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Monsters in de bogen

Foto: Johannes Odé

Basisschoolkinderen uit Noord hebben zich in de voorjaarsvakantie kunnen uitleven bij het maken van hun meest griezelige
Monsters. Villa Zebra kwam dit keer naar het voormalige Bergwegstation onder de Hofbogen en organiseerde er met ‘Monster
in de bogen’ een angstaanjagende, maar ook heel leuke doeactiviteit.

Vele tientallen kinderen en hun ouders/begeleiders waren van vrijdag
19 tot en met zondag 28 februari
vaak twee keer per dag te vinden in
het voormalige treinstation bij het
Eudokiaplein. Onder bogen van
kartonnen dozen (!) werkten zij in
workshops aan tal van verschillende
monsters. Zo ontstonden er een heleboel Singelmonsters, Tentakelmonsters, Schaduwmonsters, Monsters

van de Hofbogen, Jarige Monsters,
Broekzakmonsters, Ecolinemonsters
en Vingermonsters. Je kon ook het
Monster in Jezelf ontdekken. Verder
was er een heuse Toverbioloog, konden de kinderen aan acrobatiek doen
bij het zelf maken van steigers en
konden ze met stenen, zand, touwen
en blokken bouwen. Wie niet wilde
bouwen of knutselen kon aan de slag
met klei, verf en schaduwen (je mon-

ster showen achter een laken met een
lamp erachter).
Bij de feestelijke afsluiting op zondag
28 februari konden alle deelnemende kinderen hun bouwsels en monsters mee naar huis nemen.
‘Monster in de bogen’ werd in opdracht van De Hofbogen BV door
Villa Zebra georganiseerd.
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Van Maanenbad krijgt nieuwe functie
kunnen doen om gezond te blijven.
Kinderen kunnen er ook mee aan
de gang, want het is een prachtig
toestel om op te klimmen.

Zwemmen kon je er al, in het
Van Maanenbad in de Van
Maanenstraat in de wijk Bergpolder. Maar zodra de binnentuin gereed is, is het een multifunctionele sport- en speelplek voor bewoners en scholen
van de omliggende wijken in
de deelgemeente.

Geen toegangsbewijs

Voetballen, volleyen, golfen, hockeyen, boogschieten, frisbeen, dat
kan straks allemaal bij de omgebouwde binnentuin. De deelgemeente Noord heeft besloten een
investeringssubsidie van een kleine
€ 260.000,-- te verstrekken om dit
mogelijk te maken.

Klimrek voor volwassenen
Bij mooi weer wordt het binnenterrein als ligweide gebruik. Niet
efficiënt voor een dergelijk grote
oppervlakte. Aangezien in Bergpolder de ruimte om te spelen en te
sporten schaars is, ligt in deze bin-

Foto: Joop Reyngoud

nentuin de oplossing. Met een paar
aanpassingen kan het grasveld worden omgetoverd tot twee sportveldjes, terwijl het in de zomer gewoon
dienst blijft doen als ligweide. Er

komt daarnaast een kunstgrasveld,
waarop verschillende sporten kunnen worden beoefend. Variërend
van voetbal en volleybal tot handbal, hockey en basketbal. Ook ko-

Toekomst
gevangeniscomplex
Onderstaande tekst is een fragment uit de onlangs gepubliceerde toekomstvisie van de bewonerswerkgroep Penitentiaire (Her)inrichting
Noordsingel voor het voormalige gevangeniscomplex.

men er twee tafeltennistafels en
voetbaltafels te staan en een multifunctioneel toestel. Het is een klimrek voor volwassenen, waarop ze
allerlei bewegingen en oefeningen

Met dit project krijgt het Van Mannenbad er een nieuwe functie bij:
naast zwemmen zijn er nu ook andere vormen van bewegen en sporten mogelijk. De gebruikers zijn de
bezoekers van het bad.
Maar het doel is ook om andere bewoners uit de wijk in een aantrekkelijk omgeving aan het bewegen
en sporten te krijgen. Zij hoeven
geen toegangsbewijs te kopen voor
het bad, maar kunnen apart toegang krijgen tot de binnentuin.
Daarnaast is de binnentuin geschikt voor basisscholen voor bijvoorbeeld de sportles of een sportdag en het buurtsportwerk. Ook andere groepen volwassenen kunnen
er terecht.

ren naar de crèche. Mensen komen
en gaan naar hun werk. Tussen de
middag is het terras geopend en
kan er lekker geluncht worden in
het park en wordt er gespeeld en
gewandeld. ’s Avonds halen de ouders hun kinderen weer op en komen de mensen weer thuis.
Na een hapje eten is er een theatervoorstelling of een film en na afloop
drinken mensen nog een drankje.

De toeristen ontvluchten het drukke centrum om hier rust te vinden
in de botanische tuin en komen
overnachten in het gevangenishotel. Ze zijn verrast door de mooie
gebouwen en bezoeken ’s avonds
het open podium voor talentvolle
bandjes. Eenmaal het levendige
centrum van het Oude Noorden
ontdekt, blijven de toeristen nog

Een keur van interactieve spellen zal
de kids en jongeren verrassen, zie
ook onderstaande beschrijvingen:

Allereerst zijn er de
gamebikes.
De gamebike is een hometrainer,
die is gekoppeld aan een Playstation
2. Door te fietsen en te sturen met
de fiets, kan de game – bij voorkeur
een racespel – worden gespeeld. Het
vraagt veel concentratie en beheersing om goed op de weg te blijven en
niet te crashen. Men voelt zich hele-

maal opgenomen in de race. Zowel
alleen als tegen vrienden wordt men
gemotiveerd als eerste de eindstreep
te halen. Men verbruikt bijzonder
veel energie en de conditie gat met
sprongen omhoog.

