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Actieve bewoners uit de Rottebocht trok naar Brussel om
kennis te maken met tal van
schitterende plekjes en met de
aanpak van grote slooplocaties

In de maanden mei en juni
vinden er in het Oude Noorden
tal van activiteiten plaats, die
in deze Noorderzon verder zullen worden toegelicht
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Huis-aan-huiskrant voor de bewoners van het Oude Noorden / Agniesebuurt

Zomermuziekop de rotte
Op vrijdag 19 juni a.s. wordt vanaf
19.00 uur vanaf een ponton in het
water van De Rotte een gevarieerde muziekavond georganiseerd.
Deze gratis muziekavond is een initiatief van bewoners uit de buurt en
inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. Het thema is Italiaans, van
Shanti tot Chianti.
‘Zomermuziek op de Rotte’ is niets
minder dan een sfeervolle en smaakvolle avond uit. Een avond waarop,
op een unieke locatie in RotterdamNoord: de Rotte, voor u de mooiste
muziek wordt gespeeld. De deining
van het water, de schemering van de
avond en de prachtige muziek brengen u in een onalledaagse sfeer. Met
de Noorderbrug als fraai decor.

U kunt het volgende programma
verwachten:
De presentatie is in de vertrouwde
handen van theatermaker Rien
Kroon.

Van harte welkom
De organisatie berust bij de bewoners, het Rotterdams Volkstheater
en de Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam (SONOR). De
organisatie zorgt voor een beperkt
aantal zitplaatsen. Maar uiteraard is
het vrij om eigen zitplaatsen mee te
nemen.
U bent van harte welkom om deze
avond bij te wonen. Geen rechtgeaard Oude Noorden-bewoner mag
dit missen!!

Programma
18.30 uur Pierement ‘Rosalinda’
19.15 uur Opening door Ahmed
Harika, portefeuillehou
der deelgem. Noord
19.30 uur Shantykoor ‘Albatros’
20.15 uur Pauze
20.30 uur I Pazzi (muziektrio)
21.15 uur Tenor & I Pazzi (heuse
tenor op een gondel)
21.30 uur Pauze
21.45 uur Het Rotterdams Kamer
orkest
22.30 uur Laag vuurwerk
op de Rotte
22.45 uur Sluiting
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Binnenpretjes uit Brussel
Een aantal actieve
bewoners uit de Rottebocht trok naar
Brussel om kennis te
maken met tal van
schitterende plekjes de zogenaamde ‘binnenpretjes’ - en met
de aanpak van grote
slooplocaties.

Het initiatief van dit werkbezoek
werd genomen door de werkgroep
leefbaarheid waarin de deelgemeente Noord, Com Wonen, SONOR en Van Speijk zitting hebben.
De Belgen hebben één en ander op
een Bourgondische manier aangepakt.
Het gezelschap werd begeleid door
een filosofische gids, die de bewoners wegwijs maakte in de rijke
ruime ‘hoogstad’ en de armere
‘laagstad’.

Een tweede leven
In de ‘hoogstad’ werd een chique
winkelgalerij weer leven ingeblazen
door de koppeling van een groot
aantal Kongolese bedrijfjes in de
sfeer van haarverzorging, cosmetica en styling. Kongolese luxe siera-

den en kledingwinkels hadden een
grote aantrekkingskracht op hun
elite. Ook deze beweging is op zijn
retour en maakt plaats voor verpaupering. Een prachtig romantisch
park verbindt het uitgaanscentrum
met statige officierswoningen, waar
de nieuwe stedelingen die wat te
besteden hebben zijn ingetrokken.
Op een reusachtig braakliggend
terrein timmeren kunstenaars brede banken die ook dienst kunnen
doen als sokkels voor grote beelden.
Het terrein krijgt wisselende kunstprogramma’s. Vorig jaar was het
bedekt met een houten bos waar je

onderdoor kon wandelen. De bewoners waren ook gefascineerd door
de imposante bloembakken met
grote bomen.
Met een glazen lift dalen we af naar
de ‘laagstad’. Hier staan de woningen meer op elkaar gepakt. Een
voorheen overlastgevend plein is
nu vol gezet met kleurrijke horecatafeltjes en speelse trapjes. Hangbanken in de vorm van vraagtekens
zorgen ervoor dat zeer diverse groepen zich tegelijkertijd op het plein
kunnen ophouden. Een unieke
creatie.

Jongerenparticipatie
We lopen door de marollen waar
je struikelt over de hulpverleningsinstanties. Origineel zijn de Orde
van de minderbroeders met een
laagdrempelige Pauluskerk-achtige
aanpak. We stoten op een magnifiek gerenoveerd sociaal woningbouwcomplex dat dateert uit 1914
met een waterstokerij en kelders
als vrieskast. Het doet enigszins
denken aan het Justus van Effencomplex van Spangen. Tijdens de
renovatie zijn bewoners er blijven
wonen en de huizen bleven betaalbaar.

Rotabs Style Center officieel geopend
Op de gevels van oude hoekpandjes
zie je de bekende Belgisch strips. Er
is veel gedaan aan Jongerenparticipatie. Met kunstenaars hebben de
jongeren grote muurschilderingen
gemaakt bij de stationsdoorgangen
die vroeger een onveilig gevoel gaven. Onder de bogen ligt een walhalla voor de jeugd, een plek voor
house en hiphop.
Zoals in Nederland werd ook hier
de spoorbeheerder (ProRail) gescheiden van de vervoersmaatschappij. De spoorbeheerder ziet er
het nut niet van in en verloedering
slaat toe.
We komen bij een afschuwelijk stalinistisch sociaal woningcomplex
van de jaren 60. Het wordt verstopt
achter een idyllisch park met een
stijlvol trapveldje, want verderop
komen de yups aanrukken.
Een oud wijnpakhuis is omgetoverd in een luxe restaurant, een
partycenter en een weelderige artistieke bloemenzaak.

Kindvriendelijke buurt krijgt
follow-up

Op vrijdag 5 juni worden diverse
pleinen en binnenterreinen in de
Erasmusbuurt opgeleverd. Het gaat
om het schoolplein van basisschool
de Klimop, de autovrije Tollensstraat, de binnenterreinen van de Jacob Catsstraat, de Rembrandtstraat
(met schooltuintjes) en de Hofdijk.
Op de diverse locaties komen tentjes te staan met een interactief programma. Er wordt ingespeeld op de
diverse intelligenties c.q. talenten
van de kids.
Zo komt er acrobatiek bij de Hofdijk, verhalen vertellen in de Eras-

Vanuit de kindertalenten werden allerlei fysieke ingrepen gedaan in de Erasmusbuurt, de herinrichting Lering
of verbetering van schoolplein, straten en binnen- Een gemotiveerde club bewoners
gaat spoedig aan de slag met Riterreinen.

nie Biemans, met Van Speijk, met
Com.Wonen.
Ideeën zijn er nu genoeg, zoals die
omheining met witte bloempotten
en ijzeren takken waartussen klimop tiert of die grote bloembakken,
houten bomen, panda’s, schilderingen, hangbanken.
De terugweg wordt omlijst met
donder en bliksem, maar de inspiratie kan niet uit onze hersens worden weggespoeld.

