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Sociaal programma
Kloostergebied
In het Kloostergebied rond
het Johan Idaplein is een
alliantie van betrokken professionals actief. Ze willen
jonge mensen stimuleren,
zodat ze op latere leeftijd
zelfstandig voor zichzelf
en voor anderen kunnen
zorgen. Richtsnoer is de
schoolcultuur, een onmisbaar geheel van kennis en
vaardigheden.

.

Het Oude Noorden/Agniesbuurt is één van de wijken die
door het ministerie van VROM
aangewezen is als krachtwijk.
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Noord is ‘Unicefdeelgemeente’
Noord nam als eerste deelgemeente - met veel aandacht van de
media - het estafettestokje van Unicef Stad en Rotterdam aan.
Portefeuillehouder Jeugd, Richard
Scalzo, ontving de burgemeester
en Unicef-directeur Koos Mink in
buurthuis Het Klooster waar de Nationale Spreekbeurtactie van start
ging. Leerlingen van basisschool De
Fontein en Combinatie ‘70 hielden

een hele goede spreekbeurt over
het recht op water, een van de 40
kinderrechten, dat dit jaar centraal
staat. Kinderen mochten ook vragen
stellen aan de burgemeester. Of hij
water zou drinken met ORS er in.
Of hij zich kon herinneren dat hij

een spreekbeurt moest houden. En
of hij de kinderrechten kent. Toen
de burgemeester zelf een speech
hield en aan de kinderen vroeg welk
cijfer hij nu voor deze spreekbeurt
zou krijgen, zei een leerling dat hij
een negen verdiende!
De komende maanden besteedt
Noord aandacht aan Unicef en
kinderen. Scalzo hoopt op leuke

inzamelacties. De deelgemeente
belooft nu al de opbrengsten te
verdubbelen.

Rotterdam en Unicef
Vanaf eind 2008 tot en met 20
november 2009 is Rotterdam Unicefstad onder het motto ‘Kinderrechten voor alle kinderen, ook in
Rotterdam!’.

Rotterdam en Unicef helpen elkaar bij het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen.
Zowel in Rotterdam als in de rest
van de wereld.
Kijk voor meer informatie ook op
www.rotterdam.nl
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Opzoomeren:
met elkaar (en de burgemeester)
het (kerst)licht zien
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2008 was voor de Erasmusbuurt een vruchtbaar jaar.
Het geheim van het succes is de nieuwe samenwerking tussen school de Klimop, de corporatie Com.
Wonen, het welzijnswerk, de kinderopvang en het
opbouwwerk. Onder impuls van een projectleider
wist dit samenwerkingsverband op korte termijn
behoorlijke resultaten te behalen. De inspiratie was
de pedagogische lijn van de school, gebaseerd op
talentontwikkeling.

Succes door samenwerking
Op dit moment zijn het binnenterrein Rembrandtstraat, het
schoolplein, de Tollensstraat en twee groene duimen (Hofdijk en Burgemeester Roos) in uitvoering. Deze fysieke ingrepen, geïnspireerd door wat we ‘meervoudige intelligentie
van kinderen’ noemen, geven vorm aan de Kindvriendelijke
Wijk. Voor 2009 staan nog het binnenterrein Noordplein en
het ‘Groei en Bloei’-pad (als verbinding tussen binnenterreinen) op de rol.

									

Foto: Chantal Arts

Erasmusbuurt een terugblik
Kids en creativiteit

Hoe Opzoomeren kan leiden tot bijzondere
ontmoetingen, samenwerking én daadkracht laat
het volgende artikel zien.

Betoverend sprookjesdecor
In de vroege ochtend van maandag
8 december kwam (bijna scheidend) burgemeester Ivo Opstelten
naar de Rottestraat om de kerstlichtjes van de eerste Opzoomerkerstboom te ontsteken. Voor de
ogen van ruim honderd betrokken
buurtbewoners ontvouwde zich
een betoverend sprookjesdecor in
de kleine intieme straat. Voor de
bij alle voorbereidingen betrokken
OpzoomerMee-enthousiastelingen
kwam een droom uit.

Voor elkaar klaar staan
‘Spreekbuis voor het moment’ Wil
van Vugt (48) wordt nog lyrisch als
ze over de enerverende gebeurtenis praat. Een met kerstcadeaus
en lichtslangen volgehangen kerstboom, een heuse lichttrein met drie
wagons langs de gevels, licht en
kleur in dat oerstukje Rotterdam.
En dan de aansprekende basstem
van de burgervader direct naast
haar. Wat een feest van directe
menselijkheid.
Vrijwel haar hele leven woont ze al
in het Oude Noorden, waarvan 17
jaar aan de aangrenzende Hofdijk.
Ze weet niet beter dan dat dat haar

(ideale) leefgebied is. Met haar
man René en hun beide kinderen
Esther (11) en Sander (15) koestert
ze haar woonomgeving. En zij niet
alleen, met vele buurtbewoners en
OpzoomerMee-enthousiastelingen
van het eerste uur als Denise
Muhlenbruch, Sjaan Temel (70) en
dochter Süleyla, Anja Hiemstra en
Nathalie - “en vergeet onze mannen
niet voor de ondersteunende en
uitvoerende taken“- weten ze
zeker dat er in voor- en tegenspoed
mensen om hen heen altijd voor
elkaar klaar zullen staan.

Paradijs voor de deur
De vele Opzoomer-activiteiten van
de laatste 6 jaar spelen hierbij een
belangrijke rol. Er was al verbondenheid en broeder- en zusterschap, dat is alleen maar sterker geworden. Jong en oud, autochtonen
en allochtonen, het maakt allemaal
niet uit: samen zorg je voor een
leefbare buurt.
Smaakvol en overlopend van enthousiasme vertelt Wil over de
‘Bermuda-driehoek’ rondom de gezamenlijke binnentuin: de omwonende ouders letten goed op de spelende kinderen en gooien dan weer

snoepjes naar beneden, dan weer
patat. Bij warm weer vliegen er ijsraketten naar buiten of wordt in het
mini-zwembad van de buurvrouw
een verkwikkende duik genomen.
Met zo’n paradijs voor de deur hoef
je als kind toch geen rottigheid uit
te halen.
En dat gebeurt dus ook totaal niet.
Waar opgroeiende jongeren de
naam hebben voor rottigheid te
zorgen, roemt Wil juist Kevin van
Hengel (21) met zijn tweelingbroers Justin en Rick (16). Niets is
hen teveel om te zorgen voor hun
medebewoners. Of neem buurman
Johnny (59): hij helpt bij van alles,
bezorgt de wijkkrant of brengt de
volle vuilniszakken weg.
Met zo’n groep bewoners is het een
constant feest om leuke (Opzoom
erMee)activiteiten te organiseren.
Oh wat hebben zij 2 jaar geleden
een lol gehad bij het kamperen in
de binnentuin. Er waren 12 grote
tenten voor de 35 (!) kinderen. Een
heuse speurtocht liet hen ‘het grote
Rotterdam’ verkennen, er was patat
met frikadellen en kaassoufflés bij
het picknicken op kleden. Kevin die
een huiveringwekkend griezelverhaal voordroeg, er moest naar diamanten worden gezocht (hoeveel
waren daar wel niet van?!). Of wat
te denken van de lampionnenoptocht bij Halloween, waar niet minder dan 200 kinderen en ouders
aan deelnamen.

Stille armoede
De door de Opzoomer-activiteiten gekweekte saamhorigheid en
lotsverbondenheid helpt ook om
de minder leuke zaken van het leven gezamenlijk op te pakken. Het
complex grenst direct aan de Rotte
en is op moerasgrond gebouwd,
met diverse grondverzakkingen tot
gevolg. Waar de bouwstructuur dit

nog enigszins kan hebben geldt dat
zeker niet voor de doorbuigende
warmwaterleidingen, die dan ook
met regelmaat knappen met (kostbaar) weglekkend water tot gevolg.
De warmwater-rekening rijst dan
ook de pan uit. Extra naheffingen
van € 300 tot € 1.200 zijn bepaald
geen uitzondering. Bewoners moeten soms meer dan 6 maanden
wachten op hun (veel te) hoge rekeningen. Rillend van afschuw verhaalt Wil van oudere mensen, die
in de winter in dekens zijn gehuld
omdat ze de verwarming niet aan
durven te zetten. Hoezo stille armoede alleen maar ver weg!
De boze bewoners hebben nu de
strijd aangebonden met woningbouwcorporatie Com.Wonen en
ENECO. Er is nu een heuse ‘klankbordgroep’ van 7 mensen gevormd,
om tot goede oplossingen te komen. Samen komen ze er uiteindelijk wel uit.