En wat te denken van de
Makato?
De Makoto bestaat uit drie unieke
metalen palen waar oplichtende
vlakken in zitten. Typische geluiden
zorgen ervoor dat men gefocust is
op de locatie waar het geluid en licht

vandaan komen. Men moet zich
snel richten naar de doellocatie en
het oplichtende vlak uitslaan met
voet, hand, een staaf of ander attribuut. Zodra een doel geraakt is, zal
de Makoto een ander doel activeren.
Het gaat om een constante concentratie op geluid en licht. Men traint
daarom niet alleen concentratie,
maar ook het gehoor en reactievermogen.

Bij de VraagWijzer, het loket voor zorg, welzijn en wonen, kunt
u met allerlei vragen terecht, zoals onder meer hulp in de huishouding, financiële tegemoetkoming, aanpassingen van de woning en vervoersvoorzieningen. Zo belde vorige week een 85-jarige
mevrouw uit Noord om vervoer op maat aan te vragen. Vervoer op Maat
is aangepast vervoer voor ouderen en gehandicapten. Hiermee wordt u op
het afgesproken adres opgehaald en zonder overstap naar het aders van
bestemming gebracht. Een medewerkster van VraagWijzer ging hiermee
aan de slag. Zij heeft de gegevens van de mevrouw doorgegeven aan de
Individuele Voorziening WMO aan de Heer Bokelweg, die vervolgens contact met haar opnemen.
De medewerkers van VraagWijzer luisteren naar de vraag van bewoners
en kijken naar hun specifieke situatie. Vervolgens gaan zij, samen met
de persoon die bij hen langskomt, op zoek naar een passende oplossing.
Naast het bieden van informatie en advies gaan zij ook op zoek naar de
juiste informatie.

Bijzondere wisselwerking

De Kloosteralliantie gaat wegens daverend succes
dóór met het organiseren van haar activiteiten voor
het Johan Idaplein. Op woensdag 17 maart komt van
13.00 tot 16.00 uur weer de SUPER GAMETENT.

VraagWijzer

Voor de VraagWijzer kunt u langskomen in de Stadwinkel. U mag ook een
afspraak maken. Bellen of mailen kan ook: (010) 443 99 99 of mailen met
vraagwijzer@noord.rotterdam.nl.

In de toekomst heeft het oude gevangeniscomplex aan de Noordsingel een grote aantrekkingskracht
op haar omgeving. Het is een komen en gaan van bezoekers, bewoners en kleine ondernemers.
’s Ochtends vroeg maken bewoners
een wandelingetje met hun hond,
komen leveranciers goederen brengen en brengen ouders hun kinde-

Super Gametent

De medewerkers van het Van
Maanenbad verzorgen het beheer
en houden toezicht.

Informatie

Terras geopend
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een paar dagen langer. Het karakteristieke, stervormige, voormalige
gevangenisgebouw met ertussen
verschillende hoven en aan de
singel het statige voormalige gerechtsgebouw heeft een rijkdom
aan stedenbouwkundige ruimtes
in zich die op een mooie manier
in elkaar overlopen. Ontdaan van
alle storende bijbouwsels uit de vorige eeuw, ontstaat er een prachtig
stedelijk park dat omarmd wordt
door de karakteristieke bebouwing.
Een groen gebied met een variatie
aan sferen, groene ruimtes en ook
mooi bestrate pleinen met bomen.
Hierin is een mix van functies, activiteiten, horeca, werken en wonen
te vinden, passend bij het openbare
en toch beschutte karakter.

Van belang is de bijzondere wisselwerking tussen het centrale stervormige gebouw en het omliggende
park.

Wandelen en dwalen
Op straatniveau is de bebouwing
publiek toegankelijk en zijn er op
allerlei plaatsen doorgangen. Dat
maakt het mogelijk om het complex
op verschillende manieren te doorkruisen. De bezoeker kan wandelen
en dwalen door de tuinen en de gebouwen.
Voor de bewonerswerkgroep is de
herontwikkeling van het voormalige gevangeniscomplex een unieke
kans voor het Oude Noorden en de
stad.

Men staat op een dansplatform en
springt, danst en glijdt op een favoriet dansnummer. Men volgt de
pijlen op het scherm en doet met de
voeten exact de pijlen na. Als men
op het juiste moment de pijlen nadoet, op een hoog niveau, dan is dit
een spectaculair gezicht. In Noorwe-

gen is deze interactieve game zelfs
een nationale sport. Bij een goede
uitvoering verbrandt men veel calorieën en kan men veel punten scoren voor een mogelijke highscore.
Kom kijken, laat je verrassen door
wat er allemaal mogelijk is en doe
vooral mee!!

Kom ook naar de
Dance Dance Revolution.
De Dance Dance Revolution Arcade 2 mat is een populair dansplatform dat men speelt met de voeten.

Woonstad Rotterdam

Woonstad heeft haar verzorgingsgebied opgedeeld in vijf leefbaarheidsgroepen:
Vinkebuurt, Blokland, Klooster, Zwaanshals en Kop van Noord.