Foto’s: Brigitte Wopereis

Hiermee eindigt het niet. Belangrijk is dat dit leidt tot goede omgangsvormen en vooral tot talentenwikkeling. Het werkplan 2009
voorziet deskundigheidsbevordering van de mensen die met kinderen omgaan. Het plan voorziet ook
een strenge programmering met
inspirerende activiteiten op vaste
momenten. Deze programmering

moet zorgen voor het scheppen
van een sfeer waarin creativiteit
opbloeit. Zowel op het Noordplein
als op de binnenterreinen worden
leuke activiteiten gepland. Op de
binnenterreinen uiteraard kleinschalig.
Belangrijk is dat er een band ontstaat tussen de buurtbewoners en
de kids. Belangrijke bewonersiniti-

Op vrijdag 5 juni verricht burgemeester Ahmed
Aboutaleb de ‘grand opening’ van Rotabs Style Center, ‘Warenhuis voor Toegepaste Kunsten’ aan de
Zaagmolenkade 46.
Complete metamorfose
De voormalige brandweerkazerne
op het binnenterrein aan de Zaagmolenkade heeft de afgelopen jaren een complete metamorfose ondergaan. Eind 2008 werd het pand
opgeleverd en is begin januari dit
jaar in gebruik genomen door Paul
Posse en Kaboul Vermeijs die gezamenlijk PAR31 (‘photography
gallery bookstore’) runnen. Rotabs
Style Center is een initiatief van
Paul Posse, Com.wonen en de deelgemeente Noord.

Directe verbinding
Het Rotabs Style Center biedt met
19 zelfstandige shop-ateliers werkruimte aan startende ondernemers

in de creatieve sector. Ambitieuze
ontwerpers die hun fashion, art en
lifestyle artikelen ‘on the spot’ maken en verkopen. Er worden dus
dingen gemaakt. Wat? Dat kan van
alles zijn: kleding, schoeisel, tassen of andere gebruiksvoorwerpen.
Ook een tattooshop of kapper is
hier niet uitgesloten.
Leuk is ook om te weten dat deze
creatieve plek open zal zijn voor
publiek. Het is de plaats om je creatieve honger te stillen.
Met 19 werkruimtes (‘units’) zal het
‘Warenhuis voor Toegepaste Kunsten’ de nodige mensen op de been
brengen, die door deze nieuwe locatie het gebied zullen gaan bezoeken.
Belangrijk voor de omliggende on-

We stappen een Marokkaans visrestaurant binnen met een aantrekkelijk assortiment van verse
vissoorten en zeevruchten. Je betaalt per kilo. Voor ons verschijnen
imposante schotels. Het lijkt wel de
bruiloft van Kanaan.
Onze gids-filosoof kan het niet laten wereldproblematiek aan te snijden: de biobrandstof is zowel een
kans voor de derde wereld als voor
onze landbouw. We moeten bereid
zijn meer voor ons voedsel te betalen, ook goed voor de lijn.
Geen terugkeer zonder Belgische
bonbons in een artistiek papiertje
met een grote strik. De zaak staat
nokvol, maar de verkoopster neemt
de tijd. Het gaat er allemaal wat relaxter aan toe.

Oplevering pleinen en binnenterreinen Erasmusbuurt
musstraat, poppenspel en maskerades bij de Tollensstraat, de Kleurbende bij de Jacob Catsstraat, de
rekenmeester op het Noordplein en
tuinieren in de Rembrandtstraat.
Deze workshops worden gehouden
van 12.00 uur tot 15.00 uur.
Vanaf 15.00 uur is er groot feest,
met acrobaten, doelenact, levend
standbeeld, de (in Rotterdam en
wijde omgeving) wereldberoemde
Tentband, Jaqueline Castro en Flamenco.
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atieven zijn dan ook het Pinksterfeest bij de Hofdijk, Zomermuziek
op de Rotte, Regatta op de Rotte,
Olympisch Vuur op het Noordplein, kinderkunst bij de ingang
binnenterrein Rembrandtstraat.
Al deze initiatieven hebben tot
doel bewoners directer bij elkaar
te brengen en begrip en eenheid te
creëren met de kids. Zij hebben de
toekomst en de volwassenen hebben de plicht in te spelen op hun
talenten.

dernemers in het Zwaanshals is dat
er ter hoogte van het pand Zwaanshals 288 een doorgang gaat komen
naar het Rotabsterrein, waardoor er
als het ware een directe verbinding
komt met de Zaagmolenkade.

Eerste huurders
Eerste huurders van Rotabs Style
Center waren naast Paul Posse en
Kaboul Vermeijs van PAR31 (unit
01), Moaré (unit 14) en het gloednieuwe Studio Stikstof (unit 17).
Studio Stikstof werkt volgens een
nieuwe creatieve formule. Verschillende disciplines lopen hierin
naadloos in elkaar over. Mode, interieur, communicatie, grafische
vormgeving en films zijn daarbij
geen aparte takken van sport, maar
versterken elkaar. Naast het verzorgen voor projecten voor klanten,
heeft Studio Stikstof ook een werkruimte om de creativiteit te tonen.
Hierin worden ter plekke bedachte

Waterspektakel
WaterWorld
de Rotte
AI jaren kennen we de Rotte als
dat bescheiden riviertje dat kabbelt langs Kralingen, Crooswijk
en het Oude Noorden. In dit riviertje duiken eens per jaar wonderschone kunstwerken op. Sinds
10 jaar organiseert de stichting
BEP (Beeldend Economische Projecten) tussen de Zaagmolenbrug
en de Noorderbrug een zomertentoonstelling op de Rotte. Jaarlijks
zijn kunstwerken uit verschillende
kunst- en creatieve disciplines op
het water te zien.
Voor de editie van 2009 werden
jongeren uitgedaagd hun ideeën
over het water in de stad door middel van een drijvend kunstwerk in
beeld te brengen. Deelnemers zijn

jongeren uit Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Nijmegen.

WaterWorld de Rotte:
een drijvende tentoonstelling
De Rotte zal door hen worden omgetoverd tot een belevenis voor
jong en oud. Niemand zal het
droog houden bij het aanschouwen
van de wondere wereld die de naam
WaterWorld draagt. Niets is wat het
lijkt in dit subtropische zwemparadijs. Gooi alle schroom van je af en
werp jezelf in het diepe …. Beleef
spetterende avonturen in dit gloednieuwe waterspektakel WaterWorld
de Rotte.

Opening
Het openingsevent van WaterWorld
de Rotte vindt plaats bij de Noorderbrug op zondag 14 juni 2009
tussen 14.00 en 20.00 uur. De officiële opening is om 16.00 uur. Er
is een terras en er zijn workshops

en uitgevoerde concepten verkocht.
Studio Stikstof bestaat uit 2 personen, Femke Cuijpers en Barbara
Pella.
Nieuwe huurders zijn Eyonymus en
Four Eyes. Eyonymus is een multiculturele stylingclub. Ze zijn bezig
met kleding en branding (merktaal). Africawax is de rode draad
in hun werk. Four Eyes (ArtsandPhotography) is een uitgeverij van
boeken van fotografen met kleine
oplage.

