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Het Oude Noorden en
de Agniesebuurt zijn van
oudsher arbeiderswijken
die aanschurken tegen het
Centrum. Het Oude Noorden is een karakteristieke
stadswijk, een levendige
wijk die borrelt van de ambitie en dynamiek. Wat zijn
Startmanifestatie op 4 april kenmerken als ontstaansge2009 vanaf 12.00 uur, Johan schiedenis, bevolkingsopIdaplein en omgeving.
bouw en voorzieningen?

Tijdens de schoolvakantie
in februari genoot opbouwwerker Ed de Meyer samen
met vrouw Ouaffa, dochter
Semia en zoon Reda gedurende ruim een week van
een kort verblijf in Marokko. Onderstaand een korte
impressie van hun belevenissen.

NOORDER Z N
HUIS-AAN-HUISKRANT VOOR DE BEWONERS VAN HET OUDE NOORDEN / AGNIESEBUURT

Op het kantoor van deelgemeente
Noord werd Aboutaleb ‘s ochtends
ontvangen door het dagelijks bestuur van deelgemeente Noord. Na
een korte kennismaking stapten ze
gezamenlijk op de ﬁets richting het
nieuwe buurthuis in Bergpolder.
Hier werd de burgervader bijgepraat over het initiatief door vrijwilligers en bewoners. Vervolgens
ging Aboutaleb bij Voorberg Makelaars in gesprek met ondernemers
over de bouw van het RandstadRailstation Blijdorp en de herinrichting
van de Statenweg Noord.
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BURGEMEESTER ABOUTALEB IN
NOORD
Donderdag 26 februari bezocht Ahmed Aboutaleb, de nieuwe burgemeester van Rotterdam,
deelgemeente Noord. De hele dag ﬁetste hij door de deelgemeente om kennis te maken met
ondernemers, bewoners en het bestuur.

Na een kopje kofﬁe met bewoners
aan het complex Statenhove werd
de ﬁetstocht vervolgd naar het Jacob Loisplein. Bewoners en professionals brachten de burgemeester
hier op de hoogte van de voorzieningen voor kinderen en jongeren
in de wijk
Na het ochtendprogramma stond er
in buurthuis de Propellor een lunch
klaar voor de burgemeester. Bij de
lunch waren diverse ondernemers

en bewoners aanwezig, die van de
gelegenheid gebruik konden maken om een woordje met de nieuwe
burgemeester te wisselen. Na de
lunch stapte Aboutaleb weer op de
ﬁets richting De Banier. Hier kreeg
hij een rondleiding en een presentatie over theatergroep Siberia. Ook
de cultuurscout van deelgemeente
Noord Sanne Lansdaal was hierbij
aanwezig om met de burgemeester te spreken over de functie van

kunst en cultuur in de buurt. Vanuit de Banierstraat werd de route
door Noord vervolgd richting de
Tollenstraat. Hier volgde een introductie op de Kindvriendelijke wijk
Erasmusbuurt/Rottekwartier en op
de Tienerkamer. Daarna stond een
bezoek aan Rotabs aan de Zaagmolenkade op het programma. Aboutaleb kreeg hier een toelichting op
het werk van corporaties in de wijk
en ontmoette enkele van de creatie-

ve ondernemers van Rotabs.
De dag werd afgesloten met een
borrel in ‘t Klooster. Theatergezelschap Echte Liefde speelde tijdens
de borrel een voorproefje van de
voorstelling ‘Het nieuwe hotel’.
De hele deelgemeente heeft haar
beste beentje voorgezet om de burgemeester een mooi beeld te geven
van onze wijken en er kan worden
teruggekeken op een geslaagd bezoek.
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MAROKKO

BRENGT ZON
IN DE WINTER
Tijdens de schoolvakantie in februari genoot opbouwwerker
Ed de Meyer samen met vrouw Ouaffa, dochter Semia en zoon
Reda gedurende ruim een week van een kort verblijf in Marokko. Onderstaand een korte impressie van hun belevenissen.

Thuiskomst
Bij aankomst van ons vliegtuig bij
het Spaanse Malaga golven onder
ons de ruige bergen in een spetterend zonlicht. Het voelt alsof je
thuiskomt. Naadloos sluiten de
bussen aan naar Marbella en richting Cadie. De boot richting Noord
Afrika schommelt als een dikke
wipkip. Van Ceuta gaan we gepropt
tussen zwaar bepakte dames naar
de grens. Het gaat supervlot. Nog
even kort maar krachtig onderhandelen met de taxichauffeur die in
het kader van de kredietcrisis het
drievoudige poogt binnen te halen
en het aards paradijs Marina Beach
wordt bereikt. Voor ons een eindeloze blauwe zee en achter ons een
intrigerend mysterieus berglandschap.

stof een centmeter dik op de schappen ligt.
Als compensatie slenter je over
dat onafzienbare strand met handpalmgrote schelpen en hoor je de
stilte van het bruisen van de zee.
Zelfs de meest fanatieke ADHD-er
komt hier tot rust. We kopen vers
brood en eieren, drinken een paar
glazen Marokkaanse thee en vallen
als een blok in slaap.

tot tassen en riemen, van toilet- tot
schoonmaakartikelen, elektrische
apparaten, nepmerken en tweede
handsspullen.
Vanaf een terras waar we heerlijke
muntthee slurpen en vers brood
kauwen met pikante zwarte olijven en verse platte kaas, slaan we
het jachtige schouwspel gade. Hijgende sjouwers rijden rond met
volgeladen verroeste kruiwagens.

Rode loper
Jarenlang hebben de mensen hier
gebeden om regen en die is er
dan ook gekomen, maar wel met
bakken. Hele stukken van de weg
richting grens zijn weggespoeld.
Koortsachtig wordt nu riolering
aangelegd en er bovenop komt een
voetpad, een soort rode loper voor
de wandelaar die voorheen van zijn
sokken werd gereden.
Naast ons wordt stevig doorgewerkt
aan de bouw van Playa del Pacha.
Het complex in pure habile stijl
met bogen, zuilen en kantelen,
wordt opgepimpt met natuursteen.
Stuk voor stuk worden de stenen
op maat gebikt en ingepast. Het
is een schitterend geluid met veel
ritme, dat hoort bij deze streek in
opkomst, zoals de heipalen bij Rotterdam.
Nog mooier is het zingen en trommelen van de bouwvakkers aan het
einde van de dag. Reda joelt mee en
krijgt bijval.

die achteraf slechts met opeengeklemde kaken te sjouwen valt.

Ruitenwisser
We komen aan bij een werkelijk
volgestouwde bus en toch weet de
chauffeur ons een ereplaats te geven op het motorblok bij de versnellingspook. De bagage wordt
tegen de vooruit geplant.
We vertrekken en plots klinkt er een
snerpende gil. Een vrouw heeft de
verkeerde bus genomen en wroet
zich als een mol door de mensenkluwen. Dit loopt niet van een leien
dakje. De chauffeur begint al zachtjes te rijden, tot grote woede van
het slachtoffer dat hem krijsend in
de haren wil vliegen. Toevallig zit ik
ertussen en met een ‘du calme, du
calme’ weet ik ze van de trap af te
krijgen. De chauffeur zwaait met
een ruitenwisser op een stok, hij
is op alles voorbereid. De hele bus
giert het uit.

Vriendelijk open
zonder poespas

Geen sjeiks

Zwarte markt

Op een aantal Spaans-Marokkaanse
gezinnen en enkele pensionado’s
na kan je hier een kanon afschieten. De plaatselijke supermarkt ligt
er verlaten bij. Winkelpersoneel
scharrelt doelloos rond, terwijl het

Vroeger was Enideq de plek waar
rijke Marokkanen exquise Spaanse
spullen kochten, nu is het een soort
zwarte markt waar je alles op straat
op grote plastic zeilen kunt vinden.
Van truien tot dekens, van jurken

Verkopers prijzen hun waar aan zoals een veilingmeester. Grote reebruine ogen kijken ons aan of we
van Mars komen. Dat krijg je ervan
als je buiten het seizoen reist. We
hebben zoveel heerlijks gekocht dat
Ouafa een enorme tas heeft gekocht

tert de Marokkaanse sterrenhemel
met ontelbare gouden stippen op
een beschermend warm tapijt.