De groepen gingen voortvarend aan de slag:
- In de Louwerslootstraat komt een
grote klimopwand langs de Albert Heijn parkeergarage en ook
een zestal stalen fietsbeugels.
- In de Blommensteinselaan komt
een chillplek met mooie bloembakken en leuke speeltjes.
- De Kop van Noord wil het zwerfvuil bij de containers aanpakken
en de irritante hondenpoep,
veroorzaakt door duidelijk te traceren baasjes. Aandacht vragen
ze ook voor een betere verlichting van speelplek in de Heer
Kerstantstraat. In september organiseren ze een grote burendag
met lekkere hapjes en een spetterend feestprogramma.
- De ouders van basisschool De
Fontein werken met de kids
rond het thema ‘de kracht van de
verschillen’ aan een reuze kunstwerk. Het wordt aangebracht op
de schoolgevel.

PWS-nieuws

PWS bondgenoot tegen laaggeletterdheid

- De moeders van het Zwaanshals
kozen het Zwaanhalspark als hun
lievelingsplek. Een rijtje bloembakken geeft de nodige bescherming voor de kleintjes bij de
waterkant. Boven de voetbalkooi
wordt een net gespannen.
- De senioren boven de Albert
Heijn in de Benthuizerstraat dromen van een verhalenboek. Het

wordt een ontmoeting tussen oud
en jong en zou ‘For Ever Young’
kunnen heten.
Een en ander wordt mogelijk gemaakt door de leefbaarheidsgelden
die € 3.000,-- per groep of gebied
bedragen. Het Woonstad-gebied
leeft.

Een huurder die vraagt of een medewerker van PWS een formulier wil
invullen want ze is haar bril vergeten, of ze meldt dat haar handschrift
onleesbaar is. Of ze vraagt om de brief voor te lezen. Dit kunnen signalen
zijn dat een huurder niet goed kan lezen en schrijven. In Nederland zijn
anderhalf miljoen volwassen laaggeletterden.
PWS wil laaggeletterdheid beter kunnen signaleren. Verder willen wij
deze mensen helpen met het vinden van cursussen om beter te kunnen
lezen of schrijven. Om deze reden hebben wij ons aangesloten bij het
Rotterdams Bondgenootschap Laaggeletterdheid. Het bondgenootschap
tegen Laaggeletterdheid bundelt de krachten om de strijd tegen laaggeletterdheid aan te gaan. De bondgenoten gaan een jaar intensief aandacht
besteden aan het maatschappelijk probleem laaggeletterdheid. Zij zetten
hierbij onder andere de volgende middelen in: displays, posters, flyers en
informatiekaartjes met informatie over laaggeletterdheid.

Kent u iemand die niet goed kan lezen of schrijven?
Veel mensen schamen zich voor hun laaggeletterdheid. Dit is absoluut
niet nodig. Er worden cursussen gegeven in kleine groepen. Voor meer
informatie kun u het nummer 0800 023 44 44 bellen.
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Tram

Het
buurtgevoel

We klagen dat kinderen op
straat elkaar de huid vol schelden en dan soms nog gaan
rammen ook. Maar geven wij
als volwassenen in onze Wildersmaatschappij niet het
slechte voorbeeld?
In plaats van te klagen gaan
we aan de slag!
- Kinderen van de basisscholen De
Fontein en de Julianaschool werken aan een kunstproject rond ‘Powerfull Diversity’, de kracht van
de verschillen. Het project bestaat
uit een powerpointpresentatie van
diverse culturen en subculturen:
hippies, punkers, gotics, rockers,
hiphoppers. Juist deze verschillen vormen de rijkdom van onze
samenleving. Zowel de kids als de
ouders zien deze presentatie.

		

Wie
wat
waar

		

Colofon
Noorderzon is een uitgave van Sonor
Steunpunt Opbouwwerk Oude Noorden/
Agniesebuurt, welke 10x per jaar gratis huis
aan huis wordt verspreid. Oplage 12.000
stuks. Verschijningsdatum volgend nummer
rond 1 april 2010. Kopij inleveren uiterlijk 15
maart 2010.
Redactieadres
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. 010 - 443 06 06 / 06 - 4572 4536
Email: hanoorderzon0@gmail.com
(Let op: ‘0’ = een nul, géén ‘o’)
Redactie
Hans Arts, Monique van Groningen en
Ed de Meijer, Marcel Niehoff, Marcel Speet,
Brigitte Wopereis
Fotografie
Marcel Niehoff, Marcel Speet
Brigitte Wopereis
Opmaak
Bureau 404
Opmaak Pag. 6+7
Pressure Line

Met de tram ga ik naar ‘de
stad’. Ik kijk in gedachten verzonken uit het raam. Stemmen
van twee vrouwen dringen
langzaam tot me door. Ze praten over hun ergernissen die
veroorzaakt worden door een
buurvrouw in het portiek waar
ze wonen.

Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan het Wereldmuseum
met Tibet, Oceanië, het Islamitische cultuurgebied, Afrika. De
gids wijst op het gemeenschappelijke in al die verschillen. Het
gaat om goed zijn voor de andere
mensen.
In drie workshops worden met
karton reliëfwerkjes gemaakt (in
laagjes), die geëxposeerd worden
en uitvergroot op de schoolgevel
komen.
- Rond het Johan Idaplein werden
twee binnenterreinen opgeknapt.
Het kunnen ontmoetingspunten
worden voor moeders met kleine
kinderen en senioren.
- Met de kinderen gaan we regelmatig naar de basketballwedstrijden van de Rotterdam Challengers in het Topsportcentrum.
Ge ja mee?