Tot mijn dood
En de moraal van dit verhaal? Oerenthousiasteling Wil van Vught is
niet kapot (én stil) te krijgen. Haar
woon- en leefomgeving nemen ze
haar nooit meer af. “Het is elke dag
een feest om hier te kunnen wonen.
De kinderen hebben hun paradijs
voor de deur, genieten doen ze hier
wel. Ik zal hier nooit uit mijzelf vertrekken, ze zullen mij hier bij mijn
dood uit moeten dragen!”
Laat dat moment nog maar heel
lang wegblijven, goed voor de buurt
én voor Wil zelf!

Alle zeilen worden bijgezet om de kids mee te krijgen in de
vaart der volkeren. Zo heeft school de Klimop een wijkarrangement, waarbij de lestijd wekelijks met 6 uur wordt verlengd. In deze lestijd vallen dan tal van sportieve en creatieve
stimuli.
Kinderen krijgen les in omgangsvormen waar ze zelf achter
staan en er is een heuse jaarkalender ontworpen.
Het pandje Tollensstraat (creativiteitshoek) wordt druk gebruikt.

gen en verlichting. Scootergerace moet aangepakt worden.
Er moeten veilige oversteekplekken komen en meer afvalbakken. De ouders willen begeleiding bij sport- en culturele
activiteiten. En dat allemaal in 2009!

Succesfactoren op de arbeidsmarkt
Persoonlijk menselijk kapitaal (opleiding, werkervaring)
speelt een grote rol bij het al dan niet succesvol zijn van allochtonen op de arbeidsmarkt. Maar ook sociaal- en cultureel
kapitaal is van belang. Dit stelt Sociaal Economisch Onderzoek Rotterdam (SEOR) in de publicatie ‘Wat bepaalt succes van allochtonen op de arbeidsmarkt?’ In de rapportage
worden verschillende succesfactoren voor allochtonen op de
arbeidsmarkt onder de loep genomen.

Het opleidingsniveau van de ouders lijkt hierbij niet doorslaggevend te zijn.
• Succesvolle allochtonen hebben veelal te maken gehad met
bedrijven die hun kansen boden, wat ook als succesfactor
te zien is.
• De school speelt in slechts een beperkt aantal gevallen een
stimulerende rol en werkt soms contraproductief door de
capaciteiten van allochtone leerlingen te onderschatten.

Analyse
Op basis van de statistische analyse concluderen de onderzoekers onder meer: opleiding en werkervaring spelen bij
allochtonen, net als bij autochtonen, een grote rol bij het
al dan niet succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast is

				

Foto: Brigitte Wopereis

Participatie
Alle plannen werden voorgelegd aan de buurtbewoners die
hier de nodige correcties op aanbrachten.
Kinderen werkten zelf ideeën uit en publiceerden ze in de
Noorderzon. Aan de basis van de Kindvriendelijke Wijk lagen ook tal van bewonersinitiatieven, van groene duimen tot
kunstzinnige lantaarnpalen met leerzame verhalen.
De kick off van de Kindvriendelijke Wijk was een sensationele gebeurtenis met de brassband, tal van workshops, de
onthulling van een kinderkunstwerk en de prachtige gedichten van de leerlingen.
Via een preventieteam gaven bewoners een persoonlijke
bijdrage aan de veiligheid. De corporatie wil daarnaast ook
kansen geven aan sociale stijgers om een woning in de wijk
te krijgen.

				

Foto: Brigitte Wopereis

sociaal- en cultureel kapitaal van belang. Allochtonen met
opvattingen die dichter liggen bij de autochtone cultuur zijn
bijvoorbeeld succesvoller dan allochtonen met traditionele
opvattingen.

Interviews
De verlangens
Kinderen willen voetballen en ontdekken. De jeugd wil een
hangplek, een meidenkamer en een dinoboot (van 12 tot 16
jaar). De wens is ook een creatieve plek te vinden waar je kan
dansen, zingen en toneel spelen.
De ouders willen toezicht en goed onderhoud van speeltui-

Uit de vele interviews die de onderzoekers hielden, komt het
volgende naar voren:
• Psychologische factoren als doorzettingsvermogen zijn
waarschijnlijk ook van belang.
• Het gezin lijkt een cruciale rol te spelen: een groot deel van
de respondenten noemt de stimulerende rol van de ouders.

				

Foto: Brigitte Wopereis

• Over de vraag of de overheid een actieve rol moet spelen bij
de verbetering van de arbeidsmarktpositie van allochtonen
verschillen de respondenten van mening. Een deel van de
respondenten is hiervan geen voorstander, omdat dit suggereert dat allochtonen het zelf niet kunnen.
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Oriëntaalse dans, wat is dat?

Minister Van der Laan
op bezoek in Oude Noorden

Oriëntaalse dans is de buikdans, die iedereen al eens heeft gezien of meegemaakt
op een feest of in een restaurant.
Door Soraya Sultan

Tribe-dance

Het is een van de oudste dansen voor
de vrouw. Zij wordt ook alleen door
vrouwen samen of alleen gedanst.
Deze dans geeft je een beleving bij het
uitoefenen. Bij een beginneling heeft
het natuurlijk nog geen effect, maar
gaandeweg zul je het beleven: de
puurheid, uitstraling, passie, warmte
die uit je lichaam straalt, emoties en
de blijheid, evenals de verbondenheid
met de kosmos en het heelal.

Dit is deze dag ook gebleken. Het
publiek was gemengd: er waren Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en
Nederlandse vrouwen op afgekomen.
De vrouwen verschilden in leeftijd
ook sterk van elkaar. Zowel jonge
meiden als volwassen vrouwen deden
deze dag mee aan de workshops. Het
leuke was dat alle vrouwen, ondanks
de verschillen, het erg gezellig met elkaar hadden.
Iedereen werd verwelkomd met koffie, thee en versnaperingen. Toen de
bijeenkomst eenmaal op gang kwam,
werd de eerste workshop gestart met
een lerares van ‘Tribe-dance’: een
mengeling van Arabische, Oosterse
en Westerse muziekstijlen. Samen
met de vrouwen werden er verschillende danspassen op Tribe-muziek
geoefend.

Levensdans
Tegenwoordig zijn er in de hele wereld vrouwen die deze dans beoefenen, hetzij om de schoonheid, hetzij
om haar uitstraling of om haar bewegingen. Deze bewegingen worden nu
zelfs gebruikt bij zwangerschapsgymnastiek, bij yoga, bij fysiotherapie en
in bijna alle sensuele muziekstukken
of zelfs popmuziek. Ook bij Indiase
muziek en Spaanse muziek worden
de bewegingen gebruikt.
Deze dans is dus niet zomaar een dans
die je denkt in een paar jaar of lessen
te hebben geleerd, nee het is een levensdans, een dans om te begrijpen
en te voelen wie je bent. Om je zelf
te ontdekken, te verrijken, te versterken om jezelf te respecteren, of je nou
kort, lang, klein, dik of dun bent.
Soraya zegt altijd: “Je bent niet lelijk,
maar je karakter maakt je lelijk. Maar
de dans kan je veranderen, geloof mij
maar. Door de jaren heen verwelken
mensen, zo ook wij, maar door deze
dans te beoefenen blijft je jong.”

Gevoel en ritme
De oorsprong van deze dans is naar
zeggen Egypte. Hoe oud zij is weet
niemand.
Vrouwen die een sport zoeken en
nergens iets kunnen vinden zouden
deze dans moeten gaan uitproberen.
Maar met geduld en discipline, er
zijn regels. Deze dans is gebaseerd
op choreografische figuren en basisbewegingen en wordt dan verbonden
met gevoel en ritme.
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zij bedacht en ingediend hebben
voor het Initiatievenfonds. Het initiatievenfonds is geld dat de minister
beschikbaar heeft gesteld voor bewonersinitiatieven. Dus als u ook een
goed idee heeft om het Oude Noorden/Agniesebuurt mooier en leuker
te maken, dan kunt u dat idee bij de
deelgemeente Noord inleveren. Wie
weet wordt uw idee dan binnenkort
financieel ondersteund!

Het Oude Noorden/Agniesbuurt is één van de wijken
die door het ministerie van
VROM aangewezen is als
krachtwijk.