Jong ondernemen in Noord
Vooruitlopend op de officiële opening organiseerde de deelgemeente Noord op donderdag 28 mei in
het Rotabs Style Center een inspirerende avond met 5 workshops
rond succesvol (jong) ondernemen,
succesvolle voorbeelden en een
netwerkborrel. Zakelijk én creatief,
dus meer dan de moeite waard.

en optredens, o.a. met DJ Moradzo.
Iedereen is van harte welkom.
De tentoonstelling ‘WaterWorld de
Rotte, zeven speelse kunstwerken
op de Rotte’, duurt tot eind oktober
2009. Meer informatie kan men
vinden op de website www.galerieopderotte.nl.

Rottekwartier
op stelten
Op zondag 31 mei (Eerste Pinksterdag) is er vanaf 14.00 uur
een buurtfeest op het binnenterrein Hofdijk in het Rottekwartier. Er komt een heus marktje te
staan met kleurrijke kraampjes. In
drie koepeltenten zijn er optredens,
creativiteit en versnaperingen. De
bekende Mikies komen, muzikale
clowns met dansnummers en bal-

Foto’s: Brigitte Wopereis

lonnen. Er staat een luchtkussen en
je kunt workshops salsa en djembe
volgen. Rond 16.30 uur start de barbecue met gezellige achtergrondmuziek. De bedoeling van het feest

is om buurtbewoners weer bij elkaar te brengen en over gekissebis
heen te stappen.
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Brocante, klarinetten en Bluegrass
op Pijnackerplein
Na de gezellige buurtbrunch van zondag 17 mei, gaat de Bewonersvereniging Pijnackerplein dóór met het de komende
(zomer)maanden op het plein organiseren van leuke en afwisselende activiteiten.
Op zaterdag 6 juni is er van 12.00
tot 17.00 uur voor de 3e achtereenvolgende keer een Brocante, Kunst& Curiosamarkt. Zo tonen Marokkaanse dames er in samenwerking
met Ria van Chez Maria hun naaikunsten en is er een kraam met
oude foto’s van Rotterdam, de vorige 2 edities zeer tot genoegen van
het (internationale) publiek.
Wilt uzelf (nog) een kraam huren
(4.00 x 1.20 m, à € 20,--), dan kan
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Nationale Straatvoetbaltoernooi
Op woensdag 10 juni organiseert het Buurtwerk Alexander samen met de dienst
Sport en Recreatie, het Welzijn Noord en de Opzoomergroep Gerard Scholten de traditionele Straatspeeldag.
Op deze dag moet de auto plaatsmaken voor de kids en (traditionele) kinderspelen.
De Gerard Scholtenstraat, alsmede
straten rond het Klooster als de
Ruivenstraat, de Heer Kerstantstraat en de Hammerstraat worden
afgesloten en diverse kinderspelen
worden opgezet. Aan de achterzijde
van de Hildegardisschool komt een
tentje met podium. Er komt een
vrolijke muziekband met danseressen en als straattheater dwarrelt
een reuzevlinder door het jonge
publiek.

woensdag t/m zaterdag van 12.00
tot 17.30 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen met Martha (06 – 4794 2999)
of Ria van Chez Maria (06 – 5124
1002).
Een week later, op zaterdag 13 juni,
is er van 15.00 tot 16.30 uur een
swingende uitvoering door klarinettenensemble ‘Con Saludos Musicales’.
Op zaterdag 11 juli is er opnieuw

Aanvangstijd is 14.00 uur.

foto: dmotion.com

dat door het aanmeldingsformulier
te downloaden van www.pijnackerplein.eu of informatie aan te
vragen op info@pijnackerplein.
eu. Ook kunt u het aanmeldingsformulier afhalen bij Chez Maria
aan het Pijnackerplein 6, open van

muziek tijdens het ‘Pijnackerplein
Bluegrass en Country festival’.
Van 12.00 t/m 16.00 uur ‘s middags
is er al een kinderprogramma met
een heus kindercountry-dorp en
workshops voor jong en oud, waaronder line-dancen met The Rene-

gades (13.00 uur), lasso werpen en
pony rijden. Natuurlijk ontbreekt
het (kinder)schminken niet en is
er nog veel meer leuks. Verder zijn
er optredens van Rikke Korswagen
& Elma Plaisier (singer/songwriter
op banjo en o.a. slidegitaar en een
mega concerttrom, 14.15 uur) en
Ranch House Favorites (Western
swing, 15.15 uur). Ook kan men zelf
ukelele leren spelen in de workshop
The Ukebox (16.30 uur).
Vanaf 17.30 uur treden er in de
koepel verschillende bekende Bluegrass en Country bands op, waaronder: The Homebirds (Bluegrass,
17.30 uur), Hillbilly Stringpickers
(swing, rockabilly, hillbilly, country en countryblues, 18.30 uur) en

Blue Grass Boogiemen (20.15 en
21.15 uur).
Vanaf 22.00 uur gaat het festival
verder met een afterparty in Café
de Bel aan de Gerard Scholtenstraat
61b, met een optreden van de Bel
Band.
Het ‘Pijnackerplein Bluegrass en
Country festival’ wordt georganiseerd door de Bewonersvereniging
Pijnackerplein en is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de
Deelgemeente Noord, de Gemeente
Rotterdam en PWS.
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met Bewonersvereniging Pijnackerplein: telefoon
06 - 4730 0160 of e-mail: info@
bluegrassfestival.nl. Ook kan men

kijken op de websites www.bluegrassfestival.nl en/of www.pijnackerplein.eu.
Eveneens in juli, op woensdag 29
juli, is er vanaf 20.00 uur een optreden van het Ricciotti straatorkest.
In augustus is het op twee achtereenvolgende dagen feest: op vrijdag
28 augustus vanaf 21.00 uur een
heuse openluchtbioscoop (u hoort
nog van de programmering) en op
zaterdag 29 augustus van 17.00 tot
22.00 uur het ‘Summertime’ poprockfestival’.
Het kan deze zomer echt niet op op
het historische Pijnackerplein.

Mei-, juni- en juli-activiteiten in het Oude Noorden
In de maanden mei en juni
vinden er in het Oude Noorden tal van activiteiten plaats,
die in deze Noorderzon verder
zullen worden toegelicht. In
onderstaand
chronologisch
overzicht datum, tijd en
plaats van deze activiteiten,
alsmede het nummer van de
pagina waarop meer informatie staat.

Mei
Donderdag 28 mei Rotabs Style
Center (Zaagmolenkade 46): Jong
ondernemen in Noord
Zondag 31 mei 14.00 uur binnenterrein Hofdijk: Opzoomer-buurtfeest
Rottekwartier

Juli

Juni
Vrijdag 5 juni Zaagmolenkade 46:
‘grand opening’ Rotabs Style Center
Vrijdag 5 juni 15.00 uur pleinen

en binnenterreinen Erasmusbuurt:
groot feest oplevering (12.00–15.00
uur workshops)

Zaterdag 6 juni 12.00 uur Pijnackerplein: Brocante, Kunst- & Curiosamarkt

Woensdag 10 juni 14.00 uur Gerard
Scholtenstraat+ straten rond Klooster én Speeltuin Het Noorden (skel-

Op donderdag 30 april vond
aan de Noorderkanaalweg
(een zijweg van de Straatweg
nabij Station Noord) tijdens
Koninginnedag de feestelijke
heropening plaats van de al
72 jaar bestaande speeltuinvereniging Het Noorden. Hiermee kwamen voor bestuur en
medewerkers van de speeltuin een einde aan een lange
en onzekere tijd.
’Sluiten die hap!’