Buurthuis Basta
Schoterbosstraat 17
3032 CN Rotterdam
Tel. (010) 467 86 52
Buurthuis Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 466 37 34
Stichting Kinderparadijs
Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
Tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net
• KinderKunstClub
	Insulindestraat 248
(donderdag 15.30-17.00 uur)
Wijkgebouw Klooster
Oude Noorden
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 18 23
E: kloosteron@senr.rotterdam.nl
contactpersoon/bedrijfsleider:
Adriana Bulnes
J0NGERENWERK STichtinG
BUURTWERK ALEXANDER
p/a Wijkgebouw Klooster
Oude Noorden,
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 266 87 52

- Vaders en kinderen gaan samen
een dagje op stap. Niets voor u?
- Het Opzoomerproject Mensen
Maken de Stad vond 15 bewogen
bewoners die een klankbordgroep
willen vormen en de vinger aan de
pols houden om de buurttemperatuur te meten. Gaan we de goede
kant op?
- Tal van bewonersinitiatieven werden ingediend: bloembakken
aan de Blommersdijkselaan, een
groene muur in de Louwwerslootstrat, seniorenverhalen in de Vinkenstraat, spelmiddagen en verhalenvertellers in het Jan van der
Ploeghuis.
- Jonge rolmodellen organiseren
een dancefeest op het Pijnackerplein met een kunsttent, een
straatvoetbaltoernooi op het Johan
Idaplein en een Poppodium op de
Rotte.

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
Ouderenwerk Noord
Eudokiaplein 33a,
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40
Spreekuren: ma.+di.10.00-12.00
uur (Turkse cultuurtolk aanwezig), do. 10.00-12.00 uur (Marokkaanse cultuurtolk aanwezig)
Sociaal Raadslieden
Servicepunt Oude Noorden/
Agniesebuurt
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44
op afspraak

“Zodra ze thuis komt, gaat de radio
hard aan”, hoor ik zeggen en de ander vult aan: “Ja en haar stem is altijd op het schreeuwvolume, ze kan
niet normaal praten! “Uit de rest
van het gesprek kan ik opmaken dat
meer bewoners overlast ervaren van
deze buur. Ook zou ze regelmatig
rumoerige feestjes geven waarvan
de geluiden in de omliggende woningen doordringen. “Ik heb haar
een paar keer gezegd dat ik last van
haar gedrag heb. Dan zet ze de radio voor 10 minuten zachter, maar
even later staat hij weer even hard.
Ik ben het echt zat.”
Ze bespreken de mogelijkheid om
samen met andere bewoners bij de
woningcorporatie een klacht in te
dienen. Vervolgens gaan ze over tot
een opsomming van overlast in de
portiek, waarvan ze aannemen dat
deze allemaal door die ene buurvrouw worden veroorzaakt. Hun
boosheid stijgt ervan, tot één van
hen zegt dat ze de volgende keer
meteen de politie gaat bellen: “Het
moet nou eens afgelopen zijn”
roept ze uit.

Woningstichting
PWS Rotterdam
Schiekade 730
3032 AL Rotterdam
Tel. (010) 750 69 00
Woonstad Rotterdam
Wijkteam Oude Noorden
1e Pijnackerstraat 64
3036 AP Rotterdam
Tel. (010) 440 88 00
Buurtbemiddeling
Noord
Agniesestraat 125
3032 TH Rotterdam
Tel. (010) 265 62 48
Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 443 99 99
KindeRdam
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Tel. (010) 44 300 33
Politie Bureau
• Zaagmolenstraat 92
• Walenburgerweg 54
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Het meisje met de zwavelstokjes
je er met haar oer gesproken hebt!
Dat is niet makkelijk als je zo boos
bent. Goed dat je hulp van buurtbemiddeling kunt krijgen. Dat is zeer
waarschijnlijk ook het eerste dat
de politie hen zal adviseren, als ze
die bellen. Maar iedereen kan ook
zelf meteen naar buurtbemiddeling
bellen. Bemiddelaars brengen de
buren weer met elkaar in gesprek.
De oplossing wordt dan samen bedacht!
Dalia

Wie iets wil doen aan irritaties
of overlast en daarover met de
buren wil spreken, kan terecht
bij Buurtbemiddeling Noord.
Buurtbemiddeling is laagdrempelig en neutraal. De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers uit
Rotterdam-Noord. Zij hebben
niet alleen een training gevolgd,
zij zijn ook ervaringsdeskundig
want ook zij hebben en zijn buren. Wie niet eigenlijk?
Telefoon: (010) 265 62 48
of e-mail:
noord@buurtbemiddeling.org.

Ik vraag me af of alle narigheid wel
door één en dezelfde buur veroorzaakt wordt. Dat weet je toch pas als

Com.Wonen
Wijkpunt Rotterdam Noord
Heer Bokelweg 121
3032 AD Rotterdam
Tel. (010) 890 25 25
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Basisscholen
• De Dialoog
Hildegardisstraat 8
3036 NW Rotterdam
	Tel. (010) 244 04 65
• De Klimop
	Rembrandtstraat 27
3035 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
OPVOEDWINKELTJETWINKELTJE
Heer Kerstantstraat 48
3036 NN Rotterdam
open op ma, di, do 8.30-14.00 uur
Tel. 06 1051 6526

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
	Tel. (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)
GEMEENTE ROTTERDAM
BELLEN? BEL: 14010
Voor al uw vragen, klachten of andere
meldingen, 24 uur per dag