Elke dag ga ik in de brandende zon
wel een paar uur met fanatiekeling
Reda voetballen. Geen enkele andere vader valt te bespeuren. Toch
vindt hij het nog niet genoeg en
klaagt dat zijn vader op leeftijd is.
Na nog enkele schaakpartijen die ik
steevast verlies, nemen we de bus
naar Tetuan.
In de bus papt Reda aan met de
plaatselijk dorpsgek, ze zitten snel
op één golﬂengte en weten elkaar
feilloos te imiteren. Een vrouw wil
met Semia alleen Arabisch spreken
en verzekert ons dat het met het
slachtfeest erg druk was met al die
Europeanen. De mensen hebben
hier stijl haar en zijn open en vriendelijk open zonder poespas. Anders
dan de mensen uit Rabat, waarbij je
soms jaloezie constateert en met de
nek wordt aangekeken.
De kolossale huizen in de winkelstraat van Tetuan zijn gerestaureerd
en zowat overal in de stad wordt
gebouwd. We slenteren langs hotel Panorama van waaruit je in de
diepte de ontelbare lichtjes ziet van
de slapende stad. Boven ons schit-

Spierballen
De bus naar Tetuan zit vol vrouwen
met rode verweerde boerengezichten en kleding als de Keukenhof.
Ze glimlachen verlegen, maar willen onmiddellijk hun plaats afstaan.
“Niet nodig, niet nodig” verweer ik
me. Dagelijks staan ze om 4 uur
op en gaan naar Ceuta (Spaans Marokko) om er dekens, warme truien
en zakken rijst te kopen, die ze dan
verhandelen op de markt in Tetuan.
Ze willen vooruitkomen.
Of we geen baantje weten als huishoudster in Spanje. Eén van hen
toont me haar paspoort met drie
mooie bloedjes van kinderen. Ze
zijn nieuwsgierig. Waar we werken? Waar de familie in Marokko
woont? Wat we eigenlijk doen voor
werk? De dromen van de mensen
waarmaken? En vooral, waarom we
niet met een auto rondrijden? Nee,
we zijn met het vliegtuig gekomen.
Maar waarom nemen we dan geen
taxi?
Ik help één van de vrouwen met
de bagage, twee zakken rijst in een
lendendoek geknoopt. Niet te tillen. De vrouwen hebben hier spierballen.

De Farao
Het weer is omgeslagen. Ik loop
langs het strand en metershoge
golven klotsen op het zand. Een
blauwe passaatwind giert over de
eindeloze vlakte. Ik laat me verrassen door een springgolf en sta tot
mijn knieën in het zeewater. Ik besluit verder te lopen en alles droogt
op als de lege schelpen op het mulle strand. Mijn hoofd is helemaal
leeg. Reda bouwt een metershoge
piramide. Morgen komt de farao!
Ed de Meyer
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Bewoners presenteren:
Visie herontwikkeling PI Noordsingel
Woensdag 4 maart jl. presenteerde de bewonerswerkgroep
‘herontwikkeling PI Noordsingel’ haar visie over de herontwikkeling van het gebied aan verantwoordelijk wethouder
Karakus, portefeuillehouder Harika en bewoners uit de buurt.
Zo’n honderd bewoners en geïnteresseerden waren aanwezig.
Bewoners zien de herontwikkeling als een grote kans voor het
Oude Noorden en de stad. Veel groen en gevarieerde functies
in de monumentale gebouwen.

Meedenken
Bewoners, ondernemers en andere
betrokkenen zijn gevraagd om mee
te denken over de herontwikkeling
van de PI Noordsingel en omgeving. Deze participatie is op 24
november 2008 met ongeveer 30
bewoners gestart. Via een verkenning van het gebouw en het gebied
eromheen, brainstormsessies en
discussies heeft de werkgroep een
visie ontwikkeld. Deze visie is vastgelegd in een boekje dat op de bijeenkomst van 4 maart aan de wet-

houder en de portefeuillehouder
werd overhandigd.
Het resultaat van deze participatieronde wordt meegenomen in de
randvoorwaarden, die in een biedboek worden vastgelegd. Marktpartijen kunnen straks het complex
kopen en op basis van het biedboek
een plan voor herontwikkeling indienen. De bewonerswerkgroep is
enthousiast en wil ook een rol in
het vervolgtraject krijgen. Wethouder Karakus heeft toegezegd dat de
bewonerswerkgroep bij het vaststellen van het biedboek (voor markt- een samenwerkingsovereenkomst
partijen) en het selecteren van de getekend over de herontwikkeling
plannen advies mogen uitbrengen. van het gevangeniscomplex en het
gebied eromheen.

Plangebied
Tot het herontwikkelingsgebied behoren de gevangenis, het notariële
archief, het voormalige gerechtsgebouw (rijkseigendom) en een deel
van de Burgemeester Roosstraat dat
nu in eigendom van de gemeente
is. Er komen openingen naar de
Zwart Janstraat, de Noordsingel, de
Burgemeester Roosstraat, de Bergstraat en de Zegwaardstraat.

Wijkpark niet mogelijk
De inbreng van de bewoners is één
van de randvoorwaarden. Daarnaast
moet worden voldaan aan randvoorwaarden, die te maken hebben
met ﬁnanciën, parkeren, milieu en
de monumentale status van de panden. Omdat de (rijks)monumentale
panden moeten blijven staan, is
een wijkpark uit eerdere plannen
niet mogelijk.

Vertrek in 2013
Naar verwachting sluit de gevangenis aan de Noordsingel (Penitentiaire Inrichting) in 2013 en vertrekt
deze naar de nieuwbouwlocatie aan
de Noorderbocht. De gemeente en
het rijk hebben op 10 juli 2008

Meer informatie
Is te vinden op de website van de
deelgemeente:
www.noord.rotterdam.nl.
(onder actueel, lopende projecten).

Moeders tekenen voor
inburgeringscursus
Op vrijdag 20 februari ondertekenden 25 moeders van
kinderen op de Hildegardisschool een trajectplan voor
een inburgeringscursus. De
vraag naar de cursus kwam
van de moeders zelf.
De Hildegardisschool bevindt zich
in de Kloosterbuurt midden in de
wijk het Oude Noorden. Het Oude
Noorden staat bekend als wijk waar
extra inzet nodig is op het terrein
van taalontwikkeling.
De schooldirecteur van de Hildegardisschool, Maria Rombouts,

merkte dat enkele moeders geïnteresseerd waren in inburgeringscursussen op de school zelf. Dit
signaal werd opgepakt door de
betrokken gemeentelijke diensten
en de deelgemeente Noord. Binnen een kort tijdsbestek werd de
inburgeringscursus voor de vrouwen opgezet. Op 6 februari deden
de vrouwen een intake en werd hun
taalniveau getoetst. Nu twee weken
later hebben de moeders hun trajectplan ondertekend en gaan ze na
de voorjaarsvakantie op de Hildegardisschool van start met hun inburgeringscursus. De moeders zijn
erg enthousiast en vastbesloten om

de inburgeringscursus met succes
af te ronden. Ahmed Harika, portefeuillehouder van de deelgemeente
Noord, gaf de aftrap voor de ondertekening van het trajectplan van de
inburgeringscursus. Harika: “De
Nederlandse taal vormt de sleutel
tot participatie in de samenleving.
Door deel te nemen aan de inburgeringscursus zijn de moeders
beter in staat om hun kinderen te
ondersteunen. Maar daarnaast vergroten ze ook hun eigen kansen op
participatie.”
Binnen de cursus is ook gedacht
aan de kinderen tussen O tot 4 jaar
van de moeders. Voor deze jonge