Minister Van der Laan van Wonen,
Wijken en Integratie (WWI) bracht
op 15 december 2008 een bezoek
aan het Oude Noorden en bezocht
vele plekken en initiatieven, waar
met bewoners, ondernemers en vele
andere partijen hard gewerkt wordt
om van het Oude Noorden/Agniesebuurt een krachtwijk te maken.
Fietsrondje door het Oude Noorden
Na een lunch op het Zwaanshals,
waar de minister geïnformeerd
werd over ondernemerschap en de
aanpak van het winkelgebied Oude
Noorden, volgde een fietstocht naar
het Brancoplein. Woningcorporatie PWS lichtte haar woonvisie toe

Meer informatie
Voor meer informatie over de
krachtwijken in Noord en het Initiatievenfonds kunt u vinden op de
website www.noord.rotterdam.nl,
onder de knop actueel/lopende projecten of bij loket/subsidies. Of bel
met T (010) 443 99 99, of mail naar
deelgemeente@noord.rotterdam.nl.

en vertelde over Vadertje Cats, een
woongroep voor Turkse ouderen.
Het project Kindvriendelijke Wijk
in de Erasmusbuurt kreeg volle aan-

dacht en de gebiedsgerichte aanpak
rond ’t Klooster stond volop in de
schijnwerpers.

Bewonersinitiatieven

balie van de deelgemeente Noord,
telefoonnummer (010) 443 99 99.

weggehaald wordt. Dat doen ze volgend jaar weer en uw hulp daarbij
is onmisbaar, daarom vraagt de deelgemeente Noord u graffiti te blijven
melden via telefoonnummer 08001545.

Tijdens het bezoek aan het Meester
Willemplantsoen lichtten bewoners
hun ideeën en initiatieven toe, die

Optredens van leerlingen
In een rolstoel
De Europese vrouw heeft nooit geleerd om te bewegen en om met hun
eigen vrouwelijkheid positief om te
gaan, wat erg spijtig is. Vroeger mocht
het niet, want dan was je een del of
van alles.
Wist je dat zelfs ook gehandicapten
kunnen dansen en plezier hebben
en positief kunnen omgaan met wat
ze nog bezitten? Zelfs een mens die
in een rolstoel zit kan dansen; zelfs
zonder been of armen maar alleen
een romp, dan danst het lichaam
nog. Want ook zij hebben gevoel voor

ritme en dans en hebben ook passie.
Ik hoop dat ik uit mijn leven met de
buikdans met jarenlang ervaring een
bijdrage heb geleverd. Buikdans, een
zeer fascinerende mystiek vrouwelijke danskunst.

Oriëntaalse dans is in
Dansschool Soraya Sultan organiseerde een speciale dag om vrouwen
bekend te maken met verschillende
Oriëntaalse dansstijlen. Ook werden
vrouwen bewust gemaakt van de
positieve effecten die het dansen op
het lichaam heeft. Zo is dansen niet

alleen een uiting van plezier, maar
draagt het ook bij aan conditietraining en het intensief bewegen van
het hele lichaam.De bijeenkomst was
vooral gericht op allochtone vrouwen.
Sommigen onder hen zijn vaak door
alle verantwoordelijkheden thuis of
buitenshuis, niet in staat aan zichzelf
toe te komen. Hierdoor wordt weinig
aandacht beteed aan de lichamelijke
conditie. Omdat de workshops bestonden uit dansstijlen met zowel
Arabische als andere culturele invloeden, werd er automatisch een breder
publiek aangesproken.

Tijdens de pauze konden de aanwezigen Henna-tattoos laten zetten. Ook
was een kraampje met allerlei huidverzorgingsproducten. Na de pauze
werd er een workshop buikdansen
gegeven. Ook nu kregen de vrouwen
de kans om kennis te maken met allerlei bewegingen die bij deze dans
horen en zelf mee te doen. Na een
korte pauze volgden verschillende
optredens van leerlingen van de dansschool van Soraya Sultan. Ook zij zelf
gaf diverse optreden, zoals buikdans
en Bollywood.
De dag werd afgesloten met een heerlijk lopend buffet. Het was een gezellige, leerzame en ontspannen dag.

Veilig en schoon
Het gaat steeds beter met de veiligheid in het Oude Noorden. Het
afgelopen jaar hebben de deelgemeente, de politie, de gemeentelijke diensten, de woningbouwcorporaties en de stadsmarinier
samen met bewoners en ondernemers hard gewerkt aan een
prettige, schone en veilige wijk.

Resultaten in 2008
Jongerenoverlast is een van de meest
gemelde klachten. Dat heeft daarom
vorig jaar veel aandacht gehad. Met
bijvoorbeeld de groepsaanpak, intensief toezicht, cameratoezicht in
de winkelstraten en op pleinen en
extra jongerenwerkers op straat. Er
zijn dit jaar in totaal 17 camera’s
geplaatst in het Oude Noorden. Dat

heeft inmiddels tot een aantal aanhoudingen geleid. Om professionals
en bewoners meer bekend te maken
met de leefwereld van jongeren, is
de stadsmarinier onlangs gestart
met de trainingen ‘omgaan met
hangjongeren’. Mocht u daarvoor
interesse hebben, dan kunt u zich
aanmelden bij de stadsmarinier aan
de Zwaanshals 271 of bij de Service-

Goed voor je darmen
Wat doet deze dans voor je als je het
gaat beoefenen? Je krijgt een skeletversteviging en soepele spieren, je
houding verbetert en het is ontzettend goed voor je darmen. Je menstruatieklachten verminderen. Het
onderlichaam van de vrouw wordt
dansend gemasseerd, waardoor uw
seksuele klachten zullen verbeteren.
U zult zich weer goed voelen en energiek. Vrouwen die veel zittend werk
hebben, verkrampte spieren hebben
en gespannen zijn hebben er zeker
baat bij. Vrouwen voelen zich weer
mooi en gaan ook beter voor zichzelf
zorgen. Je krijgt een mooi gevormd lichaam en strakke borsten en billen: je
gaat beter in je vel zitten.

Interventieteam
Het interventieteam (handhavingsteam) heeft dit jaar belwinkels, kapsalons, horeca-inrichtingen en bakkerijen gecontroleerd op de juiste
vergunningen en onwettige zaken.
In 70 tot 90% per branche bleek iets
niet in orde te zijn en zijn er maatregelen getroffen. Graffiti vinden
veel bewoners storend. Noord heeft
dat ter harte genomen en zorgt er
sinds dit jaar voor dat alle graffiti,
dus ook van particuliere woningen,

Ondergrondse containers
Op veel plekken in het Oude Noorden werden al ondergrondse containers geplaatst. Het Oude Noorden
werd sterk vervuild door zakken
opengehaald door meeuwen en
zwervers. Daarnaast werd het vuil
niet altijd netjes aangeboden. Zodra
het plastic van een ondergrondse

container is verwijderd en de trommel is opengesteld, kunnen bewoners de containers direct gebruiken.
Zet geen afval naast de containers.
Medewerkers van Stadstoezicht
kunnen daarvoor een boete opleggen. Voor meer informatie over de
afvalcontainers kunt u bellen met de
Roteb, via het telefoonnummer
0800 – 15 45
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PWS Visie op twee wijken
(Vervolg ‘Het Oude Noorden’)

Investeringen en verwervingen:
Hofbogen en PI Noordsingel

PWS Visie op twee wijken
Het Oude Noorden
PWS pleit voor een mix van wonen, werken, winkelen en recreëren in het Oude Noorden. Vitale stadswijken hebben
verschillende gebruikers en functies; een leefbare stadswijk is vooral multifunctioneel.
Mix van wonen, werken, winkelen en recreëren
Intensief gebruikte straten voorzien de winkeliers en voorzieningen van klandizie. Bewoners en passanten die op
verschillende tijdstippen in de wijk bewegen, zorgen voor
‘ogen op de straten’ en toevallige ontmoetingen. Architectuur uit verschillende bouwjaren creëert afwisseling en biedt
plaats aan diverse functies. Oude gebouwen bieden goedkope huurruimte voor startende ondernemers, waardoor de
wijkeconomie tot bloei kan komen. Deze zo groot mogelijke
diversiteit stimuleert levendigheid, veiligheid, creativiteit en

samenstelling en huishoudensamenstelling. Hierbij richt ze
zich op:
• Het faciliteren van wooncarrière
• Starters op de woningmarkt en studenten
• Gezinnen met kinderen
• De creatieve klasse

nog niet in de wijk wonen. Wanneer ze dat nodig acht, stelt
ze specifieke werk- of inkomenseisen aan nieuwe huurders.
De identiteit van de wijk past prima bij de groep ‘creatieve
klasse’, deze groep wil ze meer naar de wijk trekken. In termen van leefstijlen en woonmilieus zullen ‘vrijheid en flexibiliteit’ en ‘betrokkenheid en harmonie ‘ de komende jaren
meer ruimte krijgen.

Sociaal-economisch investeren
PWS investeert in bouwprojecten, maar ook in het stimuleren van ondernemerschap en het vergroten van de leefbaarheid en sociale cohesie. Hiermee wil ze het economisch
perspectief en de participatiegraad van bewoners op sociaalcultureel terrein vergroten. Ze geeft culturele initiatieven
ruimte om het creatieve karakter van de wijk impulsen te
geven en hiermee de creatieve klasse en de volgers daarvan
aan te trekken.

