je een 
kleine vergoeding en een passe-partout voor jou en 
een vriend, zodat je alle films kunt bijwonen.

PROGRAMMA 2011 

CuRSuSAANBOD

Het Klooster een belofte voor de buurt! Ga nu naar 
het Klooster en beleef… cursussen, workshops, 
optredens, voorstellingen voor jou, je buurman, je 
vriend(in), je familie en nieuwe gezichten!

DIVERS AANBOD 
door Stichting buurtwerk Alexander (SBA)

DAg: maandag t/m vrijdag
DATA: gehele jaar
DOELgROEP: Kinderen en Jongeren

Het Klooster is ook de place tot be voor jongeren. 
Tegenwoordig met eigen plek bij de ingang Ham-
merstraat. De jongerenwerkers van het Klooster 
organiseren daarvoor allerlei culturele, sportieve 
en creatieve activiteiten. SBA organiseert in dit na-
jaar o.a. Thema Inloop - Muziek/Dans/Zang, Kids 
Knutsel Club, Meidenactiviteiten, Futsal / Zaal-
voetbal, Kids Kook Club.

Zelf organiseren
Wilt u graag in de toekomst wat gaat doen in het 
Klooster als producent vraag dan naar de mogelijkhe-
den via info@dekloosterbuurt.nl. In het Klooster kun-
nen wijkbewoners terecht voor:
• activiteiten op het terrein van kunst, cultuur, educa-
tie en sport en spel
• ontmoeting met anderen onder het genot van een 
kopje kofie of thee 
• een vergaderplek, een oefenruimte of…

Advies of ondersteuning nodig 
bij de realisatie van u idee neem dan contact op met:
Sonor, opbouwwerker Oude Noorden, info@sonor.nl, 
(010) 443 06 00, www.sonor.nl of
SBAW, Cultuurscout Noord, cultuurscoutnoord@sbaw.
nl, 06 – 2397 0973, www.sbaw.nl/cultuurscouts.

Kijk op de websites www.dekloosterbuurt.nl en/of 
op www.culturelekaartrotterdam.nl voor het uitge-
breide programma 2011 van Het Klooster, Ruivenstraat 
81, 3036 DD Rotterdam.
• Schrijf je in voor een cursus uit het aanbod, kom 
naar een voorstelling in de Kapelzaal of schuif aan bij 
de filmvertoningen.
Reserveer uw kaartje voor de film en de voorstelling 
via cultuurscoutnoord@sbaw.nl o.v.v. de film of de voor-
stelling en de bijbehorende datum. Alle reserveringen 
dienen voorzien te zijn van: naam, telefoonnummer, 
e-mailadres straat, huisnummer en postcode.
• U kunt zich inschrijven voor de cursus tekenen/
schilderen van Cornelis van Krieken via de website 
www.hetkunstatelier.nl of door een email te sturen 
naar info@hetkunstatelier.nl
• U kunt zich telefonisch inschrijven voor het aanbod 
van Cursus en Zo op (010) 251 89 88 of via de website 
www.curzusenzo.nl. De betaling van de cursussen gaat 
via automatische incasso en kan in meerdere termij-
nen worden afgeschreven.

Het Kloosterprogramma 2011 is 
mede mogelijk gemaakt door:
Vrienden van Het Klooster, opbouwwerkorganisatie 
Sonor, de Deelgemeente Noord, de Dienst Sport en 
Recreatie, Cultuurscouts/SBAW, de Dienst Kunst en 
Cultuur/Cultuurbuur, Cursus en Zo, Cock van Krieken, 
Stichting Loe, Theatergroep MAX, Onafhankelijk Toneel 
en Bas de Leijer.