kinderen is kinderopvang en voorschoolse educatie (WE) geregeld.
Inmiddels hebben ook andere moeders belangstelling getoond voor de
inburgeringscursus op de Hildegardisschool. Zelfs vaders, die eer-

der nog geen interesse hadden voor
een inburgeringscursus, laten zich
informeren.
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Opzoomercafé groot succes
Op maandagavond 16 maart kwamen ruim 100 enthousiaste
bewoners van de Agniesebuurt en het Oude Noorden naar het
Steunpunt Opbouwwerk Oude Noorden/Agniesebuurt aan de
3e Pijnackerstraat.
Zij waren ingegaan op de uitnodiging om tijdens het Opzoomercafé
te worden geïnformeerd over de
campagne van dit jaar. Jong en oud,
iedereen was aanwezig, indachtig
ook de Opzoomer Mee-gedachte.
Opbouwwerkster Sherita Thakoerdat, vast aanspreekpunt voor de
Opzoomer-acties in beide wijken,
sprak in haar openingswoord dan
ook dankbare woorden. Afgelopen
jaar hebben in beide wijken niet
minder dan 40 straten meegedaan!

de straatkeetje worden besteld.
In de Najaarsronde, zo rond november en december, is er traditioneel aandacht voor het Suikerfeest,
Halloween e.d. met o.a. de bekende
verkleedpartijen en (kinder)lampio
nnenoptocht.
In december is er tot slot de eindejaarsactie rond de (te versieren)
kerstbomen, waar vaak “gigantisch
veel straten” aan meedoen, aldus
een oprecht enthousiaste Ireen van
der Lem.

‘Onze straat krijgt taart’

In vragen vanuit de zaal ging Ireen
in op de rol van de gemeente en
de deelgemeente (Noord) t.a.v. de
campagne. Er zou niet alleen sprake zijn van decentraliseren naar
de deelgemeente toe, maar ook
van bezuinigingen. De gemeente
vindt het echter zo’n goed lopend
programma, dat de organisatie in
stedelijke handen zal blijven. Wel
kunnen de deelgemeenten eigen
accenten leggen, bijvoorbeeld voor
kindvriendelijke buurten. Dit jaar
zal dit accent waarschijnlijk een
jongerenweddenschap worden, dit
moet nog nader worden uitgewerkt.
Jan Wouters, een van de Opzoomeraars van het eerste uur, vroeg
zich af of er – gezien de aan-

Ter algemene introductie gaf ze
het woord aan Ireen van der Lem
van het stedelijk Bureau Opzoomer
Mee. Deze vertelde dat de kofﬁe
met taart een cadeautje was van de
organisatie, omdat Opzoomer Mee
op 28 mei van dit jaar haar 15e verjaardag zal vieren. Dit wordt in de
campagne meegenomen met de
actie ‘Onze straat krijgt taart’, waarbij nu eens reclame mocht worden
gemaakt voor de maker ervan: Bakker Klootwijk. Deze voorjaarsactie
loopt tot eind juni.
De 2e actie is de Zomerronde, welke eind april begint. Hierbij kan
(zij het in beperktere mate dan in
voorgaande jaren) weer het beken-

foto: Brigitte Wopereis

staande 15e verjaardag – hier nog
speciale aandacht voor zal zijn.
Volgens Irene werd daar nog nader
aan gewerkt.

Bingo
Vervolgens was het de beurt aan
opbouwwerker Ed de Meyer, door
Sherita omschreven als ‘Ed Raket’.
Hij introduceerde het bekende
Bingo-spel, maar dan toegespitst in
een Opzoomer Mee-variant. De aanwezigen moesten van elkaar allerlei
bijzonderheden te weten komen.

In twee ronden, eerst de bovenste
rij, erna de hele kaart, werd het spel
gespeeld. De zaal veranderde in een
kolkende massa, wat een uiterst hilarisch en enthousiast beeld gaf. De
2e ronde kende niet minder dan 4
prijswinnaars, die door Ireen met

een (troost)prijs werden beloond.Met
een goed gevoel ging iedereen huiswaarts, het komt in het jubileumjaar
wel goed met de Opzoomer Mee-acties in de Agniesebuurt en het Oude
Noorden. Daar kan je nu al taart van
Bakker Klootwijk op innemen!

Stadstoezicht pakt
overlastgevende
ﬁetsen aan
Naast handhaving op ﬁetswrakken, controleert Stadstoezicht
vanaf 5 maart ook op onbeheerde en hinderlijk geparkeerde
ﬁetsen. Hiermee houdt de gemeente de stad schoon.
Verschillende locaties

Werkzaamheden in Noord
Bergselaan
In september 2008 is Gemeentewerken gestart met groot onderhoud aan de Bergselaan, tussen
de Schiebroekselaan en de Bergsingel. De werkzaamheden nemen
in totaal ongeveer tien maanden
in beslag en worden in zes fasen
uitgevoerd. In de weekenden van 9
en 16 mei staat fase zes op de planning. Tijdens deze fase wordt de
bovenste laag van het asfalt op de
Bergselaan aangebracht, inclusief
een ﬁetsstrook met rood asfalt.
Meer informatie is te vinden op
www.rotterdam.nl, Werken aan de

weg, of u kunt contact opnemen
met Mariska Velthoven van Gemeentewerken op telefoonnummer
(010) 489 60 67.

Schieweg/Schiekade
Tot en met 11 mei wordt op de
Schieweg/Schiekade tussen de
Heer Bokelweg en de Bergselaan
gewerkt aan de trambaan en de halteperrons. De Stadsregio Rotterdam
heeft de opdracht gegeven om de
halteperrons en het spoor op TramPlusniveau te brengen. TramPlusniveau betekent onder meer dat reizigers gelijkvloers kunnen instap-

pen. Dit gebeurt in fasen. Hiervoor
gaat de rijbaan gedeeltelijk dicht Er
blijft één rijstrook richting het centrum en één rijstrook richting het
Schieplein toegankelijk. De werkzaamheden kunnen ernstige verkeershinder veroorzaken.
Bel voor meer informatie met telefoonnummer (010) 489 40 35 of
kijk op www.rotterdam.nl, Werken
aan de weg. Bel RET Klantenreacties voor vragen en informatie over
het openbaar vervoer, telefoonnummer (010) 0800 – 60661 of kijk op
www.ret.nl.

Stadstoezicht controleert al langer
op ﬁetswrakken in de hele stad en
op buiten de beugels geparkeerde
ﬁetsen bij het Centraal Station en
het Zuidplein. Vanaf 5 maart haalt
Stadstoezicht ook hinderlijk geparkeerde ﬁetsen weg in de winkelstraten en bij haltes van het openbaar
vervoer, als de eigenaar dat – na een
waarschuwing – niet doet. Onbeheerde ﬁetsen aan de Blijdorpzijde
van het Centraal Station en bij het
Zuidplein worden verwijderd.

Onbeheerde en hinderlijk
geparkeerde ﬁetsen
Onbeheerde ﬁetsen zijn ﬁetsen
waaraan duidelijk te zien is dat ze
lang niet zijn gebruikt. Dan gaat het
om ﬁetsen met bijvoorbeeld zachte
banden, roestvorming, onkruid dat
door het wiel heen groeit, stof op
het zadel en een droge ketting. Op
de ﬁets wordt een waarschuwing
aangebracht met het verzoek de
ﬁets binnen 4 weken weg te halen.
Hinderlijk geparkeerde ﬁetsen zijn
ﬁetsen die de vrije doorgang belemmeren. Denk hierbij aan een of
meerdere ﬁetsen die tegen monumenten, prullenbakken en parkeerautomaten zijn neergezet en ﬁetsen

die ervoor zorgen dat rolstoelgebruikers niet over de stoep kunnen
rijden. Ook op deze ﬁetsen wordt
een waarschuwing aangebracht. De
eigenaar heeft dan nog twee dagen
de tijd om de ﬁets weg te halen. Na
die tijd doet Stadstoezicht dat.