terbaan Noorderkanaalweg): Nationale Straatvoetbaltoernooi
Zaterdag 13 juni 15.00 uur Pijnackerplein: klarinettenensemble ‘Con
Saludos Musicales’
Zondag 14 juni 16.00 uur de Noorderbrug: openingsevent WaterWorld
de Rotte
Vrijdag 19 juni 19.00 uur ponton
in de Rotte: ‘Zomermuziek op de
Rotte’
Zaterdag 20 juni 14.00 uur Noordplein: Streetchallenge
Zaterdag 20 juni 17.30 uur Hildegardiskerk (Hildegardisstraat 50):
Culturele Karavaan
Zaterdag 20 juni 19.30 uur pontons
en tribune in de Rotte: talentenjacht
en jongerenprogramma Zondag 21
juni 14.00 uur Johan Idaplein: grote
barbecue

Kid van de Fontein liepen de Marathon

Speeltuinvereniging Het Noorden
feestelijk heropend

Zaterdag 11 juli uur Pijnackerplein:
‘Pijnackerplein Bluegrass en Country festival’

In 2008 kregen allen bij de speeltuinvereniging betrokkenen tot
hun enorme schrik en ongeloof
van de deelgemeentelijke politiek
aan het Eudokiaplein te horen dat
er geen subsidie meer zou komen:
“ondeugdelijke
speeltoestellen,
zand niet goed, fijnstof in de lucht

etc. etc.., sluiten die hap!” Bestuur
en medewerk(st)ers waren diep geschokt!!!
Het werd het begin van een lange
tijd vol actievoeren, zo werd er een
handtekeningenactie op touw gezet. Vooral bleek het echter te gaan
om het zoeken van de publiciteit
en het bewerken van lokale en gemeentelijke politiek.
Uiteindelijk bleek het tij toch te keren! De Coolsingel en daarna het
Eudokiaplein kwamen met 100.000
euro en nog eens 50.000 euro over
de brug voor de herinrichting van
een échte nieuwe speeltuin.
De sloop kon beginnen en het totale grondgebied werd afgelopen
januari schoon aan de aannemer
opgeleverd. De daarop volgende bijna drie maanden werd er gebouwd
aan iets moois: “Mooier werk zou
er eigenlijk niet moeten zijn, een
speeltuin bouwen”, aldus één van
de bestuursleden.

Nationale Straatspeeldag

Feestelijke heropening
De feestelijke heropening op Koninginnedag werd verricht door
deelraadsbestuurder Richard Scalzo, samen met wethouder Lucas
Bolsius van de Coolsingel. Er was
de officiële vlaghijsing met het Wilhelmus en vervolgens Oranjebitter
klinken op de gezondheid van Koningin Beatrix.
Vervolgens gebeurde er iets waar
Jan Akkermans, de voorzitter/penningmeester van de Speeltuinvereniging, helemaal niet op had gerekend: hij moest even meelopen met
de wethouder, naast de vlaggenmast moest iets onthuld worden.
De voorzitter kreeg van de redactie
van de Paperclippings, het maandblad van de speeltuin, een eigen
laan aangeboden: het “Jan Akkermanslaantje”, een laantje waar alle
ouders en kinderen dagelijks doorheen lopen. Tot slot werd het grote

speelschip met een aantal flessen
champagne gedoopt.
De Koninginnedagviering op de
speeltuin was als vanouds, dankzij

De komende tijd zullen er voor
de kids uit de wijde omgeving van
Noord en Hillegersberg in Speeltuin Het Noorden nog vele activiteiten georganiseerd gaan worden,
programma’s die gaan klinken als
een klok.
Zo is er op woensdag 10 Juni a.s. de
Nationale Straatspeeldag, een jaarlijks terugkerend programma. Op
de Noorderkanaalweg wordt voor
ongeveer tien skelters een skelterbaan uitgelegd en Veilig Verkeer
Nederland heeft hun medewerkers
gevraagd daar aan mee te werken.
Hou de affiches en de flyers op de
scholen goed in de gaten. Wellicht
komt er dit jaar ook nog een themaweekend, vergelijkbaar met het Indianenweekend van vorig jaar.

Lidmaatschap
Men kan natuurlijk lid worden van
speeltuinvereniging Het Noorden,
de contributie voor het jaar 2009 is
tot het einde van dit jaar 17 euro …
voor het gehele gezin. Het lidmaatschap biedt vele voordelen: je bent
als eerste ingelicht over komende
activiteiten, je krijgt elke maand het
Speeltuinblad Paperclippings in de
brievenbus en nog veel meer!
Speeltuin Het Noorden is te vinden
aan de Noorderkanaalweg 6, bij het
patatpaviljoen Bergweg naar beneden lopen. Telefonische inlichtingen kan men verkrijgen via nummer (010) 465 01 45.

de vele medewerkers die het ook dit
jaar tot een succes hebben weten te
maken.
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Samenvatting concept PWS wijkvisie Agniesebuurt

aanbod van goedkope huurwoningen en grote aantallen van
mensen met weinig perspectief, stuurt PWS aan op differentiatie van een deel van de woningvoorraad en sociale stijging
van bewoners.

Investeringsopgaven

In 2008 is PatrimoniumsWoningStichting
Rotterdam (PWS), samen met een
brede klankbordgroep van
bewoners, professionals en
ondernemers uit de wijk,
gestart met de ontwikkeling van de Wijkvisie voor
de Agniesebuurt.

PWS ziet vier belangrijke investeringsopgaven:
• investeringen in het vergroten van perspectief van mensen
en economische kansen
• investeringen in sociale voorzieningen
• investeringen in beheer en in de buitenruimte
• investeringen in differentiatie van woningvoorraad en
bevolkingssamenstelling

Toekomst Agniesebuurt

Foto: Brigitte Wopereis

Bijdragen aan prettige, veilige leefomgeving

Eigen kwaliteiten

In deze visie schetst PWS de gewenste ontwikkelingsrichting van de wijk en haar complexen. Zij doet dit vanuit een
algehele benadering. Er komen dus niet alleen fysieke, maar
ook sociale, culturele en economische aspecten aan de orde.
Dit zegt iets over de wijze waarop zij als woningbouwcorporatie wil bijdragen aan een prettige, veilige leefomgeving en
hoe zij het samenleven in de Agniesebuurt kan verbeteren.

De Agniesebuurt is een wijk met een aantal eigen kwaliteiten. Denk aan de centrale ligging, de mooie randen van de
wijk, de karakteristieke Hofbogen (Hofpleinlijn), het fraaie
Hofje Vrouwe Groenevelt’s Liefdegestigt aan de Vijverhofstraat alsmede de pandsgewijze inrichting van de straten.
Het is ook een wijk met concentraties van mensen met weinig perspectief en grote sociaal-economische uitdagingen.

Nog geen formele status

Renovatie of sloop

taalbeheersing en gezondheid. Kinderen hebben onderwijsachterstanden en behoren tot de dikste van Rotterdam. Met
een sociale index van 5,5 scoort de wijk onder het Rotterdams
gemiddelde van 5,9.
Sociale stijging is wel een kenmerk van het leven van veel
bewoners van de Agniesebuurt. Uit het onderzoek ‘Overal
Dichtbij, rondkomen, vooruitkomen en samenleven in de
Agniesebuurt’ van Joke van der Zwaard (2004), blijkt echter
dat mensen die het beter krijgen en wooncarrière willen maken, zich juist oriënteren op andere wijken.