Visies zijn tegenwoordig aan
de orde van de dag. Hierbij
komt vaak alle goeds van buiten. Idyllische hofjes in historische stijl met begijnen zonder
kinderen en Parijse hofbogen
met peperdure galeries. Is er
nog plaats voor bewonersdromen, voor de droom van het
meisje met de zwavelstokjes?
Ik ben 16 jaar en van huis weggelopen. Het werd me even teveel in
onze driekamerwoning met zijn
vijven en met een oudere broer
die al mijn computerbewegingen
controleert. Ik zit ineengedoken
in een nieuwbouwportiek in de
lange stenige Agniesestraat, grijs
van de druilerige ijskoude regen.
Zo’n winter heb ik nog nooit meegemaakt, je wordt er depressief
van. Meneer Wolf is niet thuis, hij

is zijn zieke vrouw gaan bezoeken,
anders zou hij de portiekdeur wel
open doen.
Na zessen wordt het ijskoud, ik
steek mijn laatste zwavelstokje aan
en doezel weg.
De Agniesestraat brandt in een
zee van kleuren. Ze komen uit
een reuzediamant die tussen vier
hoekgevels aan kabels is opgehangen. Het aantal geveltuinen is verdubbeld en gevuld met weelderige
planten en bloemen. Mijn ogen
schieten een zijstraat in. Een poort
in de Vijverhofstraat staat wagenwijd open en ik loop een park in
vol Boskoopbomen en Japanse
struiken. Aan een grote tafel smullen kids van de Johan de Graafschool van een heerlijke vegetarische schotel. Uit drie hofbogen
walmen de verrukkelijke geuren
van het buurtrestaurant.
De jongeren van Chris Ripke

sjouwen de eerste zelfgemaakte
speelelementen naar buiten. Bakfietsen worden gevuld met plantgoed voor de volkstuintjes bij
Basta.
Op het Ammersooiseplein is een
festival aan de gang. De muziekgroep Manar toetert op klaroenen
en iedereen swingt mee op de roffel
van de trommels. Acrobaten maken
piramides en verhalenvertellers
fluisteren in kleine tentjes. Kleurige flamencodanseressen komen uit
de dansschool en zetten het feest in
vuur en vlam. Aan de muren zie ik
mozaïeken met hip hoppers en Nazar tegen het boze oog.

Mevrouw Fok leidt de bingo en
jongelui creëren een open podium
met zelfgemaakte rap en verrassende schoolbands.
Een breakdancer draait op zijn

hoofd en valt in mijn schoot. “’T
is onze wijk, ’t is onze buurt. Het
heeft nu lang geduurd” fluistert hij
in mijn oor.
“Meid, we gaan het maken!“

Mensen Maken
de Stad
Het project Mensen Maken de Stad in de twee laatste stukken
van de Agniesestraat grenzend aan het Eudokiaplein, werd feestelijk afgesloten.
Wie het grote moment toch even
was ontgaan, werd er prompt aan
herinnerd en wakker geschud door
de feestelijke klaroenen van de Marokkaanse band Manar. Niemand
kan blijven stilstaan bij het stimulerende ritme van de trommels.
Clown Ruud veroverde als ballonnenknakker de harten van de kinderen, die met hondjes en kronen
werden vertroeteld.
Verpletterend waren de Surinaamse
streetdanseressen, die een spette-

rende show weggaven met bijzondere lenigheid en bubbeling. Voorzitter Harlow Brameloo was gelukkig met de straatafspraken en zette
de bewoners met een trekkersrol in
het zonnetje. “Samen staan we voor
elkaar groeten, schone portieken,
een groene straat en veel samenbindende activiteiten”, aldus Brameloo.
De grote garnalen, het lamsvlees en
alle heerlijkheden waar de tent mee
vol stond smaakten verrukkelijk.
De Agniesebuurt leeft, je zal er nog
van horen!

Al meer dan 93 jaar
Tuinieren ouderen en kinderen daar
Het is nu opeens zomaar afgelopen
Ze gaan de boel nu helemaal slopen
Er is een tekort, het geld is op
Dus de schoolkinderen krijgen een schop
Hebben jullie wel eens hun mening gevraagd?
Was is dat stukje grond voor die kinderen waard?
De deelgemeenteraad vraagt in november te onderzoeken
hoe de jeugd van vandaag en zonder boeken
fruit en groente te kweken.
Dan zijn deze tuinen toch al bijna 100 jaar
Heel leerzaam gebleken.
Tijdens de begroting van 200tien
Veel aandacht voor de jeugd: dat is met deze actie niet te zien!
1 ton bezuinigen is dat wel echt waar???
Even kijken hoor … Tuinman met pensioen … vaste kracht weg …
Zelf bezuiniging bedacht … en die ene ton is daar!!!!
Ons conclusie is dus dit, die tuinen hoeven helemaal niet dicht,
Gelijk is dit ook het eind van mijn gedicht.
Gedicht Karin Padmos

Een groen plein

Het stuk Johan Idaplein bij de
Hildegardisschool en het eerste deel van de voetbalkooi
wordt echt groen. Het krijgt
het karakter van een wijkpark.
Op een verhoogd plateau komen
grasvelden. De kinderspeelplek
vóór de school wordt doorkruist
met een pad en is voorzien van
een aantal speelelementen. De plek
voor de jongeren bestaat uit een

grote 6 meter 70 hoge heuvel in
de zon. Duimdrop verschuift tegen
het voetbalveld aan.
Achter een romantische haag vóór
de schoolgevel komt een soort semi
openbare tuin waar het schoolteam
en de kids hun groene vingers kunnen oefenen.
Overal wordt ingezet op kleurrijke
struiken.
Op termijn krijgt het voetbalveld
een betere outlook en wordt ook de
kop van de Tochtstraat aangepakt.