Films in de kapelzaal
AANBIEDER: Bas de leijer
DAG/TIJD: maandag 19.00 tot 22.00 uur
DATA: 31 oktober t/m 19 december 2011 
KOSTEN: € 3,--
Bas de Leijer gaat films programmeren die toegan-
kelijk zijn voor een breed publiek, maar wel buiten 
de mainstream vallen. Voor elke hoofdfilm wordt een 
korte film getoond van een filmmaker uit Rotterdam, 
met een korte introductie door de maker zelf.

Voorstellingen im de Kapelzaal
Cultuurbuur presenteert theater, dans en muziek van 
professionele Rotterdamse kunstinstellingen op diver-
se wijkpodia in de stad. Voor wie de theaters en con-
certzalen te groot, te ver of misschien te duur vindt, 
brengt cultuurbuur kunst en cultuur dichterbij.

• Gezocht: Konijn
Aanbieder: Theatergroep Max
Dag/tijd: woensdag 11.30 en 13.30 uur
Data: 16 november
Kosten: € 2,50
Duur: 40 minuten
info via website www.tgmax.nl
‘gezocht: konijn’ is een spannende achtervolging met 
drie politieagenten en een ontsnapt konijn. Help je ons 
mee deze zaak op te lossen?
‘gezocht: konijn’ is miniatuurtheater voor 2,5+: span-
nend, grappig en dichtbij.

• De Tatiana Aarons Experience 
(onder voorbehoud)
Aanbieder: O.T. Theater
Dag/tijd: woensdag 20.00 uur
Data: 23 november
Kosten: € 2,50
Duur: 70 minuten
info via website www.ot-rotterdam.nl
De Tatiana Aarons Experience is een reisverhaal, de re-
constructie van een bizarre ontmoeting, gebaseerd op 
(niet-)waargebeurde feiten.

• Will (onder voorbehoud)
Aanbieder: O.T. Theater
Dag/tijd: woensdag 20.00 uur
Data: 14 december
Kosten: € 2,50
Duur: 45 minuten
info via website www.ot-rotterdam.nl
Will is een korte voorstelling van Romana Vrede en 
Mirjam Koen over het belang van kunst in tijden van 
bezuinigingen. Een zuigende, confronterende en hu-
morvolle instant voorstelling in de stijl van Romana 
Vrede.

• Een lied retour
AANBIEDER: Stichting lOE
DAG/TIJD: woensdag 20.00 uur
DATA: 21 december
KOSTEN: gratis
DuuR: 55 minuten
info via website www.loe2you.nl
Liefje LOE verzamelde begin dit jaar in Rotterdam brie-
ven over de liefde. Samen met haar band lieten ze zich 
inspireren door de brieven en gingen op zoek naar de 
liefde in de blues, latin, kleinkunst of een chanson. Een 
liefdevolle voorstelling met liedjes die je zullen raken 
en laten verlangen naar de liefde.
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Aan de Insulindestraat 248 in Bergpolder staat een bijzonder Ate-
lier: de KinderKunstClub! Iedere donderdagmiddag tussen 15.45-
17.15 uur gaan kinderen in dit atelier actief aan de slag met al-
lerlei vormen van kunst. 

Of het nu bouwen, schilderen, kleien, tekenen of houtbewerking is, op de 
KinderKunstClub is niets te gek. Meestal wordt er langdurig aan een project 
gewerkt, ze laten zich inspireren door bekende kunstenaars of door interes-
sante thema’s.
Kinderen die op de basisschool zitten en in de buurt wonen zijn van harte 
welkom. Er is plaats voor maximaal 15 kinderen en er zijn nu nog plek-
ken vrij voor jonge talenten. Ben je niet bang om vies te worden? Kom dan 
iedere donderdagmiddag naar de KinderKunstClub. Je bent welkom vanaf 
15.30 uur, maar ze starten om 15.45 en zijn om 17.15 klaar. Voor de Kinder-
KunstClub betaal je 30 cent per keer. Ouders zijn van harte welkom.
De KinderKunstClub is onderdeel van Kinderparadijs Meidoorn.
Meer weten? Bel met telefoonnummer (010) 467 80 70 en vraag naar Mar-
greet van der Hoeven of Esther Soeterbroek (di t/m vrijdag).