Inmiddels is de conceptvisie besproken met de klankbordgroep en de huurderscommissie Agniesebuurt. Deze conceptvisie wordt in juni in het directieteam van PWS behandeld. De geplande investeringen moeten eveneens nog financieel worden doorgerekend. Gezien de wens om transparant

PWS is een grote speler in de wijk: 70% van de woningen is
bezit van PWS. Wanneer men kijkt naar haar woningvoorraad, dan valt op dat 95% van de 1.270 woningen in de categorieën ‘goedkoop’ en ‘betaalbaar’ vallen en dat er in totaal
slechts 17% koopwoningen zijn. Veel van haar woningen be-

Op het gebied van wijkbeheer is er sprake van overmatige
vervuiling in de openbare ruimte en portieken, drugsoverlast, ruzies en jongeren- en geluidsoverlast. De inrichting en

Wijkbeheer

PWS ziet de Agniesebuurt in de toekomst als een gemixte
wijk, waar het prettig en veilig wonen is, met een uniek cultureel-historisch icoon: de Hofbogen. Zij ziet de nieuwe bestemming van dit spoorviaduct als een kans om een aantal
bestaande problemen op te lossen. De ontwikkeling van de
Hofbogen zorgt voor een stuk werkgelegenheid, het voegt
via het dakpark nieuwe openbare ruimte toe en de culturele
functies zijn aantrekkelijk voor nieuwe doelgroepen en zetten de wijk positiever op de kaart.

Brede school
De twee basisscholen hebben de wens uitgesproken om in
de toekomst op een centrale plek in de wijk een brede school
te stichten. Deze mogelijk nieuwe brede school is een kans
om te werken aan meer perspectief van de jonge kinderen in
de wijk. PWS spant zich in om een dergelijk gebouw (mede)
te ontwikkelen.

Extra geld
Qua sociaal-economisch investeren neemt PWS haar verantwoordelijkheid in regulier wijkbeheer. Daarnaast heeft ze
jaarlijks extra geld te besteden voor projecten die de leefbaarheid en de sociale cohesie versterken. Het dagelijks beheer
wat onder de verantwoordelijkheid valt van de (deel)gemeente
moet stukken beter.

Betere mix
PWS streeft een mix van verschillende bewoners na. Uit de
analyse is gebleken dat er veel mensen wonen met weinig
perspectief. De eenzijdige goedkope woningvoorraad leidt
er bovendien toe, dat mensen die sociale stijging maken de
wijk verlaten. Om meer balans te creëren streeft PWS ernaar

het beheer van de buitenruimte is, op de Noordsingel en de
Teilingerstraat na, ondermaats.

Economische spin-off
In de Agniesebuurt zijn redelijk veel bedrijven en kantoren
gevestigd, maar de bewoners uit de wijk werken daar niet of
nauwelijks. Economische kansen zijn er ook: de versterking
van onderwijs en ondernemerschapvoorzieningen kan voor
meer economische spin-off zorgen.
te opereren wil PWS de bewoners nu alvast in grote lijnen
informeren. De wijkvisie geeft een beeld van wat PWS denkt
dat nodig is om de Agniesebuurt een positieve impuls te geven en een wijk te laten zijn waar het prettig en veilig wonen
is. PWS wil nadrukkelijk vermelden dat deze visie nog geen
formele status heeft.

vinden zich in een dusdanige technische staat, dat renovatie
of sloop op een termijn van ongeveer 10-12 jaar aan de orde
kan zijn.

Onder Rotterdams gemiddelde
De concentratie aan goedkope huurwoningen lijkt zijn effect
te hebben op de sociaal-economische situatie. In de wijk leeft
21% van een inkomen onder de armoedegrens, de arbeidsparticipatie is aan de lage kant en inwoners scoren slecht op

Differentiatie
PWS is van mening dat het prettig wonen in een veilige, leefbare wijk in de Agniesebuurt onder druk staat. Investeringen in haar woningvoorraad, de openbare ruimte en in het
vergroten van perspectief van bewoners zijn noodzakelijk
om te voorkomen dat de wijk afglijdt. Gezien het eenzijdige

Lees verder op pagina 7

om meer differentiatie en dynamiek te bewerkstelligen. Qua
doelgroepen richt PWS zich op het behouden van sociale
stijgers in de wijk die een stap zetten in hun wooncarrière,
stedelijk georiënteerde gezinnen en op de jonge starters die
nu op de MBO’s aan de Heer Bokelweg studeren.
De Hofbogen, brede school en andere investeringen zorgen
voor een sociaal-culturele impuls, zodat deze groepen in de
wijk willen wonen. De bestaande woningvoorraad voorziet in
de behoefte aan goedkope woningen voor mensen met lage
inkomens dichtbij het centrum. Met deze verschuivingen
bereikt PWS in haar ogen een betere mix van bevolkingssamenstelling, inkomensgroepen en huishoudens.

Toekomstperspectief
De huidige kwaliteiten van de wijk vormen wat betreft PWS
de basis voor het toekomstperspectief.
PWS wil over een termijn van 10-15 jaar in +/- 350 woningen
(= 25%) flink investeren en +/- 120 woningen (= 9%) verkopen. Uit nader onderzoek moet blijken of de woningen in
aanmerking komen voor renovatie of sloop-nieuwbouw.

Zomerhofkwartier
Het Zomerhofkwartier is in de toekomst een dichte stedelijke
mix van ‘luwte en dynamiek’ met meerdere maaiveldniveaus,
waarin verschillende doelgroepen, woningen, bedrijfsruimten en voorzieningen een logische plaats hebben. Ontmoeten, Ontplooien, Ondernemen, Ontspannen en (O)verblijven
zijn de kernbegrippen van een Stadsheerlijkheid Zomerhof.
Het gebied biedt ruimte aan kantoor- en onderwijsinstellingen, maar ook aan kleine bedrijfjes en woningen. Het woonprogramma richt zich op de middengroepen, van startende

pioniers tot stedelijke gezinnen met kinderen. In de komende jaren investeert PWS in de planontwikkeling en placemaking van het Zomerhofkwartier. Het concept van de mid-mix
in Stadsheerlijkheid Zomerhof is uitgangspunt.

Proces & participatie
Tijdens de totstandkoming van deze concept wijkvisie is samengewerkt met een klankbordgroep van bewoners, ondernemers en betrokken professionals. De wijkvisie is hiermee
ook een stukje van hen. PWS staat open voor vormen van
participatie, waarbij de bewoners invloed hebben op indeling
van woningen, architectuur en sociaal-economische investeringen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de wijkvisie, maar ook als u zelf
bij wilt dragen aan vitale wijken, kunt u contact opnemen
met onze woonconsulent Geraldine van Zomeren, telefoonnummer (010) 750 69 00.