Tussen de bomenrijen aan de
Hooglandstraatkant komt een wandelpad richting Rotte.
In het voorjaar gaan de bloembollen in het gras.
Voor basisschool Combinatie ’70
zijn de plannen en de financiering
rond. Bezuinigd werd op rioleringskosten en openbare verlichting.
De speeltuigen komen op een
ronde gietvloer en het voetbalveld
krijgt een modern draadhek.
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Beeldend bezig zijn
Met een amusante blik bekeken we
de jaarlijkse Icecarving op het Johan
Idaplein. Prachtige Taipees werden
neergezet waar de eskimo’s jaloers
op zouden zijn. Met rolcontainers
werden ijsblokken als reuzetaarten
aangevoerd. De kinderen verdrongen zich om een plaatsje achter de
tafels. Ze kregen werkhandschoenen aan en een beitel in handen.
Eerst mocht je een tekening maken
over het hele vlak en vervolgens kon
je stukjes afhakken met de beitel
recht naar beneden. Tenslotte kon je
de hoek mooi rond afschaven.
David hakt er op los. Hij straalt als
hij ontdekt dat het blok bestaat uit
duizenden kogelballetjes.
Ahmed maakt er een zooitje van, hij
wil nog eens. Bij de derde toer komt
hij weer aan de beurt en maakt een
prachtige vogel die hij als een trofee
boven zijn hoofd steekt.
Jasmien maakt een hart en vraagt
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Activiteiten Kindvriendelijke Wijk
Youssef maakt een Marokkaans
bankstel.
Ali fabriceert een hoofdletter B, die
wordt later vast cabaretier.
Er worden nog wat huisjes gemaakt,
inspiratie voor de nieuwbouwplannen van Woonstad. Op de tafel liggen veel ruwe diamanten. Veel kids
ontdekken wat een omtrek is.

of ik het niet kan bijhouden. Zo’n
grote binnenzak heb ik niet. Haar
ouders zijn niet thuis en als ze het
boven aan de trap legt, gooit haar
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Professioneel commentaar
Ondertussen gonst het Jan van der
Ploeghuis van de activiteiten. Je kan
er naamplaatjes maken en grote kartonnen huizen fabriceren. De kinderen zetten samen een modeshow
op. Alle kleding is door de mama’s
genaaid en een enthousiaste moeder geeft professioneel commentaar.
Uiteraard is onze plaatselijke ‘uit-

vader het in de vuilnisbak. Ze klemt
het ijskoude hart tegen haar borst.
We verstoppen het samen onder een
rodendendronstruik.

vinder’ weer uitgerukt met een spel
met ijzeren balletjes. Na verloop
van tijd rollen de balletjes wat stroef
door de stroop van de pannenkoeken. Die snoepers toch!

Majestueuze glazen zwaan
Een van de jongeren draait op het
plein zijn hip hop-repertoire. Het
spoort met het kettingzaagwerk van
de kunstenaar die prachtige beelden
tovert uit de massieve ijsblokken.
Als de avond valt schitteren een majestueuze glazen zwaan (passend
bij het nabije Zwaanshals), een ijshoorn met drie ballen en een unieke
diamant. Beeldend bezig zijn.

Het
samenwerkingsverband
KIWI (een afkorting van Kindvriendelijke Wijk) heeft voor
2010 een activiteitenkalender
gemaakt met maandelijkse
evenementen op en rond het
Noordplein.
Het gaat daarbij om activiteiten als
vier bruisende woensdagen met
workshops, muziek, dans en straattheater; een internationaal kinderfeest; een kinderuitmarkt; Olympisch vuur, tezamen met de erg
aansprekende Streetchallenge; een
jongerenpodium op de Rotte en het
mondiale Wereldcircus. Deels zijn
dit een herhaling van programmaonderdelen die vorig jaar heel succesvol bleken.
- Op woensdag 21 april is er van
12.00 tot 16.00 uur op het Noordplein een INTERNATIONAAL
KINDERFEEST.
- Op zondag 30 mei vindt van 11.00
tot 21.00 uur op het binnenterrein
van de Hofdijk een gevarieerd
PINKSTERFEEST plaats.
- Op vrijdag 18 juni is het van 19.30
tot 22.00 uur aan de Rotte heerlijk genieten bij de jaarlijkse tradi-

tie van ZOMERMUZIEK OP DE
ROTTE.
- Op zaterdag 19 juni gaat het
van 14.00 tot 17.00 uur op het
Noordplein los met OLYMPISCH
VUUR en de inmiddels fameuze
STREETCHALLENGE, met BNers, Sprint, BMX-fietsen, Graffiti,
Rappers & Cheerleaders.
- Op zaterdag 19 juni is er van
19.30 tot 22.00 uur aan de Rotte
het JONGERENPODIUM OP DE

ROTTE, met tal van originele muziekacts.
- Op woensdag 30 juni vindt van
12.00 tot 15.00 uur op het Noordplein voor de eerste keer de BRUISENDE WOENSDAG plaats.
- Op vrijdag 20 augustus is er de
hele dag op het binnenterrein van
de Hofdijk KAMPEREN voor de
jeugd.
- Op woensdag 8 september vindt
van 12.00 tot 15.00 uur op het

Kiwi en hoog bezoek
De kiwi is een vrucht, maar tegelijkertijd ook de afkorting van
kindvriendelijke wijk.