Op woensdag 12 oktober vier-
de het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) Noord op feeste-
lijke wijze de heropening van 
haar pand. Het CJG Noord heeft 
immers vanaf nu aan het Eudo-
kiaplein een eigen voordeur.

Een nieuwe deur, maar daarach-
ter de vertrouwde dienstverlening. 
Want het CJG bestaat al een tijdje. 
Het CJG Noord is een laagdrempe-
lig centrum, waar ouders/verzor-
gers, kinderen, jongeren en profes-
sionals terecht kunnen met al hun 

vragen over gezondheid, opvoeden, 
opgroeien en verzorging.

Opvoeden, een mooie 
uitdaging 
Opvoeden is vaak leuk en soms las-
tig. In de enquête ‘Opvoeden in Ne-
derland’ (2010) onderzochten ont-
wikkelingspsychologen Freek Bucx 
en Simone de Roos in opdracht van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau 
de opvoedbeleving in Nederland.

Meer dan 95 procent van de ouders 
die de enquête invulden, is tevreden 
met het verloop van de opvoeding en 
voelt zich competent als opvoeder.
Opvoedvragen horen daar ook bij. 
Meer dan 15 procent van de vaders 
en 20 procent van de moeders heeft 
soms twijfels over de opvoeding van 
hun kinderen. De meeste ouders 
zoeken én vinden daarbij naar tevre-
denheid steun in hun nabije omge-
ving.

xxx

CJG Noord klaar 
voor de toekomst!

KinderKunstClub 
Bergpolder

 

 
 

 
 
 

Gezond en veilig
Het CJG Rijnmond is een organi-
satie die ouders steunt waar nodig 
en daarbij uit gaat van hun eigen 
kracht. Als u het nodig vindt, biedt 
het CJG u en uw kind (van -9 maan-
den tot 19 jaar) advies en ondersteu-
ning. Er werken pedagogen, jeugd-
artsen, jeugdverpleegkundigen, ge-
zinscoaches en andere deskundigen 
om samen met u gezond en veilig 
opgroeien mogelijk te maken.
U kunt bij een van de locaties van 
het CJG Rijnmond binnenlopen, 
bellen met de Opvoedlijn via tele-
foonnummer (010) 201 01 10 of de 
vernieuwde website www.cjgrijn-
mond.nl bezoeken.

Kindergeluiden
En natuurlijk kunt u dus ook aan 

het Eudokiaplein het vernieuwde 
CJG Noord bezoeken. 
Dat het centrum laagdrempelig en 
goed vindbaar is, bleek wel bij de 
heropening. Veel ouders en kinde-
ren (ruim 200) bezochten op woens-
dag 12 oktober de open dag. Met veel 
enthousiasme namen de kinderen 
deel aan de verschillende spelletjes, 
de poppendokter, het schminken, 
de houten muziekinstrumenten, 
het voorlezen en het sjoelen. Voor 
ouders was er gelegenheid om rus-
tig informatie in te winnen over het 
CJG en de collega welzijn/zorg or-
ganisaties in de deelgemeente.
Een middag met opvallend veel kin-
dergeluiden, levenslust en nieuws-
gierigheid naar wat het CJG te bie-
den hebben: en dat is veel!
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Daarom schrijven zij een prijs-
vraag uit: wie bedenkt het leukste 
‘omfiets product’ van Rotterdam 
Noord, waardoor mensen uit de 
hele stad of zelfs het hele land naar 
Noord willen fietsen of omrijden? 
Bewoners en ondernemers worden 
aangespoord na te denken over de 
uniekheid van Rotterdam Noord en 
te innoveren. Maak kans op de titel 
‘omfietsproduct’.