Commentaar
Bewonerscommissie Agniesebuurt
op Wijkvisie PWS
PWS heeft een Wijkvisie geschreven, waarin de door PWS gewenste verandering van de bevolkingssamenstelling het meest opvalt. Om dat te bereiken moeten 350 betaalbare huurwoningen worden
gesloopt om plaats te maken voor duurdere koopwoningen.
− PWS is uitgesproken negatief over
de huidige bevolking van de Agniesebuurt. Maar men stelt niet voor
om de toestand van de mensen te
verbeteren.
− De Agniesebuurt is door aftrek van
Zomerhofkwartier, Heliport en de
gouden randen teruggebracht tot
een klein gebied met een eenzijdige
bevolkingssamenstelling. Het PWSbezit bestaat voor 95% uit sociale
huurwoningen. Dit wordt door PWS
als een probleem beschouwd. Dat
het Zomerhofkwartier klaar ligt
om de verhouding tussen huur- en
koopwoningen recht te trekken,
wordt niet gezien.
− PWS denkt dat de sociaal-economische problemen worden veroorzaakt
door de concentratie van goedkope
huurwoningen. Dat is een omkering
van de werkelijkheid. Volgens deze
redenering zijn de problemen inderdaad op te lossen door de arme
mensen weg te sturen.
− PWS kijkt vooral met eigen ogen
naar het imago van de wijk en met
behulp van ‘De Grote Woontest’.
Ook het boekhoudkundig einde

van de renovatiewoningen speelt
een rol. Er is niet onderzocht wat
de bewoners zelf vinden, en hoe de
werkelijke bouwkundige staat van
de woningen is.
− Ruimte voor sociale stijgers kan
gemakkelijk worden gevonden in
het Zomerhofkwartier. Dat heeft als
voordeel dat de woningen van de
ouders van de sociale stijgers niet
gesloopt hoeven te worden.
− PWS spreekt van “mengelmoes, diffuus beeld en gebrek aan identiteit”
als problematisch. Maakt het toevoegen van grondgebonden koopwoningen de ongewenste mengelmoes
niet nog wat groter?
− In het ideaalbeeld van PWS wordt
in de Agniesebuurt zowel gewoond
als gewerkt, gerecreëerd en gewinkeld. En is dat niet wat veel voor
een halve vierkante kilometer en
zijn HEMA en Zwart Janstraat niet
dichtbij genoeg?
− ‘Sloop waar nodig, renoveer waar
mogelijk’, is een veel duurzamer
aanpak. Problemen van mensen
moeten worden opgelost. PWS kan
daarbij een rol spelen. Maar niet

door een grootscheepse sloop- en
nieuwbouwoperatie in gang te zetten, die de Agniesebuurt voor vijftien jaar zal ontwrichten, waardoor
afglijden dreigt.
− Tijdens de twee bijeenkomsten van
de Klankbordgroep heeft PWS haar
eigen plannen gepresenteerd. Voor
discussie erover was nauwelijks tijd.
In de klankbordgroep zaten nauwelijks bewoners uit het te slopen
gebied. Het zou PWS sieren als men
werkelijk in gesprek ging met zijn
huurders.

Tot slot
De Huurderscommissie Agniesebuurt is blij met de plannen voor
het Spoorviaduct. Er zullen hier en
daar best woningen gesloopt moeten worden wegens bouwvalligheid.
En daarvoor hoeven echt niet overal
goedkope huurwoningen te worden
teruggebouwd. Versleten scholen
moeten worden vervangen. Over al
die zaken is de Huurderscommissie
zeer positief.
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3xS: gewoon geknipt en verknipt
Aan de Zaagmolenstraat 22 bevindt zich
‘3xS Fashion, Beauty & Art’
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Werelds programma in Hildegardiskerk
Op zaterdag 20 juni staat de Cul-

Culturele Karavaan

turele Karavaan van 17.30 tot

De Culturele Karavaan is een intercultureel festival met veel zang, muziek, dans, voordracht en een Eat &
Meet. Interculturele ontmoetingen
en dialoog staan centraal tijdens het
festival. Artiesten uit allerlei culturen
presenteren religieus geïnspireerde
cultuuruitingen en geven hier een
eigentijdse, persoonlijke draai aan.
Doel van het festival is om te laten
zien dat kerken een prima podium

22.00 uur in de Hildegardiskerk
(een Rijksmonument) aan de
Hildegardisstraat 50. Tijdens de
Nacht der Kerken is deze sfeer-

Kernachtig wordt zo omschreven
wat deze frisse unieke zaak te bieden heeft: mode (exclusieve merken, jonge ontwerpers, vintage en
accessoires), schoonheid (visagie,
haar en styling) en kunst (galerie
ruimtelijke kunst, exposities en
jonge kunstenaars) die geheel op
de eigen persoonlijkheid is toegesneden, zowel op geknipte als ook
verknipte wijze.

volle neogotische kerk het toneel
van een bruisend en werelds programma met meer dan honderd
artiesten.

zijn daarbij de 2 grotere poppen in
typisch Zeeuwse klederdracht.

‘Speciaal voor jou’
Zij zagen als doelgroep dames en
heren van 15 tot 55 jaar: ‘jong van
geest’ en op zoek naar ‘speciaal
voor jou’, ze wilden waar mogelijk
exclusieve merken en waren gaan
verkopen.
Op zoek naar een geschikt pand
kwamen ze terecht in het Oude
Noorden op de Zaagmolenstraat
22, met voor de deur de halte van
tram 8. Een bewuste keuze: ze zoeken vooral klanten die niet naar de
binnenstad gaan, maar juist met
nadruk er voor kiezen om in het
Oude Noorden rond te kijken. Moeder Santa kon de aanpalende ruimte
inrichten als galerie.

Op zoek naar eigen
persoonlijkheid
2 jaar geleden opende de zaak ‘3xS
Fashion, Beauty & Art’. Het pand
werd ingericht tot een fraaie zaak in
een eigen karakteristieke stijl en is
dé plek voor iemand die veel zorg
aan zijn of haar unieke kleding en/
of uiterlijk wil besteden. Alles in het
teken van het samen met Silvia en
Sebastian op een eerlijke en open
manier op zoek gaan naar de eigen
persoonlijkheid: “Wij vinden het
verschrikkelijk als je je nieuwe outfit op bijvoorbeeld een avondje stappen nog 3x voorbij ziet komen.”
De ruime 250 m2 winkeloppervlak

Krachtige vrouwen spelen binnen
veel religies een inspirerende rol en
dit thema komt in het festivalprogramma volop naar voren. Op het
programma staan Namita Mathura
met sierlijke Indiase Odissidans,
Namgyal Lhamo met indringende
Boeddhistische zang en Valentina
Lacmanovic met moderne werveldans op beats van Mercan Dede.
Bijzonder is ook de presentatie onder leiding van Monica Akihary van
zo’n honderd Rotterdamse zangers
en zangeressen van alle leeftijden
en culturen. Hun religieuze liederen
zullen overal in de kerk weerklinken.
Dit programma is onderdeel van het
INKOOR-project van Kosmopolis
Rotterdam. Deelnemende koren en
vocalisten zijn het St. Caecilia koor,
het Filippijnse katholieke koor, het
Kaapverdiaanse kinderkoor Mandela, het Stadhuiskoor, de Alevitische
zang- en sazgroep Sol-Diyez en gospelzangeres Clarissa Lansheuvel.