Wonen
Ze realiseert meer woningen voor gezinnen met kinderen.
Wanneer er zich kansen voordoen om studenten en jongerenhuisvesting binnen de bestaande voorraad te realiseren,

Parkeren en verkeer

PWS oriënteert zich zelfstandig of in combinatie met haar
partners (CityCorp) op kanskaarten die een bijdrage kunnen leveren aan de revitalisering van het Oude Noorden.
Kansrijke en aansprekende locaties en/of gebouwen zijn de
Hofbogen en PI Noordsingel. Het doel is om het verwaarloosde Hofpleinviaduct weer in oude glorie te herstellen en
daarmee actief bij te dragen aan de kwaliteit van de publieke
omgeving. Dat geldt ook voor de herontwikkeling van het
oude gevangeniscomplex aan de Noordsingel. Zij hebben
de ambitie om deel te nemen aan de ontwikkeling hiervan
en vanaf 2013 hierin te investeren. In de planontwikkeling
streven ze ernaar om functies en voorzieningen aan de wijk
toe te voegen en extra publieke ruimte te creëren. Conform
de afspraken met de gemeente Rotterdam verwerft PWS in
principe alleen (vervallen) particuliere panden als de aankoop van essentieel strategisch belang is voor het bereiken
van hun ambities.

Werken
In het Oude Noorden verdienen de bedrijvigheid en het
ondernemerschap versterking. PWS bezit ongeveer 200
bedrijfsruimten. PWS zoekt met inzet van een ontwikkelmanager actief naar goede ondernemers die passen bij de
identiteit van de wijk en bij gekozen winkelstraatprofielen.
Hetzelfde geldt voor horecaondernemers; zij moeten passen
bij de gewenste identiteit van de wijk en daaraan kwalitatief
iets toevoegen.

Sociaal-economisch investeren
PWS beseft dat vitale wijken sociaal, cultureel en economisch moeten floreren. Daarom committeert zij zich aan
jaarlijkse investeringen op deze terreinen. Met dit geld initieert of ondersteunt PWS projecten en bewonersinitiatieven
op het gebied van buitenruimte, sport en spel, buurtbemiddeling, cultuur, ondernemerschap woonfraude, veiligheid en
leefbaarheid.

Voorzieningen
Volgens PWS moet in een vitale wijk de voorzieningen optimaal georganiseerd zijn. PWS treedt waar het kan sturend
op, zoals bijvoorbeeld bij het aantrekken van aantrekkelijke
horeca en winkelondernemers. Daarnaast gaat ze actief op
zoek naar culturele ondernemers en initiatieven. PWS vraagt
de deelgemeente om goede creatieve voorzieningen voor kinderen te realiseren, te investeren in kwalitatief hoogwaardige
ontmoetingsplekken en het cultuur-, onderwijs- en welzijn-

PWS heeft samen met Com.Wonen de intentieovereenkomst
getekend voor een parkeergarage onder het Noordplein en
zich garant gesteld voor de afname van een aantal parkeerplaatsen.
Het doel hiervan is om de leefbaarheid op straat te verbeteren en het winkelgebied aantrekkelijker te maken. Bij te
realiseren nieuwbouw ontwikkelt PWS het verplichte aantal
(ondergrondse) parkeerplaatsen. De wijk wint aan kwaliteit
wanneer de verkeersstromen beter gereguleerd zijn.

Schoon-heel-veilig
PWS staat in voor schone en veilige portieken en spant zich
in voor een schone leefomgeving in de (semi)-openbare
ruimten rondom hun complexen. Waar het kan, ondersteunt
ze gezamenlijke projecten om graffiti te verwijderen en de
leefomgeving schoon, heel en veilig te maken.

Participatie van bewoners
Tijdens de totstandkoming van deze woonvisie is samengewerkt met een klankbordgroep van bewoners, ondernemers
en betrokken professionals. Op bijeenkomsten hebben ze
geconstateerd dat er behoefte is aan een structurele dialoog
met belanghouders in het Oude Noorden. PWS ontwikkelt
in 2008 een integrale visie op participatie waarbij ze nieuwe

Nieuw evenwicht in woningaanbod
Het Oude Noorden is een karakteristieke stadswijk, een levendige wijk die borrelt van de ambitie en dynamiek. De investeringen van de afgelopen jaren hebben de wijk op het
goede spoort gezet. PWS wil deze opgaande lijn doortrekken
en het levendige, authentieke en gezellige karakter van het
Oude Noorden zoveel mogelijk behouden en versterken. Op
het terrein van de eenzijdige woningvoorraad en bevolkingssamenstelling willen ze verandering teweeg brengen.
Ingegeven door maatschappelijke trends is er in het Oude
Noorden vraag naar grondgebonden woningen voor gezinnen, flexibel indeelbare (woon-werk)woningen, studentenhuisvesting en ruime appartementen. PWS neemt hierin
haar verantwoordelijkheid en wil aan deze vraag voldoen.
Ze streeft naar hoogwaardige architectonische kwaliteit en
koestert het authentieke karakter. De komende jaren werkt
ze naar een nieuw evenwicht in woningaanbod, bevolkings-
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De wijk
Het Oude Noorden blijft een wijk met een grote diversiteit
van mensen en menging van functies. De wijk zal ook in
de toekomst bestaan uit een rijke schakering van bewoners,
plekken, winkels, ondernemers, restaurants, kunstenaars
en voorzieningen. Dat betekent veel verschillende leeftijdsgroepen, huishoudensvormen, culturele achtergronden en
inkomens.

Bewoners
PWS is er primair voor alle gewone Rotterdammers. Om
meer balans te creëren, streeft PWS ernaar om meer differentiatie en dynamiek op de woningmarkt in het Oude
Noorden te bewerkstelligen. Ze richt zich op mensen uit de
wijk die wooncarrière willen maken en op doelgroepen die

Foto: Brigitte Wopereis

dan laat ze dit niet na. Gericht op de hedendaagse flexconsument bouwt ze meer flexibel indeelbare (woon-werk) woningen. Hoewel ouderen geen specifieke aandachtsgroep
zijn, zullen alle nieuwbouwappartementen voor ouderen
geschikt zijn. Daarnaast richt ze zich op de groeiende vraag
naar koopwoningen. Concreet betekent dit dat PWS meer
huur- en koopwoningen in het middensegment gaat realiseren, ook door bestaande huurwoningen te verkopen. Bovenstaande focus op doelgroepen leidt tot een accentverschuiving in de vastgoedportefeuille. Toch blijft een groot deel van
de woningvoorraad bereikbaar voor mensen met een smalle
beurs. Van de PWS-huurwoningen blijft 80% in de categorie
subsidiabele huur. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden
van koopconstructies voor mensen met lagere inkomens.
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aanbod te optimaliseren. Een culturele trekpleister zoals een
filmhuis, een passend festival of een culinaire evenement
maakt de wijk aantrekkelijker.

Onderwijs
Een leefbare, vitale wijk heeft goede basisscholen voor alle
kinderen in de wijk. PWS wil dat alle ouders hun kinderen
naar een school in de wijk kunnen laten gaan die past bij hun
wensen en behoeftes. PWS staat positief tegenover initiatieven als kindvriendelijke wijken en bredeschool-concepten.

Het Oude Noorden op de kaart
Lees verder op pagina 7

Zoals eerder gesteld onderschrijft PWS het (deel)gemeentelijk
beleid. Maar ze heeft ook verwachtingen. Haar investeringen
kunnen pas effect hebben als de gemeentelijke diensten een
samenhangend gebiedsgericht strategisch sociaal-economisch programma ontwikkelen en daar naar handelen. Met
name de kwaliteit van onderwijs, welzijn, kindvriendelijke
wijken en de aanpak van jongerenproblematiek zijn voorwaardelijk voor het effectueren en renderen van de investeringen. Deze voorwaardelijkheid geldt eveneens voor hoogwaardige gemeentelijke investeringen in de kwaliteit van
publieke ruimten.
Op het gebied van wijkeconomie vraagt PWS de gemeentelijke diensten om een strategisch plan te ontwikkelen en uit
te voeren om de winkelbranchering in de Zwart-Janstraat en
Noordmolenstraat te optimaliseren. PWS verkent de mogelijkheden om delen van het sociale programma te ondersteunen en hun eigen inspanningen hierop te laten aansluiten.