De prijs
De initiatiefnemers zorgen ervoor 
dat jouw bedrijf en jouw product 
straks in the picture komt te staan. 
Zij presenteren het plan in het net-
werk van Rotterdam Noord Series, 
zorgen voor een presentatiemoment 
en media-aandacht en maken een 
kort bedrijfsfilmpje van jouw win-
kel of onderneming, waarmee je de 
boer op kan.

Expertmeetings
Als je deelneemt kan je bovendien 
meedoen aan de twee workshops 

Timing is een uitzendorganisa-
tie die zich richt op uitvoerend 
werk tot MBO+ niveau, het 
zogenaamde ‘doen-werk’, zo 
ook in Rotterdam Noord aan 
de Zwart Janstraat. Het en-
thousiaste team zet wekelijks 
doeners aan het werk in de 
productie-, logistieke-, schoon-
maak- en administratieve 
branche.

Inspelen op een veranderen-
de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verandert en daar 
speelt Timing op in. Personeel 
wordt schaars. De komende jaren 
gaan er meer mensen met pensioen 
dan er op de arbeidsmarkt komen. 
En dat gaan we voelen.
De oplossing? De jongeren van ge-
neratie Y, want zij zijn de werkne-
mers van de toekomst.
Timing deed een onderzoek onder 
jongeren van deze generatie die 
werken in de productie en logistiek. 
Dankzij dit onderzoek weet Timing 
precies wat deze jongeren verwach-
ten van hun baan en werkgever. 
Hierdoor is de uitzendorganisatie 
sterk in de werving van flexkrach-
ten en kan zij haar klanten optimaal 
adviseren. Ook reikt Timing haar 

vraag Powerlab Noord Series.
Op zondag 18 december is de pre-
sentatie van de producten, de jure-
ring en de bekendmaking van de 
winnaar.

Powerlab Noord Series
In Rotterdam Noord zijn momen-
teel op het gebied van investeringen, 
wijkvernieuwing en verbetering 

handen ineen met ondernemers, 
ambtenaren en politiek om werk-
zoekenden een passende baan te 
bieden.

Aan de slag via Timing
Wil je via Timing aan de slag? Loop 
dan gerust eens binnen bij de ves-
tiging aan de Zwartjanstraat (naast 
MacDonald’s). Samen met jou vin-
den zij de baan die bij je past! Ook 
kun je als werkzoekende en als 
werkgever alvast een kijkje nemen 
op www.timing.nl en je inschrijven 
via de e-inschrijving.

(‘expertmeetings’) die omtrent het 
realiseren van je plan worden geor-
ganiseerd.
De eerste expertmeeting is op 
woensdag 16 november. Hierbij kan 
je andere deelnemers ontmoeten en 
mensen die je kunnen helpen bij 
het verder brengen van je idee. Je 
kunt hulp krijgen bij dat onderdeel, 
waar je zelf nog niet genoeg van 
weet of je kan jouw hulp aanbieden 
aan iemand anders met een gewel-
dig idee. Daarnaast is er natuurlijk 
ook ruimte om te netwerken en te 
borrelen.
De tweede expertmeeting is op 
maandag 28 november en gaat over 
de presentatie en marketing van je 
product.

Opgeven en deadline
Ofschoon er al een hoop aanmel-
dingen zijn binnengekomen, is de 
aanmeldperiode inmiddels verlengd 
van maandag 10 oktober tot vrijdag 
16 december. Geef je op via info@
powerboat-rotterdam.nl o.v.v. Prijs-

klanten gerichte kansen aan om 
zich als aantrekkelijk werkgever te 
positioneren ten opzichte van con-
currenten door de zogenoemde Y-
factor. Voor meer informatie over de 
Y-factor voor bedrijven, kijk gerust 
op de website www.timing.nl of stap 
binnen op de vestiging!