Er hangt een gezellige sfeer in zaak:
leuke muziek, dikke rode vloerbedekking om lekker op je sokken
rond te lopen en geen opdringerige
verkopers. “Willen klanten shoppen wanneer wij officieel niet zijn
geopend, dan kunt ze ook buiten
onze openingstijden gewoon winkelen. Bel dan wel van tevoren met
nummer (010) 465 62 75 om een
afspraak te maken!”, zo meldt Silvia
nog even niet onbelangrijk.
is gevuld met vele soorten damesen herenkleding, schoenen en accessoires. Naast deze kleding is er
ook een (kap)salon voor knippen,
visagie en make-up. Er is altijd een
visagist en een stylist aanwezig, dus
een totale metamorfose behoort zeker tot de mogelijkheden.

Kledingassortiment
voor mannen
Sebastian over het kledingassortiment voor mannen: “Wij hebben
nieuwe broeken, jassen, schoenen,
shirts, truien in de merken Cross
Colours (shirts, jasjes en tassen met
veel kleur en prints, wij zijn een van
de weinige verkopers in Rotterdam),
Cycle (een beginnend Italiaans
merk met prachtige jeans en fijne
bovenstukken), Ash (een Italiaans
schoenenmerk van hoge hakken tot
lederen sneakers), 69 (shirts met
teksten en prints in een oplage van
69 per print), Humör (een nieuw
merk uit Denemarken met aparte
collectie van shirts, hoodies, broeken en overhemden) en Reef (slippers van rubber tot leer).”
Hij vervolgt: “Ook hebben wij 2e
hands vintagekleding, die wij verzamelen tijdens onze zoektochten
door loodsen, markten en zolders
in bijvoorbeeld mijn thuisprovincie Zeeland. Alles wordt door ons
wel gewassen of gestoomd. Verder
bieden wij accessoires aan en materiaal van jonge ontwerpers: veelal
Rotterdamse ontwerpers die hun
creaties door middel van onze winkel aan het publiek kunnen tonen
en verkopen.”

Kledingassortiment
voor vrouwen
Silvia gaat verder: “Voor de dames
hebben wij broeken, jassen, jurken
en rokken, schoenen, shirts en tops.

Naast wat Sebastian al heeft gezegd
over Cycle, Ash, vintage en materiaal van jonge ontwerpers, hebben
wij verder de merken Olga de Polga
(een Engels merk met een collectie
jurken, jasjes en shirts geïnspireerd
op kleding en prints uit vervlogen
jaren), Derhy & Uttam London
(jurkjes en tops met veel bloemenprints, knoopjes en borduurwerk)
en Naketano (een nieuw Duits merk
met kleurige hoodies en shirts).”
Natuurlijk zijn er ook tal van mooie
bijpassende accessoires en er is 2e
handskleding.

knipt worden, ook föhnen of opsteken is mogelijk. Ze heeft inmiddels
een kringetje van vaste klanten opgebouwd, waar ze erg blij mee is.
Klanten zijn, als ze niet precies
weten hoe zichzelf het beste op te
maken, ook van harte welkom voor

Webshop
Voor de volledigheid wijzen Silvia
en Sebastian op hun webshop www.
driexs.nl. Deze begint steeds beter te
lopen. Hier zijn ook allerlei nieuwtjes te lezen, bijvoorbeeld over modeshows waar ze aan meedoen. Ver-

Wie
wat
waar

Eigen merk ‘A muse’
Voor iedere portemonnee hangt er
wel iets tussen, voor zowel mannen
als vrouwen.
Silvia samen met Sebastian: “Belangrijk boven alles is voor ons, en
daarmee voor de klant, dat het allemaal exclusief blijft! Wij zijn altijd
op zoek naar nieuwe of nog onbekende merken die hier in Rotterdam
nog niet bekend zijn. Zo hebben wij
de merken Clyde, Naketano en Olga
de Polga als eerste naar Rotterdam
weten te halen.”
Hun trots én paradepaardje is echter het eigen merk ‘A muse’: shirts
en sweaters met gestikte prints in
een beperkte oplage. Sebastian:
“Ook is het voor een klant mogelijk
om diens idee te vertalen naar een
persoonlijke print op een shirt, tas,
trui, jurkje of … wat hij of zij ook
maar wilt.”

De salon
Silvia kan er als kapster en visagist
verder voor zorgen dat je naast een
mooi kledingsetje ook je haren en
make-up in een nieuw jasje kunt
steken. Onder het genot van een
kopje koffie of thee kan men voor
een vaste lage prijs van € 15,-- ge-

Colofon
een make-up advies. Silvia: “Hierbij
word je opgemaakt en krijg je tegefoto’s: Brigitte Wopereis
lijkertijd uitleg, zodat je het de volgende keer helemaal zelf kan!” Sebastian vult aan: “Heb je een feest
of zoek je een visagist of modestylist, kom dan langs bij 3xS en vraag
naar de mogelijkheden.”

Galerie
De aanpalende galerie is in de eerste plaats het domein van Sebastian’s moeder Santa. De grote en diepe ruimte hangt er vol met abstracte
schilderijen van deze Zeeuwse kunstenares.
Haar zoon gebruikt de galerie om
er zijn glasverzameling en designpoppetjes te laten zien. Opvallend

der zijn er foto’s van de winkel en
tal van aangeboden waren te zien.
Sommigen van de webshopklanten
zien ze later persoonlijk terug!
‘3xS Fashion, Beauty & Art’ aan de
Zaagmolenstraat 22: je wordt er
geknipt dan wel verknipt, maar je
komt er altijd als een beter uitziende persoonlijkheid vandaan!

zijn voor kunst, cultuur en dialoog.
De Culturele Karavaan, een initiatief
van de stichting Culture Connection,
startte in 2008 in het Jaar van het Religieus Erfgoed om een nieuw licht
te werpen op het (her)gebruik van
kerken. In december 2008 vond het
festival met veel succes plaats in Zeeland. In Rotterdam maakt het festival deel uit van de Nacht der Kerken
(zie ook www.nachtderkerken.nl) en
werkt Culture Connection samen
met de parochie Franciscus en Clara
en partners als de deelgemeente
Noord en de Kloosteralliantie.

Tijdens de Eat & Meet kunnen de
bezoekers genieten van wereldse culinaire specialiteiten en nodigen gespreksleiders van Kosmopolis uit tot
een inspirerende dialoog.
Voor meer informatie kan men kijken op www.culturelekaravaan.nl en
www.franciscusenclara.nl.

Entree en reserveren
De entree bedraagt € 5,--- vóór de
maaltijd, na 19.15 uur is de toegang
gratis. Reserveren wordt sterk aangeraden en kan van dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 15.00 uur via
telefoonnummer (010) 466 07 92.
Men kan ook mailen naar: info@culturelekaravaan.nl.