Rond de visie op de Agniesebuurt werd een tweede bijeenkomst georganiseerd. Gestart werd met een terugkoppeling naar de eerste bijeenkomst.
Bewoners waren niet te spreken over de overlast op het Ammersooiseplein en over het slechte beheer. Als verbeteringen
zagen ze de brede school, meer groen, betaalbare ateliers,
parkeervoorzieningen, investeren in jeugd, sociale voor-

Wijkvisie-ontwikkeling Agniesebuurt
Patrimoniums Woningstichting PWS heeft rond de visie op
de Agniesebuurt met bewoners en ondernemers twee klankbordbijeenkomsten gehouden.
Bij de verdere uitwerking van de visie worden de volgende
punten meegenomen:
• Hofjes als bijzondere kwaliteit
• Hofbogen als economische en culturele impuls
• Creëer een hart in de wijk: bijvoorbeeld een nieuwe brede
School

Foto: Brigitte Wopereis

zieningen en een buurt die schoon en heel is. Een samenvoeging van de scholen het Spoor en Johan de Graaff werd
voorgesteld. Als dit niet mogelijk blijkt is een speeltuin voor
school het Spoor een must.

Foto: Brigitte Wopereis

sociale interactie. Het Oude Noorden voldoet aan veel van
deze criteria; de wijk wordt als levendig, dynamisch en gezellig ervaren.

Verwachtingen ten aanzien van
gemeentelijke diensten

De Agniesebuurt

				

				

vormen ontwikkelt die tegemoet komen aan deze behoefte.
Ze onderzoekt in dit proces de mogelijkheden om de invloed
van bewoners op fysieke programma’s, architectuur en sociale investeringen te vergroten.

PWS neemt het voortouw om samen met de partners Woonstad Rotterdam, Com.wonen, de deelgemeente Noord en het
Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (OBR) de positionering
van het Oude Noorden gestalte te geven.

Driedimensionale impressie
PWS liet een driedimensionale impressie zien van de nieuwe
Agniesebuurt. Wat opviel is het vele groen, maar ook de sloop
van een tweetal woonblokken. De voorgestelde nieuwbouw
was alternatief en vertoonde een grote verscheidenheid. Voor
een aantal complexen zijn de Hofbogen de monumentale
ingang. Bij de Heer Bokelweg wordt een parkeergarage gepland. De buurtaanpak situeert zich binnen 5 tot 10 jaar.

Bestaande netwerken respecteren
Bewoners spraken hun angst uit voor dure nieuwbouw en
voor hoogbouw. Verscheidenheid in de nieuwbouw juichten
ze toe. Ze waren ook voor samenvoegen van woningen en
voor het zoveel mogelijk respecteren van bestaande netwerken. De huidige bewoners moeten hun plek behouden in de
Agniesebuurt.
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• Verbeteren openbare ruimte
• Meer groen in de wijk
• Verbeteren dwarsverbindingen
• Pandsgewijze, kleinschalige nieuwbouw
• Oude karakter in stand houden, waar dit kan
• Architectuur laten aansluiten bij het bestaande karakter,
waar dit mogelijk is
• Beperkte hoogbouw
(in verband met bijvoorbeeld schaduwval)
• Parkeren/verkeer
De conceptvisie wordt in het voorjaar toegezonden naar de
bewonerscommissie Agniesebuurt. PWS informeert dan
ook met een wijkbrief alle Agniesebuurt-bewoners en ondernemers over de voortgang.
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Bloklandstraat
en Woonstad
De bewoners van het complex
Bloklandstraat hebben bezoek gehad
van medewerkers van Woonstad.

Sociaal programma Kloostergebied
In het Kloostergebied rond het Johan Idaplein is een alliantie van betrokken professionals actief. Ze
willen jonge mensen stimuleren, zodat ze op latere leeftijd zelfstandig voor zichzelf en voor anderen
kunnen zorgen. Richtsnoer is de schoolcultuur, een onmisbaar geheel van kennis en vaardigheden.

Aanleiding voor dit bezoek was dat
Woonstad graag van hen wilde horen hoe zij het vonden om in deze
straat en buurt te wonen. Woonstad
neemt in 2009 een besluit over de
toekomst van de woningen. Om een
goed overwogen besluit te nemen,
kijken zij niet alleen naar de technische staat van de woningen, ze kijken ook naar hoe bewoners de leefbaarheid en het woongenot ervaren.
Bij veel bewoners zijn zij hartelijk
ontvangen en hebben zij veel informatie gekregen.

Bewust wonen
Wijkgebouw het Klooster krijgt een
gedaantewisseling en gaat als vliegwiel dienen voor de herontwikkeling
van het hele Kloostergebied.
De alliantie benadert jeugdigen positief. Talenten worden ontdekt en
ontwikkeld. Er is aandacht voor leren
‘leren’ van zowel jeugdigen als hun
ouders. Rolmodellen zijn belangrijk
en de activiteiten die worden aangeboden zijn niet standaard.
Alle inspanningen moeten leiden

tot een grotere betrokkenheid van
jongeren en bewoners. Sport, educatie, kunstzinnige vorming en participatie zijn de terreinen waarop de
activiteiten zich afspelen.

Sport
De Hildegardisschool wordt een
sportieve school. Dit wil zeggen dat
aan de kids vier sporten worden aangeboden. Aan deze sporten worden
verenigingen gekoppeld, die als het
ware een dependance krijgen in het

Weekprogramma
Kinderparadijs Meidoorn
Dinsdag

16.00 uur - 17.30 uur
16.00 uur - 17.30 uur

Spitter Spetter Spatter
KinderKunstClub

Woensdag

14.30 uur - 16.00 uur

Junior Senior

Donderdag

16.00 uur - 17.30 uur
16.00 uur - 17.30 uur
16.00 uur - 17.30 uur

Kokkies
Mengelmoezen
Knappe Koppies (in ’t Klooster)

16.00 uur - 17.30 uur
16.00 uur - 17.30 uur

Superboys/Meidenzaken
Megaboys i.s.m. Klooster

Vrijdag

Zaterdag

14.30 uur - 16.00 uur

Junior Senior

twee etages tellende gymlokaal de
Meidoorn.
Daarnaast wordt een busje beschikbaar gesteld om kinderen naar
verenigingen te brengen of naar
competitieadressen. Voor dit busje
worden gemotiveerde vrijwilligers
gezocht.

Educatie
C’70 vormt het redactieteam van
een kinderkrant. De kids worden
schrijvers en fotografen onder de
bezielende leiding van de organisatie ‘Hoedje van papier’.
Voor de basisscholen uit het Kloostergebied wordt een huiswerkklas
georganiseerd met vakbekwame
HBO-ers.

Kunstzinnige vorming
Gezocht wordt naar een werkplaats
waar kids en bewoners dagelijks
terecht kunnen voor creatief en ambachtelijk werk.
Jonge mensen gaan in het kader van
het Jongerenjaar 2009 op het Johan
Idaplein zelf vier grote activiteiten
organiseren. Onder de naam ‘Kunstenaars en Pleinpedagogen’ zorgen
zij voor programma én aankleding.
Er gaat nauw samengewerkt worden met de VMBO-schoolen uit de
buurt.

Maandactiviteiten
Johan Idaplein
Op het Johan Idaplein wordt maandelijks één grote activiteit gericht op
talentonwikkeling georganiseerd. In januari wordt het icecarving

met een knipoog naar de klimaatproblematiek. In februari
vertrekt de bus naar het ijspaleis in Ahoy, de kids worden er
vaardig in schaatsen en skiën.
Op 21 maart komt en een heuse gametent.
Op 15 april presenteert zich het verenigingsleven op de cultuurmarkt.
Het verenigingsleven zorgt voor binding ook op teenerleeftijd.
Op 3 mei krijgen we weer het stedelijk voetbaltoernooi.
Op 10 juni is er de (traditionele nationale) straatspeeldag en op 20 juni
de streetchallenge ‘Olympisch Vuur’.
Op 5 juli komt het kickbokstoernooi.
Een programmamarkt waarop de plaatselijke organisaties hun activiteiten promoten, vindt plaats op 30 september.
Op 4 oktober organiseert het Klooster ‘Sister for Sister’.
De grote tent met het Wereldcircus is gepland voor 16 en 17 oktober.
Aan het spetterende programma wordt ook weer een scholendag gekoppeld.
Tools for talent, een interactief programma, strijkt met de Dromentent
op 18 november neer op het plein.
Het Jan van der Ploeghuis wordt op 16 december een sprookjespaleis,
het paleis van Duizend en één Nacht. Centraal staat hier ook het contact
tussen generaties.

Participatie
De opvoedingswinkel vestigt zich
voorlopig in het wijkgebouw het
Klooster, maar houdt ook spreekuur in de scholen. Er komt een op-

Een groot aantal van de geïnterviewde mensen kiest er bewust voor
om in deze straat te wonen. Daar
zijn verschillende redenen voor. Genoemd zijn:
- De woningen zijn betaalbaar;
- Hier geboren en opgegroeid;
- Bereikbaarheid centrum en
snelweg is goed;
- Familie en vrienden wonen hier;
- Het is gezellig in de straat.
Kinderen spelen vooral op de stoep.
Regelmatig is daar sprake van overlast van groepen jongeren. Veiliger
speelruimte is een wens van veel
bewoners. Het activiteitenaanbod
in het Klooster is bij vele bewoners

				

bekend en kinderen maken hier gebruik van. De aanwezigheid van de
winkels in de Benthuizerstraat en
de Zwart Janstraat wordt als zeer positief omschreven. Alle boodschappen kunnen ‘in de buurt’ gedaan
worden.