Handen ineen voor 
werkgelegenheid
In de deelgemeente Rotterdam 
Noord is werkgelegenheid een top-
prioriteit. Timing Rotterdam Noord 
sluit hierbij aan en slaat graag de 

Prijsvraag beste nieuwe Rotterdam 
Noord product

enorme ontwikkelingen gaande. 
Deze hebben ook invloed op de deel-
gemeente, zijn bewoners en onder-
nemers. Kunst en cultuur kunnen 
hierin een essentiële rol spelen.
Stichting Artinfuse en Powerboat 
hebben het plan opgevat om vier 
laboratoriumprojecten (‘Powerlabs’) 
uit te voeren, die alle vier het start-
punt kunnen zijn voor een positieve 
ontwikkeling in Rotterdam Noord.
Powerlab Noord Series is een reeks 
van vier Powerlabs, met de thema’s: 
Ecologie, Sociaal, Economie & Cul-

Powerlab Noord Series wil ondernemers en bewoners 
van Rotterdam Noord oproepen nieuwe creatieve initia-
tieven voor de Deelgemeente te ontwikkelen.
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Krapte op de 
arbeidsmarkt te lijf

Het opbouwwerk doet mee in een 
samenspel met meerdere partijen. 
Ondernemersopbouwwerk is geen 
lineaire bezigheid. Het is sociale 
architectuur, waarbij de tekening 
stuksgewijs tot stand komt. Het 
opbouwwerk heeft een andere ma-
nier van diagnose, gebaseerd op 
contact waarbij wel de belangen 
worden gezien. Kenmerken van de 
opbouwwerker zijn nieuwsgierig-
heid, onpartijdigheid en betrouw-
baarheid. Hij inspireert aan de ene 
kant, aan de andere kant vraagt hij 
coulance.
In deze tijd ontstaan veel plannen 
via bilateraal overleg, bijvoorbeeld 
tussen corporatie en deelgemeen-
te. Succesvolle projecten tonen 
aan dat er verschil is tussen visie 
en praktijk en dat er meer in de 
breedte dient gewerkt te worden, 
waarbij het opbouwwerk een es-
sentiële rol vervult.
Voor het opbouwwerk komt niet 
alle goeds van buiten. Het is es-

Ondernemers
opbouwwerk

tuur. De prijsvraag is uitgeschreven 
onder de vlag van Powerlab #3 Eco-
nomie.
De Powerlabs zijn tevens een gele-
genheid voor ontmoeting en actie. 
Het is dan ook belangrijk een net-
werk op te bouwen van mensen die 
wonen en/of werken in Noord en 
hun hart hieraan verbonden heb-
ben. Het ultieme doel is straks een 
bruisend Noord te hebben.

Meer informatie vindt je op 
www.powerlab.nu

sentieel kader en rolmodellen te 
behouden. Hoe begeleid ik 25 tot 
35 jongeren in hun wooncarrière?
De aantrekkelijkheid van een 
buurt is de leefervaring in winkel-
straten en woonomgeving.
Opbouwwerk maakt verrassende 
verbindingen (Ondernemers, Cen-
trum Beeldende Kunst, klanten 
van de CVD dagopvang of Pamey-
er). Interessant is de wissel ‘On-
dernemer en opbouwwerker een 
paar apart’.
De successen van het opbouwwerk 
moeten benoemd worden (vóór en 
na).
Het opbouwwerk zorgt voor crea-
tieve oplossingen en verbindingen 
tussen de partijen.
Het opbouwwerk ziet perspectief, 
heeft een visioen, geeft inspiratie. 
Opbouwwerk is sociale architec-
tuur en niet alleen metselen. Be-
langrijk is dat aan jonge opbouw-
werkers mee te geven.

Ondernemers zijn een belangrijke aandachtsgroep voor het 
opbouwwerk, zij bepalen voor een groot deel het buurtkarak-
ter. Het is een must plannen in de kast te hebben, zodat je op 
kansen kunt inspelen.

xxx
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