Jongeren als rolmodel

Programma

Buiten openingstijden
om winkelen

Elkaars kwaliteiten
versterken
De zaak wordt gerund door 2 jonge
ondernemers: Silvia Kamphuis (25)
en Sebastian den Herder (26), in
nauwe samenwerking met Sebastian’s moeder Santa (55). Vandaar
ook de naam ‘3xS’: de 3 S-en in hun
voornamen.
Silvia en Sebastian leerden elkaar
kennen op de Nederlandse Visagistenschool. Zij houdt zich vooral
bezig met haarknippen, haarverzorging en make-up, Sebastian met
mode (ver)knippen. Ze ontdekten
dat zij in combinatie met elkaar
hun kwaliteiten konden versterken,
ze delen ook hun interesse in allerlei uitingsvormen van kunst.
Dat kwam mooi uit: Sebastian’s
moeder is al vanaf 1990 aan het
schilderen, kon hun zakelijke en
artistieke plannen wel waarderen
en was op zoek naar een expositieruimte.
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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

In het kader van Rotterdam Jongerenhoofdstad 2009 zijn vijftien rolmodellen uit de deelgemeente Noord geworven als inspirators. Deze jongeren
presenteren zich via hun website en analyseren hoe kinderen opgroeien
in de wijken van Noord. Welke uitdagingen liggen er? Welke belemmeringen zijn er? De jongeren gaan activiteiten organiseren om eigen talenten en die van kinderen en andere jongeren tot ontwikkeling te brengen.
Hiervoor worden ze gecoacht en volgen ze trainingen. Ze verdelen zich
in groepjes en maken zelf een fusion van muziek, rap, zang en dans. Via
workshops zorgen ze ook voor interactie. De activiteiten hebben thema’s
als taal, identiteit, sport, flirt, creativiteit en muzische vorming.

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

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

Ouderenwerk Noord
Eudokiaplein 33a
3037 BT Rotterdan
Tel. (010) 467 15 33

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

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

Politie
• Bureau Zaagmolenstraat
	Zaagmolenstraat 92
• Bureau Walenburgerweg,
	Walenburgerweg 54

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

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
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
SOCIAAL MEDISCH
KINDERDAGVERBLIJF
DIKKERTJE DAP NOORD
Heer Kerstantstraat 48
3036 NN Rotterdam
Tel. (010) 411 50 43
(vragen naar locatie Noord)
OPVOEDWINKELTJETWINKELTJE
Heer Kerstantstraat 48
3036 NN Rotterdam
openingstijden: ma, di en do
08.30 - 14.00 uur
Tel. 06 – 1051 6526
SPEELTUIN HET NOORDEN
Noorderkanaalweg 6
3037 AV Rotterdam
Tel. (010) 465 01 45

NR 14 - juni 2009

pagina 12

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.

Speeldata
2009
18-06 en 09-07
Locatie:
Kapelzaal Wijkgebouw
Het Klooster Oude Noorden
zij-ingang. Hammerstraat 63
3036 MC Rotterdam

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.

Aanvang voorstelling:
20.00 uur.

Zaal open: 19.40 uur
Toegang: gratis (exclusief
drankjes, inclusief een hapje).

Zesde aflevering buurtsoap het Nieuwe Hotel
Sociale THEMA: “vreemdelingen”.
Nel voede zich niet lekker en had
zich op de bank geïnstalleerd. Helmut nam de aankondigingen van
Nel.
Er checkten buitenlandse vrouwen
in. Helmut kwam er steeds niet uit
in het Engels en had hulp van Maria nodig. Donny deed de koffers
en vroeg aan de vrouwen stiekem
of hij misschien ook even in hun
koffers mocht kijken.
Om beurten hadden de vrouwen
een gesprek met Omar: Omar bood
één van de buitenlandse vrouwen
een rol aan in een nieuwe speelfilm.
Ze ging hier helemaal in mee.
Kon Omar voor een adoptiekind
zorgen? Het liefst twee: een meisje
en een jongen en wat moest dat
gaan kosten. Omar zei toe snel met
een aanbod te komen. De 3e buitenlandse vrouw was zeer geïnte-

Patty had een groot dilemma: wat
moest ze met de informatie dat
Netty eigenlijk niet doof is. Haar
tante Jaantje kwam binnen die ze
heeft verteld van al haar glansrollen
in het Nieuwe Hotel maar Patty zag
haar niet. Ze ging naar Pearl en met
grote moeite vertelde ze haar over
Netty en haar mogelijke connectie
met Omar. Tante Jaantje vond het
verhaal ‘een prachtige scene, zo levensecht! Waren ze het moordspel
“Who done it” aan het spelen?
Pearl bleef vertwijfelt achter maar
opeens kwam van boven een regen
van zilveren sterretjes. Ze dankte
de buurtgeest en belde: “go for it
girl’s”.
Gracia kwam binnen en had iets
leuks meegemaakt. Een man en
vrouw van de gemeente kwamen
op bezoek en ze waren zo betrok-

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

foto’s: Erwin de Wolf

gekomen Antilliaanse buurjongen
langs geweest om hem te zeggen
dat criminaliteit echt niet hoefde
in Nederland omdat er uitkeringen
zijn. Thea haalt haar uit de droom:
meid, dat was een controle.
Pearl gaf aan iedereen door, behal-

wil. Karim deed zijn verhaal van
zijn bootvlucht, zijn vier banen in
Nederland en zijn Afrikaanse familie die denken dat voor hem in het
westen het geld voor het oprapen
ligt en de troost die hij alleen heeft
bij het spelen van zijn ukelele.
En spelen dat kon hij meteen doen:
de speciale gasten van de aflevering
spelen ukelele en geven workshops
en gaven meteen een demonstratie,
met Karim in de hoofdrol!
Pearl haalde in een Agatha Chistie
achtige scene iedereen bij elkaar
en ontrafelde zo alle zaken die te

maken hadden met de internationale vrouwen- en drugshandel van
Omar uiteraard met behulp van de
buitenlandse vrouwen. De vrouwen
arresteerden Omar maar hij greep
naar zijn wapen. Pearl was hem
voor, ze schoot. Patty bleek te zijn
geraakt door Pearl en werd haastig
in de rolstoel afgevoerd terwijl haar
tante alleen maar riep hoe goed ze
is en meeloopt.
Walter en Karim kwamen uit kamer
Nul en hadden geen besef van wat
er allemaal gebeurd was. Walter
zei: “dus het is allemaal toch nog
goed gekomen”.
Rapper Raga was weer ingecheckt
en liet z’n ‘Rotterdam-Lied’ horen:
Hij heeft, sinds hij de vorige keer in
‘Het Nieuwe Hotel’ was, het lied op
cd gezet; Nu nog een video clip!

Violet Asmus

resseerd in een internationale baan
in de handel en bood dit Omar aan.
Ze had veel ervaring, vooral in het
‘witte goud’ (en poeder). Omar gaf
aan wel geïnteresseerd te zijn.
Alle 3 de vrouwen bleken het gesprek opgenomen te hebben.

ken en hulpvaardig. De man was
echt geïnteresseerd in haar zomer
garderobe, wat nog wel en wat niet
meer kon en waar ze het had gekocht en voor hoeveel. En de vrouw
wilde zelfs helpen met haar administratie. Ze waren ook bij de net aan-

ve Omar door dat ze om half negen
in de foyer moesten verschijnen.
Walter voelde de spanning en besloot zich te gaan verschuilen in
kamer nul. In kamer Nul trof Walter Karim aan die net met een van
zijn broers belde die geld van hem

Ik ben Violet Asmus en ben 35
jaar. Doordat ik een aantal jaren
geleden in een stuk dat Jolina ook
had geregisseerd heb kunnen
spelen, werd mijn gevoel voor toneel weer opgeroepen. Het leek
mij dan ook een uitdaging om
in een soap te spelen. Hierdoor
ben ik in contact gekomen met
verschillende maar zeer leuke
medespelers en kan niet wachten om meer te spelen. Naast het
spelen verzorg ik ook de hapjes.