Fiets weg?
Is iemand zijn ﬁets kwijt, dan kan
het dus zijn dat Stadstoezicht hem
heeft laten weghalen. Fietswrakken worden 14 dagen opgeslagen.
Eigenaren kunnen hun ﬁets terugkrijgen tegen betaling van de
verwijderkosten (€ 50,--). Daarvoor
kunnen ze contact opnemen met
de gemeente via telefoonnummer
0800 – 1545 (24 uur per dag bereikbaar).
Overige ﬁetsen worden 13 weken
bewaard. Ze zijn terug te krijgen
als de eigenaar een geldig identiteitsbewijs en een passende sleutel
op het ﬁetsslot kan tonen alsmede
bijbetaling van € 20,--.

Overlast melden
Bewoners kunnen ook helpen door
te melden waar overlastgevende
ﬁetsen staan. Daarvoor kunnen ze
bellen naar het gratis tel.nr van de
gemeente: 0800 - 1545.
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VraagWijzer
deelgemeente Noord
Soms leiden gebeurtenissen of omstandigheden tot vragen waar u niet
direct een antwoord op heeft. Met vragen over zorg, welzijn en wonen
kunt u terecht bij VraagWijzer, een loket in de Stadswinkel Noord van
de deelgemeente aan het Eudokiaplein 35. Speciaal opgeleide consulenten helpen u in een persoonlijk gesprek verder. VraagWijzer adviseert,
ondersteunt, verwijst door, begeleidt en zoekt in overleg met u naar een
passende oplossing.
Is het voor u praktisch dat u een hulp in de huishouding krijgt of juist
dat iemand u helpt met uw administratie? Bent u geholpen met een kennismaking met mensen in dezelfde situatie of wilt u met iemand over uw
zorgen praten? Kan een aanpassing zorgen dat u nog langer thuis kunt
wonen of moet er samen met u naar een andere oplossing worden gezocht? Het zijn vragen waar u samen met de VraagWjzer-Consulent een
antwoord op zoekt.
Het loket VraagWjzer is open tijdens de openingstijden van de Stadswinkel: op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 – 15.00 uur, op
donderdag van 12.00 – 15.00 uur en van 18.00 – 20.00 uur. Op donderdagavond kunt u ook op afspraak langskomen, hiervoor kunt u bellen met
telefoonnummer (010) 443 99 99.
.

De Rotterdam Band
Het afgelopen jaar hebben een
driehonderdtal bewoners gesprekken gehad met de Rotterdamse
wethouders over het wel en wee van
de stad. Deze actieve bewoners die
hart hebben voor de stad zijn verenigd in de ‘Band van Rotterdam’.
Ze hebben ook een eigen blad.
In het kader van zijn kennismakingsronde ontving de nieuwe bur-

gemeester Aboutaleb de Band op
het stadhuis. Een van de opmerkelijke uitspraken van Aboutaleb was
dat “drie maanden geen raadsbesluiten minder erg is voor de stad
dan actieve bewoners die hun werk
neerleggen!”
De burgemeester wil zich inzetten
om de polarisatie in de stad te verminderen: “Rotterdam met zijn 170

nationaliteiten is als een hoop zand
met losse korrels, waar je zo met je
hand doorheen gaat. Het moet een
blok cement worden. Essentieel is
hier het vertrouwen in elkaar. Wederzijds vertrouwen geeft ook 2
procent economische groei, zonder
dat de arbeidsproductiviteit dient te
verhogen”, aldus de enthousiast bevlogen nieuwe burgemeester.

Your World,
jongeren maken plannen
Tien jongeren en evenveel buurtbewoners kwamen in het Nederlands Architectuurinstituut NAI
bijeen om, in samenwerking met studenten van de Hogeschool Rijnmond en landschapsarchitecten van Observatorium, een plan te maken voor het Johan Idaplein.
De deelnemers werden in vijf groepen met diverse kleuren ingedeeld
en speelden het triviantspel.
De eerste opgave was het maken
van een plan vanuit een bepaalde
invalshoek, bijvoorbeeld beheer,
originaliteit, een huiskamer voor
de buurt, een Duimdrop plus.
Vervolgen konden bezwaren tegen
elkaars plannen worden ingediend.
Via discussie konden deze bezwaren wegvallen.
Uiteindelijk bleven een aantal bezwaren staan. De juryleden kregen
elk vijf ﬁches die ze konden uitdelen aan hun favorieten. De ﬁches
stonden voor punten waarmee men
de bezwaren kon afkopen.
Uiteindelijk won ‘geel’ met een mix
van groen, een fontein, heuvels en
een Johan Cruyf-court. Toch was het
niet om de winnaar te doen, maar
om het verzamelen van zoveel mogelijk creatieve ideeën waarop de
architecten hun voorstellen zullen
baseren.
Wat denk je van kleurrijke poorten? Van een groot schip wat je zelf
kan schilderen en ombouwen? Van
een Duimdrop met een grote terrastent? Van een atletiekbaan? Van

Geen luchtkwaliteitsbezwaren voor weghalen
bussluis Noordsingel
Op 13 maart zou de Raad van State het dossier bussluis aan de
Noordsingel behandelen. De zitting is echter uitgesteld, een
nieuwe datum is op dit moment nog niet bekend.
De deelgemeente Noord wil de bussluis verwijderen, omwonenden maken hiertegen bezwaar. Het bestuur van de deelgemeente heeft onlangs
opnieuw besloten de bezwaren van omwonenden ongegrond te verklaren.
Dit naar aanleiding van de uitkomsten van een luchtkwaliteitonderzoek,
waar de rechter eerder om verzocht heeft.
De rechter oordeelde eerder dat er nader onderzoek verricht diende te
worden naar de gevolgen die een verwijdering van de bussluis zou hebben voor de luchtkwaliteit ter plaatse. Daarnaast verzocht de rechtbank
om een betere motivering van het besluit. De deelgemeente heeft daarom
de Milieudienst Rijnmond (DCMR) opdracht gegeven dit onderzoek te
verrichten. DCMR concludeert dat de verwijdering van de bussluis weliswaar zal leiden tot een toename van verkeer en daarmee samenhangend
een toename van de concentraties ﬁjnstof en stikstofdioxide, maar dat de
waarden uit de Wet milieubeheer niet zullen worden overschreden.
Om geluidsoverlast en sluipverkeer tegen te gaan, neemt de deelgemeente
compenserende maatregelen. De Noordsingel-west blijft een 30km-zone
en er komen wegversmallingen en in- en uitritconstructies. Deze maatregelen hebben geen gevolgen voor de eerder aangelegde wandelpromenade
en ﬁetspaden. De inzet van het bestuur blijft gericht op het autoluw maken van de oude singels in Noord.
De bezwaarmakers zijn op 24 februari in staat gesteld zich te laten horen
over de uitkomsten van het luchtkwaliteitrapport. De bezwarencommissie
en het bestuur van de deelgemeente oordelen op basis van het rapport dat
het verwijderen van de bussluis geen onaanvaardbare gevolgen zal hebben
voor de geluidshinder en luchtkwaliteit.

MultiCulti Koor
zoekt leden
Vanaf 4 maart is het MultiCulti Koor Rotterdam-Noord gestart met repeteren. Elke woensdag van 19.30 uur tot 21.45 uur wordt er gerepeteerd in
de Opstandingskerk aan het Lisplein 31. Het multiculturele koor zoekt
nog zangers en zangeressen. Meer informatie is te vinden op de site www.
multicultikoorrotterdamnoord.nl.

demontabele sportfaciliteiten voor
tennis en volleybal? Van een lounge
en chill-zone tussen de heuvels?
Op 13 maart maakten de jongeren
in het Klooster een voorlopige ontwerpkeuze. Het deﬁnitieve plan

werd in het NAI overhandigd aan
de directeur van Unicef.
Op 4 april kan iedereen van 12.00
tot 16.00 uur op het Johan Idaplein
het jongerenplan bewonderen. En
let wel, het wordt uitgevoerd!