Volgens de jongeren zijn er te weinig
starterswoningen. Volgens de corporaties staren ze zich te veel blind op
Kralingen en zien ze niet de kansen
in het Oude Noorden en Crooswijk.
Volgens de jongeren worden ze veel
te negatief afgeschilderd als hang- en
probleemjongeren.

Betrokkenheid
Jonge studenten MBO en HBO worden momenteel betrokken bij de
gebiedsontwikkeling rond het Zuidplein. Studenten bevolken nu de
Dordtselaan en krijgen huurvermindering in ruil voor maatschappelijke
inzet als huiswerkbegeleiding en
zorg voor senioren.
Een student kost de stad niets,
maar brengt jaarlijks per hoofd €
25.000,-- op voor de gemeente.

Behoefte aan vakkrachten
Historicus Van der Laan ziet de
schooluitval en het zwakke MBO als
probleem. Het Midden- en Kleinbedrijf groeit en niet de haven. Rotterdam heeft behoefte aan goed
opgeleide vakkrachten. Studenten
moeten praktisch bezig zijn in de
stad. Studenten van diverse niveaus
moeten daarbij samenwerken. Hierbij kunnen ze wat verdienen en een
deel van hun lening terugbetalen.

Doorstromen van MBO naar HBO
en masteropleiding moet mogelijk
blijven. De universiteit moet weer
elitair worden, expliciet voor onderzoekers.

Onpopulair

Verandering

Waarom is Rotterdam zo weinig
populair bij de studenten? Waarom
blijven ze er niet wonen na hun opleiding?

Om studenten vast te houden moet
je zorgen voor een wooncarrière. Zo
heeft woningbouwcorporatie Vestia
één derde van zijn woningen gere-

serveerd voor jongeren onder de 27
jaar. Verder moet het voorzieningenniveau verbeteren: meer cultuur,
sport en een bruisender uitgaansleven. Volgens wethouder Karakus
moet er vooral werk komen voor
jongeren. Ingezet moet worden op
de creatieve- en kenniseconomie.
Vestia wil van Bergpolder een studentenwijk maken en wil daarbij
de kracht van de Hofbogen gebruiken. Voor MBO-ers met weinig plek
thuis worden Foyers gebouwd.

Besluit
Van der Laan houdt een pleidooi
voor de creatieve sector. Hij constateert bij de jongeren een geweldige
bereidheid om met de stad aan de
gang te gaan. Het onderwijs dient
minder een productiemachine te
zijn, maar meer een instrument tot
talentontwikkeling. Breng onderwijs op niveau mét de jongeren.
Van der Laan verwijst naar het Rotterdamse adagium ‘; Run your own
City’ of ‘Samen Bouwen’.

met tal van uiterst originele kunstuitingen.
- Op vrijdag 01, zaterdag 02 en zondag 03 oktober is er van 09.00 tot
22.00 uur op het Noordplein het
kleurrijke WERELDFEEST, met
tal van spetterende optredens.
- Op woensdag 30 oktober tot slot
is het van 19.30 tot 21.30 uur griezelen met HALLOWEEN, begin
nu alvast om je afschrikwekkende
masker te gaan maken.

In de pijplijn
in de Erasmusbuurt
In de Erasmusbuurt bruist het van het leven en is er van alles en
nog wat aan de hand. Een kleine impressie van waar op dit moment zoal aan wordt gewerkt:
- De jongeren-chillplek in de Erasmusstraat krijgt pas later vorm. De open
artistieke zitconstructie wacht nog op een bouwvergunning.
- Zakken vruchtbare aarde liggen opgestapeld bij het binnenterrein van de
Rembrandtstraat. Na de vorstperiode gaan bewoners en leerlingen in hun
volkstuintjes aan de slag.
- Hoedje van Papier wekt met de kidsreporters aan de volgende kinderkrant. Ze gaan ook kennis maken met de radio- en tv-wereld. De kinderen
delen hun ervaring met hun klasachterban.
- Het voormalige kantoor van woningbouwcorporatie Com.Wonen in de
Erasmusstraat wordt de plek voor de Wijkschool, een praktijkopleiding
die leerlingen voor het reguliere onderwijs klaarstoomt. De leerlingen
doen klussen in de woonomgeving en in wijkgebouwen.
- De soosruimte aan het Noordplein 12 is opgeknapt en gaat functioneren
als ouderkamer, workshopruimte en buurthuisje.

Studenten maken de stad
In Arminius recht tegenover
Museum Boymans van Beuningen werd gedebatteerd
rond het thema ‘Rotterdam
aantrekkelijke studentenstad’. Volgens initiatiefnemer Zadkine wordt de stad
alleen aantrekkelijker als
het onderwijs wordt verbeterd en gekoppeld aan de
maatschappij.