Uitspraken
Aan bewoners werd gevraagd een
eerste reactie te geven op uitspraken
over hun buurt/straat. In het kader
hiernaast de uitkomsten.
Het is prettig te zien dat de meeste
mensen de woonomgeving positief

								

beoordelen. Zij geven aan vooral
contact te hebben met de buren uit
hetzelfde portiek. In de straat is men
beleefd tegen elkaar. Het merendeel
geeft aan geen behoefte te hebben
aan meer contact dan dit. Vooral ’s

kerstraat is terecht een pijnpunt.
Belangrijk ingeval van sloop en
nieuwbouw vinden mensen dat zij
een andere woning aangeboden krijgen. Dit hoeft niet perse in dezelfde
straat te zijn, maar gezien de sociale

Positief			

Negatief

Veilig		
Kindvriendelijk
Schoon		
Licht		
Gezellig		
Hoopgevend
Fijn wonen
Sociaal		
Tolerant		
Leuk		
Huiselijk		
Goed voor kind

Onveilig			
Kindonvriendelijk		
Smerig			
Donker			
Niet gezellig		
Hopeloos		
Niet fijn wonen		
Niet sociaal		
Niet tolerant		
Niet leuk			
Niet huiselijk		
Slecht voor kind		

23
13
13
9
22
13
23
20
13
23
13
6
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Er zijn suggesties voor nieuwbouw
gegeven, namelijk:
- Huurwoningen
- Koopappartementen
- Eengezinswoningen
- Grote woningen

Klachten
13
9
12
12
5
2
6
3
3
4
4
6

Ontevredenheid werd vooral geuit
over de technische staat van de woningen. Er zijn klachten over lekkages en vocht- en tochtproblemen.
Alle actuele klachten zijn door de
medewerkers van Woonstad genoteerd en opgelost; of er is met de bewoner contact opgenomen over een
oplossing.

Nieuwsbrief
Voordat een definitief besluit over
de toekomst wordt genomen, voert
Woonstad de komende periode
overleg met gemeente en deelgemeente. Uiteraard horen bewoners
van Woonstad als er nieuwe ontwik-

avonds ervaart men onveiligheid. De
onveiligheid voor kinderen heeft te
maken met de overlast door jongeren op de speelterreinen. Bij “smerig” verwijzen bewoners naar het
vuil op straat. Het vuil wordt slordig
aangeboden en vaak kapot gemaakt
door honden en vogels. Ook worden
folders op straat gegooid in plaats
van in de brievenbussen. Woonstad
is blij om te horen dat bewoners
het Oude Noorden vooral ervaren
als “hoopgevend”. Dit is ook zoals
Woonstad de wijk ervaart en de reden om verbeteringen uit te voeren.

voedingsondersteuningsmarkt. Het
team van de wijkbus speelt in de
buurt een cruciale rol.

Suggesties
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Met het oog op in 2009 het te nemen besluit is bewoners gevraagd
suggesties te geven voor de toekomst
van het woningcomplex. Zij zijn het
overwegend eens met het idee dat er
“iets” moet gebeuren. Een overgroot
deel geeft aan dat sloop van het complex de beste optie lijkt.
Vier huishoudens geven aan de
voorkeur te hebben voor renovatie. Vooral het kopblok 1e Pijnac-

				

contacten en de voordelen willen
veel bewoners in het Oude Noorden
blijven wonen.
Als het besluit zodanig is dat een al
dan niet tijdelijk verhuizing noodzakelijk is, dan wordt ALTIJD persoonlijk contact met de bewoners
opgenomen.

Foto: Brigitte Wopereis

kelingen zijn. In ieder geval krijgen
zijn in maart 2009 een nieuwsbrief,
waarin Woonstad hen informeert
over de stand van zaken.
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Imge en Doek
pimpen Zwaanshals op

“U eet met plezier vis van Selier”
Dick en Hermien Selier (67 en 62) zijn de trotse eigenaars van
hun vis- en schaaldierenzaak aan het Zwaanshals 305b. Ja ‘b’,
want hun aangrenzende zaak aan het Zwaanshals 307a, waar
ze tot groot genoegen van tal van Oude Noordelingen vele jaren
hebben gezeten, wordt nu door woningcorporatie PWS gerenoveerd.

Het Zwaanshals is een zich (opnieuw) ontwikkelende winkelstraat, waar veel ruimte is voor ‘jong
en artistiek’.

Na de renovatie worden de beide zaken door middel van een doorgang
van 4,5 m aan elkaar gekoppeld. Zo
kan Dick’s jarenlange droom werkelijkheid worden: een zaak waar niet
alleen vis kan worden gekocht, maar
ook in een rustige ongedwongen
sfeer kan worden verorberd.
Het moet het hoogtepunt worden
van een werkzaam verblijf van vele
tientallen jaren aan het Zwaanshals:
“wij zijn nog de enige oude winkel
die over is van alles.”

Zwaanshals nr. 273
‘Imge’
Een exponent van deze richting is
Ahmet Sarikus (37), die zo’n 5 maanden geleden op nr. 273 is begonnen
met zijn zaak ‘Imge’. Wie de etalage
van zijn zaak bekijkt, wordt verrast
door de diversiteit van de uitgestalde waren: fraaie (handgemaakte)
lampen, halskettingen, horloges in
soorten en maten maar ook mooie
schilderijen. Wie gaat hierachter
schuil?

Warme omgang
met alle bezoekers
				

		

Verbeeldingskracht
Ahmet Sarikus blijkt een uiterst aimabel man, die met veel liefde over
vooral het waarom van zijn zaak
praat. Hij is niet uit op direct geldelijk gewin, maar ziet het als middel
om met de (zomaar binnenkomende) klant van gedachten te wisselen
over de diepere drijfveren van het
leven en van de mens.
‘Imge’ blijkt het Turkse woord voor
‘verbeeldingskracht’ te zijn, volgens
Ahmet in de breedste zin van het
woord. Op een goede sociale manier
met elkaar omgaan, respect voor elkaar in verscheidenheid tonen zijn
voor hem sleutelbegrippen. En daarbij vooral veel aandacht voor creati-

Foto: Brigitte Wopereis

spullen, vormen en kleuren zou
geen recht doen aan de bijzondere
en breekbare sfeer die het direct
tastbaar bekijken allemaal oproept.

Niet commercieel-concept
Verder zijn er ook schilderijen en
fraaie gedichten, die bij voorkeur
worden geplaatst in een meervoudige media-context waarbij verschillende kunstuitingen elkaar aanvullen en versterken. Sarikus zegt (helaas) te moeten verkopen om materieel te kunnen overleven, maar doet
het liefst zo min mogelijk afstand
van hem dierbare expressies. Een
opvallend niet commercieel-concept, dat doet begrijpen waarom hij

ten is hij van jongs af aan ook geïnteresseerd geweest in grafische
vormgeving. Zo heeft hij voor acht
van zijn mede (beginnende) ondernemers een fraaie flyer ontworpen
(‘Het nieuwe Zwaanhals’, met als
sleutelwoorden
‘genieten-kijkenwinkelen’). Verder biedt hij cursussen photo-shop aan en vervaardigt
hij bijvoorbeeld folders.
Hij is voor veel, zoniet alles in: zijn
verbeeldingskracht is onbeperkt.

Nadenken over het leven
De aanloop is nu nog vooral van
mensen buiten de wijk die zich
aangesproken voelen door Ahmet’s
levensvisie. Hij hoopt van harte
dat door middel van dit artikel
meer multiculti-bewoners van het
Oude Noorden de weg naar zijn
zaak zullen weten te vinden.
Een ontmoeting met Ahmet Sari-

Foto: Brigitte Wopereis

Zwaanshals nr. 269
‘Doek’
Het Zwaanshals is sedert zo’n 5
maanden verrijkt met de zaak ‘Doek’
van Barbara Scharfe. Hoog tijd voor
een nadere kennismaking.
Barbara (38) heeft zich met haar
‘Doek’ (‘voor kunst en kleding’) gevestigd op het Zwaanshals nr. 269.
De voormalige student aan de Kunstacademie (5 jaar) had het na de 3e
keer in de WW wel gezien en wilde
voor zichzelf beginnen. Ze deed wat
vooronderzoek en kwam erachter
dat er binnen afzienbare tijd door
de oostzijde van het Zwaanshals
een doorbraak zou worden gecreëerd naar het voormalige pand van
de Roteb aan de Rechter Rottekade
(nu in gebruik bij het binnenkort
opende Rotabs-kunstenaarscollectief). Daardoor zou een optimaal
zicht ontstaan op het pandje waarop
zij het oog had laten vallen.
De beslissing was snel genomen:
Barbara ging voor het avontuur en
voelde zich als een vis in het water
bij de nieuwe winkelinvulling voor
het Zwaanshals: ‘jong en artistiek’.