Expositie
Wie geïnteresseerd is in vogels en hun (menselijke) kunstmatige behuizingen, kan terecht bij de Bewonersorganisatie Blijdorp aan de Statenweg 102a. Daar exposeert tot dinsdag 5 mei een Blijdorpbewoner eigen
gemaakte nestkasten. De expositie is tijdens kantooruren te bezichtigen
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Het Oude Noorden en de Agniesebuurt zijn van oudsher arbeiderswijken die aanschurken tegen het Centrum. Het Oude Noorden is een karakteristieke stadswijk,
een levendige wijk die borrelt van de ambitie en dynamiek. Wat zijn kenmerken
als ontstaansgeschiedenis, bevolkingsopbouw en voorzieningen?
II DEEL 1 II
Rond 1870 werden aan de statige
Noordsingel de eerste huizen gebouwd. Tot 1930 verschenen in de
achterliggende straten arbeiderswoningen om de overvolle Rotterdamse binnenstad te ontlasten.
Handel en industrie namen rond
die tijd een enorme vlucht, met als
gevolg een trek naar Rotterdam. De
bedrijven langs de Rotte groeiden
snel. De verkavelingstructuur en de
verschillende particuliere grondeigenaren zorgden voor smalle,
bebouwde kavels. Zo ontstond een
dichtbevolkte, bedrijvige en dichtbevolkte wijk. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog is het Oude Noorden
niet gebombardeerd.

een goedkoop kunststofpakket wat
ten koste ging van de architectonische kwaliteit. Het woningaanbod
is redelijk gevarieerd qua bouwstijl,
maar eenzijdig in prijs: het bestaat
grotendeels uit goedkope huurwoningen. Het percentage koopwoningen ligt met 16% ver onder het
Rotterdams gemiddelde van 26%.

Leefbaarheid
Het Oude Noorden heeft ruim
17.000 inwoners. Gewone Rotterdammers met verschillende culturele achtergronden, inkomens,
leeftijden en huishoudenssamenstellingen. De leeftijdsopbouw
wijkt niet veel af van het Rotterdams gemiddelde, alleen de groep

foto’s: Brigitte Wopereis

OUDE NOORDEN IN BEELD
De stadsvernieuwingsperiode
In de 70-er jaren leidde de verloedering van het woningbezit tot een
blanke uittocht: een groot deel van
de oorspronkelijke bewoners vertrok naar uitbreidingswijken en
gastarbeiders namen hun plaats
in. De nieuwkomers werden begin

65+ is ondervertegenwoordigd. Er
wonen iets meer alleenstaanden en
eenoudergezinnen dan in de rest
van Rotterdam, de bevolking is relatief arm: tweederde leeft van een
laag inkomen.
Uit onderzoekscijfers blijkt dat de
meeste bewoners tevreden zijn over
hun wijk (ongeveer 70%). Het feit

op straat, drugsoverlast en inbraken afgenomen. Dit is terug te zien
in de opgaande lijn van scores op
de veiligheidsindex: van een 3.0 in
2002, 4.1 in 2006 naar een 6.0 in
2007.
Tegelijkertijd zijn er andere belangrijke positieve impulsen: investeringen in woningen, openbare

de wijk trekken. Uit de Ontwikkelingsvisie Oude Noorden blijkt dat
er voor kleine kinderen een tekort
aan speelruimte is. Het aantal scholen voorziet in de kwantitatieve behoefte van de bewoners. Door het
brede-schoolconcept te introduceren, wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering en variatie in aanbod.

de kwaliteit van de straatproﬁelen,
ontmoetingsplekken, groenstructuur en inrichting van de openbare ruimte stukken beter. Er is
een tekort aan groene plekken om
te recreëren, grootschalige fysieke
ingrepen in de stedenbouwkundige
structuur zijn in dit gebied niet
voorzien.

tachtiger jaren getroffen door een
grote werkloosheid. Mede door een
gebrek aan scholing leidde dit tot
een verarming van de bevolking.
In de jaren tachtig zijn tijdens
de stadsvernieuwingsperiode het
Oude Noorden en de Agniesebuurt
redelijk gespaard: er is relatief
weinig gesloopt, een deel van de
woningvoorraad is vernieuwd en
op verschillende kwaliteitsniveaus
gerenoveerd. Veel oudbouw kreeg

dat zoveel verschillende mensen in
relatieve harmonie met elkaar samenleven, illustreert het tolerante
en open karakter van de wijk.
De wijk heeft te maken met grootstedelijke problemen: vervuiling
van openbare ruimten, kansarmen,
onderwijsachterstanden, toestroom
van grote aantallen migranten en
vormen van kleine criminaliteit.
Bekeken over de periode 20022006 is de ergernis over rommel

ruimten, onderwijs, nieuw ondernemerschap en sociale cohesie.

Beperkte zorgvoorzieningen, de
woningtypen en de kwaliteit van de
openbare ruimten maken de wijk
minder geschikt voor ouderen.

Het tweede deel van dit artikel staat
in het april-nummer van de Noorderzon.

Voorzieningen
Het winkel- en horeca-aanbod is
gevarieerd en redelijk van kwaliteit. Naast grote winkels zoals Correct aan de Bergweg en Kookpunt
rondom het Zwaanshals en het
Noordplein zijn er kleine en specialistische winkel- en horecavoorzieningen die een publiek van buiten

Stedenbouwkundige
structuur en openbare ruimte
Het Nooordplein, de kade aan de
Rotte, het Pijnackerplein en het
Brancoplein zijn de belangrijkste
openbare ruimten. Hoewel enkele
pleinen mooi zijn opgeknapt, kan
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Actief burgerschap
Marokkaanse gemeenschap
Voor Abderrahman Hassani
Idrissi is bij actief burgerschap
de kernvraag hoe vanuit de
samenleving de Marokkaanse
gemeenschap tot meer betrokkenheid bij die samenleving
kan komen en of de dominante cultuur meer ruimte en
bereidheid zal bieden. Anders
gaan de Marokkanen hun eigen gang.
Nu al blijken Marokkaanse meisjes bijzonder goed te scoren in het
onderwijs, richten studenten eigen
clubs op aan de universiteiten waar
ze studeren. Die studenten willen graag in Nederland werken, ze
voelen zich nauwelijks Marokkaan.
Toch overwegen sommigen van
hen wel in Marokko te gaan werken en enkelen doen dat ook. Zij
worden gefrustreerd bij het vinden
van werk. Zo kreeg iemand bij een
sollicitatiegesprek te horen: “Wat
een vreemde naam heeft u, verrassend”.
In Marokko verrassen die namen
minder. Daar weten ze wel raad
met die goed geschoolde jongeren.
“Die betrokkenheid van de Marok-

stonden hartstochtelijk te huilen,
van blijdschap.
Later begreep Hassani dat wel: “Het
was de eerste keer dat Marokkanen
in Nederland in een bouwwerk iets
van hun eigen cultuur en traditie
zagen. Het gaf een gevoel van erkenning en trots, eindelijk konden
de Marokkanen laten zien dat ze
niet alleen van de achterstand en
de criminaliteit waren. Ze konden
iets positiefs doen voor hun Nederlandse omgeving.”
De manier waarop de Marokkanen
vol trots hun fontein beleefden – en
beleven – gaf aanleiding tot woonproject Le Medi.

Le Medi

kaanse gemeenschap wordt ook
niet geholpen door dat voortdurende gezeur over de islam. Dat moet
veranderen, het frustreert enorm.
Mensen raken erdoor onthecht van
de samenleving, ze worden teveel
op een dubieuze manier op hun geloof aangesproken”, aldus een oprecht geraakte Hassani Idrissi.

Heel klein stukje Marokko
in Rotterdam
Abderrahman Hassani Idrissi ziet
al zijn projecten als bewegingen
naar een actief burgerschap van de
Marokkaanse gemeenschap. Maar
er moet nog veel gebeuren.
Over de inzet van de eigen Marokkaanse of islamitische gemeen-

Wetenschappers en islam
De Nederlandse media leggen volgens de hoogleraren
Gerard Wiegers (Radboud
Universiteit Nijmegen) en
Herman Beck (Universiteit
van Tilburg) de nadruk op de
‘verkeerde groep moslims’:
de salaﬁstische moslims.

schap heeft Hassini Idrissi niets
dan lof. Bij de Noordpleinfontein
kon hij goed proﬁteren van de toch
al zeer actieve Marokkaanse gemeenschap in het Oude Noorden.
Zij hielpen zelfs bij de uitvoering.
Het begon allemaal in 1998. Hassani greep zijn kans toen het nieuwe
college met een bevlogen programma (‘de Veelkleurige Stad’) kwam.
Allochtonen werden aangespoord
eigen ideeën te leveren. Die zouden
ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, was de belofte. Hassani wist
er wel raad mee. Hij lanceerde het
idee voor de fontein: een heel klein
stukje Marokko in Rotterdam.
De politiek bleek eenvoudig te overtuigen van de aardigheid van het
idee, die ging snel akkoord. Met de
ambtenaren ging het wat minder
makkelijk. Die moest de wethouder
na anderhalf jaar nietsdoen wakker
schudden.

Diepe emoties
De AIVD noemt deze streng islamitische stroming staatsgevaarlijk.
Salaﬁsme is volgens de aanhangers
ervan geen stroming, maar de ‘ware
islam’. Salaﬁsten zijn naar eigen
zeggen bezig met een zoektocht
nar de zuivere islam, ontdaan van
alle culturele toevoegingen.
“Verreweg de meeste moslims is
Nederland hangen de middenorthodoxie aan en kunnen heel goed
meegaan in de Nederlandse seculiere structuur, participatie in de
Nederlandse politiek en integratie.
Daarnaast heb je een vrij geringe
groep modernistische moslims”,
zegt professor Beck. De kleine
groep salaﬁsten in Nederland zegt
dat het in de islam onmogelijk is
om staat en godsdienst van elkaar
te scheiden. En dat wordt door de
Nederlandse politiek en media overgenomen. Rita Verdonk wilde drie
salaﬁstische imams van de Eindhovense Al-Fourqaan moskee het
land uitzetten, omdat ze een verregaande afzondering en mijding van

Verrassend waren voor Hassani de
diepe emoties die loskwamen bij
Marokkanen en Nederlanders toen
de Noordpleinfontein in gebruik
werd genomen. Sommige mensen
andersgezinden predikten.
Beck heeft echter gezien dat het anders kan, in het land met de meeste
moslims ter wereld: Indonesië.
“Wanneer je kijkt naar de Indonesische moslims, dan zie je dat daar
heel duidelijk wordt gezegd dat het
mogelijk is om een scheiding te
maken tussen Kerk en Staat. De ene
kleine groep, de salaﬁsten vindt dat
staat en godsdienst onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn, terwijl
een steeds groter wordende groep
moslims vindt dat je wel degelijk
een scheiding kan maken.” Wat
Beck vooral jammer vindt is dat
moslims zich vaak te zeer door een
bepaalde groep in een hoek laten
dringen. Een groep die zegt: “dit is
de islam.’

Bij Le Medi werden weer andere
burgers op een andere manier betrokken.
Naar de mediterraan-islamitische
invloeden in dat blok in de wijk
Bospolder is lang en breed onderzoek gedaan. Er zijn reizen ondernomen naar Rabat, architecten uit
alle islamitische windstreken zijn
geconsulteerd. Nederlandse specialisten in het samenbrengen van
verschillende bouwculturen hebben hun adviezen gegeven. Maar
ook de Marokkaanse gemeenschap
is gehoord: zowel de omwonenden
als de toekomstige bewoners hebben hun zegje gedaan.
Het resultaat van die vele opvattingen is nu daadwerkelijk gebouwd.

Marokkaanse vakmanschap
Hassani Idrissi heeft plannen om
voor bepaalde typische ambachten
uit Marokko opleidingen op de Regionale OpleidingsCentra (ROC’s)
te lanceren. Hij is op zoek naar mogelijkheden om een atelier voor die
ambachten te beginnen.
Stilletjes hoopt hij dat zoiets als de
‘Veelkleurige stad’ terugkomt op de
agenda van het (huidige) college.
Zeker weet hij dat er nu meer Marokkanen met plannen komen dan
destijds. Hassani heeft die van hem
al klaar.

Oninteressante moslims
De modernistische moslims, of zelfs
de liberale moslims, vinden we niet
vaak terug in de Nederlandse media.
Beck wijt dit aan het feit dat de media
de gematigde moslims niet interessant genoeg vinden.
“Radicalisme en aanslagen zijn interessant. Op de dag dat Theo van Gogh
vermoord werd, hebben drieduizend
vooraanstaande
moslimgeleerden
voorgesteld een petitie in te dienen bij
het Internationale Gerechtshof in Den
Haag, om de Salaﬁya Islam veroordeeld te krijgen. Dit heeft het nieuws
niet gehaald, omdat de moord op Van
Gogh door één moslim veel meer
nieuwswaarde had.” Beck noemt het
een wereldwijd probleem: dingen die
negatief, bedreigend zijn of angst aanjagen en bevorderlijk zijn voor het vijandsbeeld krijgen veel aandacht.

Historische route Noord
Wandel of ﬁets de historische route
door Noord! De route staat beschreven op een plattegrond en loopt
langs plaatsen in de deelgemeente,
waar in het verleden interessante
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
De route is ontworpen door enkele vrijwilligers uit Noord die
veel belangstelling hebben voor de
geschiedenis van dit gebied. Het
ontwerp van de kaart is het eindexamenwerkstuk van een student van
het Graﬁsch Lyceum.

Waar is de route
verkrijgbaar?
De kaart is gratis verkrijgbaar bij
de receptie van de deelgemeente
Noord aan het Eudokiaplein 35. Het
deelgemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 en 17.00 uur.

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen
met de deelgemeente Noord, via telefoonnummer (010) 443 99 99.
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Kinki Kappers,
als je haar maar goed zit
Hoe je je haar verzorgt (dan wel laat verzorgen), zegt veel over hoe
en wat je jezelf waard vindt.
Op de hoek van de Zegwaardstraat
(‘What’s in a name?’) en de Zwart
Janstraat bevindt zich het pand van
Kinki Kappers. Hier kan men terecht voor een uitstekende verzorging van elk soort
haartype.
Franchise-eigenaresse van de
zaak is Alina
Pinkney, tezamen met haar
compagnon Lion
Bergmann. Hoewel pas 27 jaar oud, is
ze al 11 jaar actief in het
kappersvak. Alina is begonnen
bij een buurtkapper aan de Oudedijk in Kralingen. Ze had daar 3
jaar lang een heel leuke baas, maar
merkte gaandeweg dat ze aan vernieuwing en nieuwe uitdagingen
toe was. Ze wilde kennis nemen
van verschillende knipstjjlen en
kaptechnieken, zich kunnen verdiepen.