		

Foto: Brigitte Wopereis

Met de mensen praten
Barbara verliest zich het liefst in met
de mensen praten over mooie tweedehandskleding of op zoek gaan
naar allerlei leuke kunstuitingen.
Ze zegt in artistiek opzicht nog druk
naar zichzelf te zoeken, tijdgebrek
maakt dat ze hier minder tijd aan
kan besteden dan dat haar lief is.
En wat voor prijzen rekent ze? “Gewoon goedkoop, het hoeft allemaal
niet duur te zijn.” Ook staat er een
5-bak, die met het grootste plezier
wordt omgegooid zodat men vrolijk
op de grond alles kan uitzoeken. En
oja, hebben mensen zelf nog tweedehandskleding in de aanbieding,
ze is zeer geïnteresseerd.

Geboren in de Ooievaarstraat kwam
Dick in 1955 op 14-jarige leeftijd te
werken in de viszaak die zijn stiefvader in 1935 was begonnen. Toen
begon alles te lopen, “daar val je vanzelf in.” De liefde voor het vak was
geboren, zo zegt Dick: “de variatie is
leuk”. Zijn aangeboren positivisme
alsmede sociale betrokkenheid en
omgang met mensen deden de rest:
“altijd geduldig, altijd luisteren, wij
kunnen met iedereen opschieten.”
In nauwe samenwerking met Hermien werd de viszaak een plek, waar
tal van Oude Noorderlingen maar
wat graag kwamen en nog steeds
ook komen. Wat bij een bezoek aan
de zaak dan ook vooral opvalt, is
de enorm warme omgang met alle
bezoekers, niemand uitgezonderd.
Het zijn niet zomaar klanten maar

Wie
wat
waar

Niets moet, alles kan

		

viteit en zoeken naar diepere zingeving. Geen gladgepolijste handelswaar, maar zorgvuldig ingekochte
spullen die voor de klant dierbare
bezittingen kunnen worden.
Een exacte beschrijving van alle

Foto: Brigitte Wopereis

heel bewust voor de nieuwe aanpak
van het Zwaanshals heeft gekozen.

Grafische vormgeving
En het blijkt niet alles. Naast het
maken van schilderijen en gedich-

kus staat garant voor veel winkelplezier, een (zeer) goed gesprek en
nadenken over hoe je (nu) in het
leven staat..

Bij haar geen gladgepolijste winkelwaar, maar kunst en kleding (‘allemaal gemaakt van Doek’) die het
publiek in het hart aanspreekt. De
klant is koning, het kopje koffie of
thee staat direct klaar en rustig in de
gezellige tweezitsbank gaan zitten
om de sfeer van de winkel op je in te
laten werken.
Een indeling die uitermate flexibel
is: heeft de klant of een exposerend
kunstenaar een leuk idee, dan wordt
zo de boel omgegooid. Niets moet,
alles kan. En ja dat er geld moet worden verdiend om de huur te betalen,
dat is nu eenmaal een materiele
noodzaak van de buitenwereld.
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Op zoek naar kleding en kunst
Over de aanloop is ze niet ontevreden, de drukte wisselt nog wel heel
erg. Het zijn vooral mensen die met
gevoel op zoek zijn naar kleding en
kunst, welke bij hen de nodige emotionele beleving oproept. Voor haar
hoeft de winkel niet vol te staan en
moet er ruimte kunnen zijn voor
een goed gesprek.

Jonge en artistieke uitstraling
Barbara Scharfe zegt het tot slot met
grote nadruk: zij heeft er – samen
met al die (collega-startende) ondernemers – heel veel zin in om het
Zwaanshals een jonge en artistieke
uitstraling te bezorgen. Gewoon
gaan!

Colofon
Noorderzon is een kwartaaluitgave van
Sonor Steunpunt Opbouwwerk Oude Noorden/Agniesebuurt, welke gratis huis aan huis
wordt verspreid. Oplage 11.ooo stuks.
Het volgende nummer van de
Noorderzon verschijnt rond 25 februari
2009 Kopij inleveren uiterlijk 12 februari 2oo9.
Redactieadres
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. 010 44 30600 / 06 45 724536
Email: s.thakoerdat@sonor.nl
Redactie
Ed de Meijer, Sherita Thakoerdat,
Monique van Groningen.
Fotografie
Brigitte Wopereis
Opmaak
Bureau 404

vooral ook goede bekenden, waarmee je graag iets lekkers als een
goed stukje vis deelt.

Voldoende klandizie
Het is die houding die maakt dat
Dick en Hermien de sociale verandering van het Oude Noorden van
een Nederlandse volkswijk tot een
multiculturele samenleving moeiteloos hebben kunnen bijbenen.
Sterker nog, ze worden er sterk door
gestimuleerd: “Het is een verrijking,
we zijn allemaal mensen”, zeggen
ze in koor.
Zo kwam er de vraag of zij niet voor
allerlei ‘buitenlandse’ vissoorten
konden zorgen. Uiteraard geen probleem, zolang de bewoners maar
voor ‘voldoende klandizie’ zorgden.
Voor de migranten met hun wortels
in Spanje, Kroatië, Griekenland,
Turkije en Marokko werden vervolgens de vitrines gevuld met vis uit
de Middellandse Zee. Op hun beurt
zorgden de bewoners ook daadwerkelijk voor afname, zo wordt tot in
het Marokkaanse theehuis annex
restaurant nu Selier-vis gegeten.
Maar ook exotische vis uit Kaap
Verdië of de Antillen vindt hun weg
naar hongerige magen.
En wordt er afgeknepen? “Nee natuurlijk niet, een (half) pond is bij
ons een (half) pond en ook niets
minder, eerder nog iets meer! Lekker toch!”, aldus een enthousiaste

Buurthuis Basta
Schoterbosstraat 17
3032 CN Rotterdam
Tel. (010) 467 86 52
Buurthuis Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 466 37 34
Wijkgebouw Klooster
Oude Noorden
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 18 23
Tel. (010) 266 87 52 (Jongerenwerk)
Steunpunt
Opbouwwerk
Oude Noorden/Agniesebuurt
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. (010) 443 06 00
Servicepunt
Oude Noorden /
Agniesebuurt
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44

				

Hermien die zich in het gesprek
met haar man Dick mengt. Tegelijk stimuleert ze een klant om toch
vooral zelf zijn eigen stukje vis te
knippen.

Normaal
Die positieve houding vertaalt zich
ook terug, nu het sinds zo’n 2 jaar
met Dick door zijn teruglopende
gezondheid allemaal wat minder
gaat. Nu kan hij niet meer praten en
lopen en gaan ook zijn handen achteruit. Hoe menselijk is het dan dat
Marokkaanse jongeren van zo’n 17
jaar warm belangstellend naar hem
informeren (“Ouwe, hoe is het met
je?”) en hem helpen om naar buiten te kunnen gaan. Vroeger veegde

						

hij altijd de stoep en zeemde hij de
ramen, daarbij groette hij werkelijk
iedereen: “Dat vind ik normaal!”

Specialiteit
Een vraag brandt toch wel op de lippen: wat is nu toch eigenlijk hun
specialiteit? Het antwoord is even
kort als veelzeggend: “kwaliteit”!
Want zo staat ook op hun werkschort te lezen: “Onze vis is gezond
en lekker”. Of zoals één van hun
drie kinderen het kort en bondig in
reclametaal wist aan te bevelen: ”U
eet met plezier vis van Selier.”

Dick’s jarenlange droom
Dick en Hermien Selier verheugen
zich erg op de koppeling van beide

Maatschappelijk Werk
Noord
Noordsingel 250
3032 BN Rotterdam
Tel. (010) 443 07 00

Woonstad Rotterdam
Wijkteam Oude Noorden
1e Pijnackerstraat 64
3036 AP Rotterdam
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Ouderenwerk Noord
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3037 BT Rotterdan
Tel. (010) 467 15 33

Buurtbemiddeling Noord
Agniesestraat 125
3032 TH Rotterdam
Tel. (010) 265 62 48

Sociaal Raadslieden
Servicepunt Oude Noorden/
Agniesebuurt
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44
op afspraak

Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 443 99 99

Com.Wonen
Wijkpunt Rotterdam Noord
Heer Bokelweg 121
3032 AD Rotterdam
Tel. (010) 890 25 25
Woningstichting
PWS Rotterdam
Schiekade 730
3032 AL Rotterdam
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Politie
• Bureau Zaagmolenstraat
	Zaagmolenstraat 92
• Bureau Walenburgerweg,
	Walenburgerweg 54
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• De Meidoorn
	Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
	Telefoon (010) 467 80 70
• KindeRdam
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Telefoon (010) 44 300 33

Basisscholen
• De Dialoog
Hildegardisstraat 8
3036 NW Rotterdam
	Tel. (010) 244 04 65
• De Klimop
	Rembrandtstraat 27
3037 LL Rotterdam
	Tel. (010) 466 68 95
• Het Plein
	Benthuizerstraat 101
3035 CN Rotterdam
	Tel. (010) 465 78 46
• Hildegardisschool
	Verbraakstraat 7
3036 MR Rotterdam
	Tel. (010) 465 68 40
• OBS Combinatie’70
Louwerslootstraat 135
3036 PV Rotterdam
	Tel. (010)466 35 37
• De Fontein
Hoyledestraat 25
3036 LP Rotterdam
	Tel. (010)465 93 66
• Prinses Julianaschool
Snellemanstraat 47
3035 WK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 51
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zaken, waardoor ze hun vrienden en
bekenden (“of zijn het nu klanten?“)
nog meer ter wille kunnen zijn. Tafeltjes, stoelen, zelf uitzoeken welke
vis er gebakken moet worden. En
dan geserveerd met stokbrood voor
de allochtone medemens of met
friet voor de (Nederlandse) autochtone medemens.
Alles staat nu op de rails om Dick’s
(en Hermien) jarenlange droom tot
werkelijkheid te laten worden: “het
is ons 4e kind” Er zijn hier al 3 generaties actief. Dick tot besluit: “We
zijn hier geboren, we zullen hier
doodgaan.” En Hermien even strijdvaardig als enthousiast: “We zitten
er nog, we zijn niet weg te krijgen.”

Speciaal onderwijs
Johan de GraaffSchool
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 466 60 15
Voortgezet onderwijs
• Grafisch Lyceum Rotterdam
Heer Bokelweg 255
3032 AD Rotterdam
	Tel. (010) 880 25 00
• Lodewijk Rogier College
- Vestiging Zomerhof
	Noordsingel 72
3032 BG Rotterdam
	Tel. (010) 465 50 55
- 	Vestiging Hildegardis
	Walenburgerweg 35
3039 AC Rotterdam
	Tel. (010) 465 74 38
• Accent Praktijkonderwijs Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Telefoon (010) 465 10 36
• Zadkine Educatie
1e Pijnackerstraat 38
3036 GJ Rotterdam
	Telefoon (010) 465 87 30
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Hotelkrant Nel en Walter,

eigenwijze sociale types en net terug van hun wereldreizen , hebben besloten een
buurthotel te beginnen in Rotterdam Noord.
Elke maand kunt u komen kijken naar het wel en wee
van die 2, hun personeel en hun gasten.Speciale gasten
waren op 22 januari: Bastiaan van de didgeridoo school
en rapper Raga’. Naast de gasten en de buurtbewoners
die een borrel komen drinken, is het een komen en
gaan van betrokkenen uit de wijk die even een praatje
komen maken. Wanneer u straks als publiek van de
buurtsoap enthousiast geworden bent en u wilt meespelen of in een andere vorm meewerken aan het project dan kan dat. We repeteren drie keer voor iedere
presentatie en iedereen die wil mag meedoen. U kunt
u na de voorstelling bij de receptie of op onderstaand
emailadres en telefoonnummer opgeven.

De vaste groep spelers bestaat uit: Violet Asmus,
Said El Khattouti, Sofieke van Ginkel, Karin Vermeulen, Wendy Groen, Sandra Soares Oliviera, Kim Wever, Jolina Wessels,
Peter Klein Gunnewiek, Peter van Herk en Hanny Arnold.
Productie: Peter Klein Gunnewiek en Jolina Wessels.
Eigenaresse Nel, eigenaar Walter,
hun staf en gasten hebben de eerste
openingsavonden goed doorstaan.
Met een volle zaal, een hapje, een
drankje en interessante speciale gasten gaan ze vol goede moed verder
met het uitbouwen van hun hotel.
Nel blijkt playbacktalent te hebben,
en Walter weet behalve organiseren
ook nog iets van licht en geluid.
Kamermeisje Patty houdt een praatje over wat er gebeurt was in aflevering 1; ze heeft ook een monoloog
ingestudeerd en is daarbij geholpen
door Netty.
Receptioniste Maria is helemaal
onder de indruk als zanger Raga incheckt en later ook nog optreedt!
Gasten Nien en Nijn Tockie met
t.o.c.k. zijn ook ingechecked; lastig
voor het personeel dat wat Nijn leuk
vindt, Nien helemaal ‘ik vind d’r nix
an’ vindt.
Kamermeisje Patty en en de receptioniste Maria hebben beiden een
boodschap gehad van de buurtgeest
in kamer 79. Beide zijn actief bezig
gegaan voor de buurt.Wie nog meer
de buurtgeest krijgt is de vraag.
Zakenvrouw Pearl, een van de gasten in het hotel, is met zaken bezig
die bij het personeel achterdocht

veroorzaken. Zelf zegt ze een poppodium in het hotel van de grond te
krijgen maar de andere zetten daar
vragen bij.
Gaste en zieneres Florentine kan het
prima vinden met eigenaar Walter.
Gasten Ruby Meurs en Ellen Abrahams checkten in worden per ongeluk aangezien als stagiaires.
Buurvrouw Gracia bood aan de bar
van barvrouw Thea over te nemen in
de tijd dat Thea afwezig is.
Pearl opent, in het jaar dat Rotterdam jongerenstad is, een poppodium beginnen en gaf aan de receptie
de namen door van jongeren die ze
in kamertje nul ging ontvangen. Het
personeel dacht dat de reden van de
gesprekken een heel andere was dan
het poppodium.
Toen Patty ging optreden raakte ze
bij de laatste zin haar tekst kwijt, die
Netty precies aanvulde. Alleen had
Netty dit nooit kunnen liplezen.
Raga was blij in ‘Het Nieuwe Hotel’
op te kunnen treden; hij wilde dat
vorig jaar al op het Noordplein maar

kreeg toen de kans niet.
Bastiaan van de Didgeridoo school
legde uit wat je allemaal met zo’n
instrument kunt doen en waar je
een cursus kunt volgen.
Steeds meer medewerkers krijgen
‘de geest’ en zien: de mensen in
Rotterdam Noord worden weer ac-

tieve buurtbewoners, mensen die
wat over hebben voor hun buurt en
voor elkaar.
Helmut vroeg zich af, aan ’t einde
van de avond, wat er met hem aan
de hand zou kunnen zijn. Had Florentine gelijk, en zit hij echt in een
verkeerd lichaam?

Speeldata
2009
19-02, 19-03, 16-04, 21-05,
18-06 en 09-07
Locatie: Kapelzaal Wijkgebouw
Het Klooster Oude Noorden zijingang. Hammerstraat 63, 3036
MC Rotterdam.
Aanvang voorstelling:
20.00 uur.
Zaal open: 19.40 uur
Toegang: gratis
(exclusief drankjes, inclusief een
hapje).
Reserveren op: 06-36.01.29.71
Reserveren noodzakelijk i.v.m.
beperkt aantal plaatsen! of stuur
een mail naar:
tvechteliefde@live.nl

Wat maakt het theaterproject Het Nieuwe Hotel zo bijzonder? Helemaal je eigen personage neerzetten is uniek en leuk. Zo
heb ik er voor gekozen om in mijn personage een eigenschap van mezelf
enorm uit te vergroten. In de meeste theaterproducties geef je invulling aan
een bestaand personage. Zo niet in Het Nieuwe Hotel.
Naast een gezellige club vaste spelers sluiten zich elke maand ook nieuwe
spelers aan. Met de spreekwoordelijke meer zielen maken we zeker meer
vreugd!
Spelen op basis van improvisatie levert mooie situaties op. Humoristische,
ontroerende en spannende scènes die je van tevoren niet had bedacht. Als
je als groep goed op elkaar bent ingespeeld los je met elkaar op de vloer de
dingen ter plekke op. Dat maakt spelen op basis van improvisaties zo leuk.
Kortom een ideale uitlaatklep voor iedereen die meer wil dan alleen maar
werken of naar school gaan.

Was dit nu een promotiepraatje voor dit unieke project? Misschien wel, maar kom het zelf maar eens ervaren. Je zult zien
dat ik gelijk heb.
Sophieke alias Maria, de receptioniste van het Nieuwe Hotel