Creativiteit is een must
Alina kwam in contact met een manager van een kapperszaak in Zoetermeer van de Kinki-keten. Deze
franchise-keten is al vanaf 1984

lem en later in Rotterdam in de zaak
aan de Nieuwe Binnenweg werken.
Daar leerde ze niet alleen het vak
verder kennen, maar ook tal van
(vaste) klanten, uit heel Rotterdam.
Bij veel van de klanten proefde ze
een gemis van een Kinki-achtige
kapperszaak in wijken als bijvoorbeeld het Oude Noorden.
Zelf was ze met haar dochtertje (nu
4) vanuit het centrum verhuisd naar
datzelfde Oude Noorden. Een wijk
waar ze, net als veel andere Oude
Noorderlingen, met weinig minder
dan oprechte liefde over kan praten.
Het is een wijk, waar je gewoon verslaafd aan raakt.

‘Eet meer fruit’
Ze ging gericht op zoek en liet na
verschillende andere panden haar
oog vallen op de behoorlijk vervallen locatie op de hoek van de Zegwaardstraat en de Zwart Janstraat.
Hier was heel vroeger een oude
vitaminewinkel gevestigd. Dat is
in het huidige interieur nog overduidelijk zichtbaar met aan de
lange binnenwand een grote tekst
‘Eet meer fruit’. Gek als dat Alina
is op oude vervlogen tijden, laat ze
vol trots een foto zien van het oude
pand zoals het vroeger was. Een ca-

Gekleurde
borstelachtige stalen

merken van de Kinki-keten), door
Alina met haar vaste medewerkers
Giovanni (23), Priscilla (25) en Melissa (26) met veel liefde gekoesterd. Opvallend is immers het hoge
plafond met daarin stalen steunbalken en grote delen van het oorspronkelijke stuc- en metselwerk.
Dit wordt verlicht door bouwlampen, wat een heel speciaal effect
geeft. Enerzijds zijn de toegepaste
(bouw)materialen strak, anderzijds
geeft/heeft het iets huiselijks. In
dit kader zien de werknemers van
Kinki hoofdhaar als ‘structuur’, zo
combineerde de grondlegger van
de keten hoofdhaar voor wat betreft
mogelijke vormen met wiskunde.

De kapwand bestaat uit een aantal
grote spiegels temidden van een
oranje achtergrond. Voordat er geknipt e.d. kan worden moet eerst
het haar gewassen worden. De
bekende haarwasbak rondom het
hoofd is niet bijzonder, wel de wijze
waarop men er voor gaat zitten: op
een stel kleine felgekleurde ronde
kussens, wat het zitcomfort zeker
ten goede komt.
Naast deze wasunit bevindt zich de
‘Kinki Colourbar’, waar men aan de
hand van diverse gekleurde borstelachtige stalen een idee kan krijgen
hoe het (te kleuren) haar er straks
komt uit te zien.
Achter de kassa zijn de overige (te
kopen) accessoires te zien, onder
anderen van L’Oréal (verzorging,
shampoo), Doop (styling) en Fudge
(waxen, kleien, gel).
En het knippen zelf dan? “Wij kunnen hier echt alles en voor iedereen:
van jong tot oud, elke huidskleur.
Vlechten, black hair, het maakt allemaal niet uit. Naast de gebruikelijke technieken is het voor ons heel
belangrijk dat wij (in samenspraak
met de klant) creatief kunnen knippen. Dat doen wij met gevoel, met
liefde. Het moet echter wel een
mooi plaatje opleveren en bij de
klant passen! Per slot van rekening
is het ook ons visitekaartje!”
In dit verband wijst Alina erop dat
2 keer per jaar de medewerkers van
alle Kinki-zaken bij elkaar komen
voor interne trainingen om van elkaar te leren, verder te komen dan
alleen de basistechnieken en elkaar
te stimuleren: “Je blijft altijd leren!”
Over de gehanteerde prijzen is ze
open: standaard € 40 voor knippen
(mannen en vrouwen), kleuren is
vanaf € 40. kinderen tot 4 jaar betalen € 24, van 4 tot 12 jaar € 29.

Woon- en werkomgeving

foto’s: Brigitte Wopereis

in de kapperswereld actief en kent
door heel Nederland nu zo’n 40
zaken, waarvan er eerst 2 in Rotterdam: in het Rotterdams stadscentrum in de Hoogstraat en aan de
Nieuwe Binnenweg. Voor klanten
en insiders is Kinki inmiddels een
begrip. Het staat borg voor nieuwe
dingen uitproberen, het zetten van
nieuwe trends. Creativiteit is een
must, dat kan en dat mag! Maar ook
… veelal gevestigd in oude vervallen
panden, vaak een heerlijk contrast.
Alina Pinkney ging bij Kinki Kappers eerst in Zoetermeer en Haar-

deautje van een van de buren, die
het haar gaf tijdens de verbouwing
zo’n twee jaar geleden.
Gezien alle aandacht die er tijdens
de verbouwing was, valt het haar
sowieso heel erg op hoezeer er een
vast contact is met alle omwonenden. Met let heel erg goed op elkaar,
een vorm van gezonde sociale controle.
Uiteindelijk werd de zaak nu zo’n
anderhalf jaar geleden geopend.
Wie nu binnenstapt raakt prettig
verrast door de intrigerende mix
van oud en nieuw (één van de ken-

Direct valt de grote leestafel op met
diverse (vak- en mode)literatuur.
De stoelen waarin het prettig zitten
is, zijn bedekt met stukken plastic
in allerlei kleuren. Kussens zitten
niet zozeer op deze stoelen, als wel
aan de kolommen (vierkante exemplaren) en de zo-even genoemde
langswand. Gezien hun geruite ‘wybertjes’-vorm (net als de bekende
dropjes) was dit om voor de fabriek
te maken een regelrechte crime, zo
kan Alina met een weinig verhullende glimlach niet nalaten om te
melden.

Alina wil nadrukkelijk deel uit maken van haar woon- en werkomgeving.Zo ziet ze de winkeliersvereniging van de Zwart Janstraat als een
belangrijk instrument om te komen
tot bijvoorbeeld een uniform openingsbeleid: allemaal op dezelfde
tijd open en dicht, “dit geeft wel
zo de nodige duidelijkheid aan de
klanten.”
Daarnaast waardeert ze haar woonomgeving de vele (vaak tamelijk verborgen) binnenterreinen en tuintjes
in, “leuk voor mijn dochtertje om er
veilig te kunnen spelen.”
Alina Pinkney zegt wat haar veel
waard is, je wordt zo door haar
geknipt en geschoren! Kinki, niet
waar!
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Bewoners aan het woord
Bij alle bewoners rond het
binnenterrein Tochtstraat en
het binnenterrein Moerkapellestraat werd aangebeld. Ze
werden uitgenodigd om rond
de inrichting van de terreinen
hun wensen bekend te maken.
Telkens kwamen een 30-tal bewoners met tal van bruisende ideeën.
Ze lieten zich inspireren door de
artistieke speelmodellen van Ovaalspeelconcepten een ﬁrma van jonge
kunstenaars die de speeltuigenbranche behoorlijk vernieuwen. Gekozen werd voor houten vlinders met
vlinderstruiken (???), een schildpad
waar je muziek mee kan maken,
een sprinkhaan, een natuurlijk

ogend fortje met glijbaan, een klein
prieeltje, een vertelhoek. Ovaal gaat
hier twee plannen voor maken. De
bewoners spreken er vervolgens
een deﬁnitief oordeel over uit. Een

en ander wordt gecombineerd met
een busreis naar uitgelezen plekjes,
waarvan de inrichting meer dan inspirerend zal werken. De Kloosterbuurt wordt booming!

Bredeschoolmarkt
deelgemeente Noord
succes
Druk pratende mensen, gelach,
nadenkende gezichten. Kennis maken, handen schudden en ﬂyers uitwisselen. Op de achtergrond speelt
wat jazzmuziek, kofﬁe en thee is
voorhanden en af en toe hoort men
klanken uit een didgeridoo of worden een paar akkoorden op de ukelele gespeeld.
Dit was op vrijdag 6 maart jl. de
gehele ochtend het beeld in buurthuis ’t Lispunt, waar voor brede
scholen in de deelgemeente Noord
de bredeschoolmarkt is gehouden.
Een gevarieerd aanbod van brede
school-aanbieders was aanwezig,
van sportaanbieders tot kunstenaars, van muzikanten tot poppenspelers en van drama tot stoere
buitensporten.
Allerlei ontmoetingen vonden
plaats. Natuurlijk tussen scholen
en aanbieders, maar ook tussen
scholen onderling, tussen aanbieders en welzijnsorganisaties en tus-

sen aanbieders en aanbieders. Dit
alles met het doel om gezamenlijk
tot een creatief en educatief aanbod
voor kinderen te komen in de deelgemeente Noord. En misschien nog
meer.
De organiserende buurtmakelaren
uit deelgemeente Noord, Ian Mostert en Wendy van der Klooster,
waren erg tevreden over de sfeer en
opkomst van de bredeschoolmarkt.
Daar het de eerste keer was dat zij
dit organiseerden wisten ze niet wat
ze er van moesten verwachten, maar
na aﬂoop bleek iedereen met een tevreden gevoel huiswaarts te gaan.
En dat was tenslotte het doel van de
markt, dat de bezoekers er iets aan
hebben. Nu nog afwachten wat de
uitkomst is voor de lange termijn,
maar daar maken zij zich eigenlijk
geen zorgen om. Nieuwe basissen
voor goed samenwerken is hiermee
voor velen gelegd.

Binnenterrein
Vinkenstraat
In het vorige nummer van de Noorderzon leek het of er al afgeronde
plannen bestonden rond de aanpak van het binnenterrein Vinkenstraat.
Dit is niet zo.
Wel is er een brainsessie geweest bij Woonstad, waarbij de bewonersklachten en vragen rond het binnenterrein werden geïnventariseerd.
Binnenkort wordt met de bewoners contact gezocht of deze klachten en
verlangens kloppen en wat zij willen, want daar gaat het om.

WIE
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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 29 april
2009 Kopij inleveren uiterlijk 19 april 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 en Hans Arts.
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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

MAATSCHAPPELIJK WERK
NOORD
Noordsingel 250
3032 BN Rotterdam
Tel. (010) 443 07 00

WOONSTAD ROTTERDAM
Wijkteam Oude Noorden
1e Pijnackerstraat 64
3036 AP Rotterdam
Telefoon (010) 440 88 00

OUDERENWERK NOORD
Eudokiaplein 33a
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
Tel. (010) 750 69 00

POLITIE
• Bureau Zaagmolenstraat
Zaagmolenstraat 92
• Bureau Walenburgerweg,
Walenburgerweg 54
KINDERPARADIJS
• 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

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.

KIM: Waarom ik mee doe
aan het nieuwe hotel?
Heel simpel; het project brengt
voor mij twee passies samen: toneelspelen en omgaan met mensen; klein, groot, oud, geel ,rood,
krom, lang, doof, blind: ze zijn
allemaal welkom in het nieuwe
hotel.
En juist dat maakt het zo bijzonder.
In het nieuwe hotel zijn we allemaal 1 grote (nieuwe) familie die
met elkaar een mooi stukje toneel
over het leven maken.
Elke repetitie is weer spannend en
elke uitvoering inspirerend. Aan
het einde van de aﬂevering weet

je dat je mensen een leuke (in ieder geval interessante) avond hebt
bezorgd.
En eerlijk is eerlijk, daar speel ik
toneel voor…

Wat gebeurde er in aﬂevering 4
Thea, terug van haar reis, vroeg wat
er allemaal gebeurd was terwijl ze
weg was. Ze vertelt dat ze de operatie goed heeft doorstaan omdat
de artsen haar ﬁjne pilletjes hadden gegeven! Gracia als haar vervangster deed het allemaal uit de
doeken. Thea wilde allerlei details
horen en was geschokt over het vertrek van Helmut, maar blij met zijn
opvolgster, Sterre.
Thea bleek na haar operatie wel
aardig aan de sterke drank te zijn:
ze dronk jonge jenever voor junior
en oude jenever voor senior. En dat
in combi met de nodige chardonneytjes.
Pearl had een oproep gedaan aan
jongeren om aan hun creatieve
droom te werken. Haar telefoon
ging steeds en ze had zelfs geen tijd
meer om haar pruiken te verwisselen en raakte aardig in de stress.
Het werd Sterre al snel duidelijk
dat Pearl geen idee had wat ze met
de jongeren aanmoest. Sterre zegde
toe in de organisatie te helpen, en
organiseerde een talentenavond.
Maria en Sterre stonden bij de receptie. 4 meiden checkten in; ze
wilden alle 4 meedoen na de oproep van Pearl; Ze werden gekapt
door kappers van Kinky kappers en
deden uiteindelijk een geweldige
dans o.l.v. Sterre!.
Ollie Welson de skate kampioen die
een belangrijke game in Rotterdam
had checkte in. Hij wilde ook wel
wat laten zien in het Nieuwe Hotel.
Thea vond het geweldig en vroeg
hem ook de hapjes op skates te presenteren.

Lorenzo en Supersouf checkten in:
zij kwamen rappen in het Nieuwe
Hotel, (kamer NUL was voor hen
gereserveerd eruit) en maakten een
rap over het nieuwe hotel waar vele
gasten in meezongen .
Omar checkte in en bleek de man
van Nel te zijn. Nel ging naar Pearl:
Omar moest weg! Nel wilde geen
enkel contact meer met die man en
z’n onduidelijke handeltjes.
Nel ging daarna met Walter praten
maar Walter luisterde helemaal
niet: het zou allemaal wel goed komen! Nel was heel kwaad: begreep
hij niet dat ze gevaar liep, als ze
straks geblinddoekt en geboeid in
dat vliegtuig terug zit naar Jordanië
zou hij nog steeds denken dat alles
goed komt!
Gracia interviewde Gerhard Hup
en Richard Scalzo over de dag dat
de alliantie van het Klooster hun
plannen presenteerde aan de buurt:
4 april. Wat er allemaal uit komt
zullen we de komende tijd merken
in de wijk!
Meneer Hufter werd hijgend door
zuster Theresa naar binnen gereden. Maria vertelde dat de architect
wel een lift had beloofd maar dat
ze niet meer weet of dit nu op de
lange termijn of de korte termijn
was. Terwijl zuster even ging kijken in de voor hun gereserveerde
kamer stond Meneer Hufter op uit
zijn rolstoel en haalde snel een borrel bij Thea.
Thea verlangde naar de morﬁne
van de operatie en was gewoon weg
stom dronken . Omdat alle kamers
vol zijn met jongeren had ze geen

SPEELDATA
2009
16-04, 21-05, 18-06 en
09-07
LOCATIE:
Kapelzaal Wijkgebouw Het
Klooster Oude Noorden
zij-ingang. Hammerstraat 63
3036 MC Rotterdam

AANVANG VOORSTELLING:
20.00 uur.

ZAAL OPEN: 19.40 uur
TOEGANG: gratis (exclusief
drankjes, inclusief een hapje).

RESERVEREN:
Reserveren noodzakelijk i.v.m.
beperkt aantal plaatsen!
06-36.01.29.71
of stuur een mail naar:
tvechteliefde@live.nl

plek om even “uit te rusten”. Ze
ging naar kamer 79 omdat de geest
uit of juist in de ﬂes was!
Walter was vertwijfelt: Nel wilde
niet meer met hem praten terwijl
hij het beste met haar voor had.
Ook Pearl negeerde hem. Dit nare
gevoel ging hij vormgeven binnen
een kunstwerk van pitten en zaden
en pel pinda’s.
Thea besloot met behulp van de
buurtgeest voortaan thee te drinken overdag en ’s avonds alleen
nog maar Chardonney: weg met de
sterke drank Ze wil zich inzetten
voor de jongeren in de wijk.