Noordplein voor de tweede keer
de BRUISENDE WOENSDAG
plaats.
- Op woensdag 15 september wordt
van 12.30 tot 14.00 uur op de Rotte
iedereen in de boot genomen met
de prestigieuze REGATTA OP DE
ROTTE.
- Op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 september is er de hele dag
het in het Oude Noorden wereldberoemde ROUTE DU NORD,

De Erasmusbuurt is een Kiwi-buurt.
Het is de enige buurt in Rotterdam
waar echt resultaat is bereikt, terwijl ze toch gelijk gestart is met een
tiental gelijkwaardige buurten.
Een kindvriendelijke buurt bestaat
uit een uitdagend schoolplein, autovrije straten, goed ingerichte binnenterreinen, schooltuintjes, een
artistieke omgeving en een veilige
route die de speelplekken met elkaar verbindt.
Een kindvriendelijke buurt doet wat
met omgangsvormen, met elkaar

respecteren en samenwerken. Een
kindvriendelijke wijk stimuleert diverse talenten: taal, reken, natuurliefde, bewegen, communiceren.
In zo’n wijk staan kinderen voorop
en helpen elkaar. In een kindvriendelijke wijk trekken ouders de kar,
dat noemen ze met een groot woord
‘participatie’.
Op al deze punten scoorde de Erasmusbuurt hoog en was een voorbeeld voor de stad.
Dit was de reden waarom dS+V (de
dienst Stedenbouw en Volkshuis-

vesting) een conferentie organiseerde in het Luzac College aan de
Noordsingel en twee wethouders
meebracht: Lamers (onderwijs en
jeugd) en Karakus (woningbouw en
ruimtelijke ordening).
De kinderen van basisschool De
Klimop, de reporters van de kinderkrant Hoedje van Papier zorgden
voor een boeiende rondleiding. Ze
deden dat met enige trots. En hebben ze geen gelijk?
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Binnen groen,
buiten groen

Henk Vis is vanaf 1 december 2009 de trotse eigenaar van Pakhuis ‘De aardappel’ aan de 1e
Pijnackerstraat 99b. Het Oude Noorden ziet hij als
een groeimarkt, die hij maar al te graag met een
goede aardappel kennis wil laten maken. Hoog
tijd voor een gesprek met een oer-Hollandse eigenheimer, die graag bij zijn allochtone buren in
de keuken meekijkt.

Op maandag 1 februari konden de bezoekers van de nieuwjaarsreceptie van het opbouwwerk in haar pand aan de 3e
Pijnackerstraat tal van levensgrote groene banieren bewonderen. Het bleek een fraaie presentatie van het project ‘Binnen
groen, buiten groen’.
Dit is een vernieuwende en creatieve manier om vrouwen uit Rotterdam in contact te brengen met
elkaar en met ‘verborgen’ natuurplekken in Rotterdam.
Het doel van het project is daarmee
tweeledig:
- bevordering van de deelname van
vrouwen in de Rotterdamse samenleving

- vergroting van de verbondenheid
van vrouwen met elkaar en de stad
Rotterdam door hen in contact te
brengen met de Rotterdamse natuur, milieu en duurzaamheid.

Gezamenlijke Rotterdamse
identiteit
Initiatiefnemers Dona Daria en het
Rotterdams Milieu Centrum heb-

Traditie van vele
tientallen jaren
Henk Vis (55) is een stevig eter en
houdt daarbij graag van een goede
aardappel op zijn bord, het liefst ook
nog lekker gevarieerd. Al vele jaren
keek hij met een wat nostalgische
blik vanuit zijn huis naar de overkant naar de oudste aardappelwinkel in Rotterdam, in 1920 geopend
door Piet van der Veer. In 1970 (!)
nam diens opvolger Ger Verkerk
het stokje over, maar moest op zijn
beurt in 2007 na 37 (!) dienstjaren
ermee stoppen. Daarmee dreigde er
een einde te komen aan een traditie
van vele tientallen jaren.

‘Mijn piepers zijn super!’
weest. De consumptie is sedert 10
jaar stabiel, er is geen groeimarkt.
Dat ziet hij voor zichzelf echter
anders: veel van de allochtonen in
het Oude Noorden en de Agniesebuurt hebben de aardappel gewoon
op hun menu staan en willen die
graag eten. Hij hoort van veel van
hen dat ze klagen over de aardappel zoals die in supermarkten wordt
aangeboden. Deze is vaak schoongewassen, waar deze eigenlijk een
kleirandje hoort te hebben. Ook laat
met grote regelmaat de kwaliteit te
wensen over.
Dat hij toch goedkoper kan aanbieden dan supermarkten, wijt Henk
aan een goede inkoop bij de groothandel, een kanaal nog afkomstig
van de vorige eigenaar.

Inzetten op smaak en kwaliteit
Henk zelf raakte in mei 2009 zijn
baan kwijt en nam het initiatief zijn
lot te verbinden aan het door hem
zo gekoesterde aardappelpakhuis.
Hij zag het als een eer om het pand
en de traditie te behouden, maakte
een bedrijfsplan en ging aan de slag.
Nuchtere Hollander Henk zag een
aantal voordelen die konden worden gecombineerd: zijn liefde voor
de aardappel, het slechte imago van
de aardappel bij supermarkten en
het feit dat veel allochtone gezinnen in het Oude Noorden (Marokkanen en Turken voorop) wel degelijk de aardappel in hun warme
avondmaaltijd meenemen. Hij wil
hierbij vooral inzetten op smaak en
kwaliteit en daarbij waar mogelijk
concurreren op een goede prijs.

Peulvruchten (uit Nepal)

Tijdmachine
Vanaf november verbouwde hij het
pand en gaf het met bestaande materialen een authentieke boerenuitstraling. Wanneer je nu vanuit het
moderne Oude Noorden het pand
binnenloopt, lijkt het wel alsof je
een tijdmachine instapt.
Een verrassend detail bij de inrichting is een digitaal klokje dat voor
de benodigde spanning gebruik
maakt van een aardappel!! Hij kreeg
het bij de opening van een van de
klanten.
Opvallend zijn verder een aantal
fraaie historische weegschalen,
waarvan er slechts één echt in gebruik is. De klant krijgt hierbij altijd meer aardappel dan dat deze
aangeeft. In deze tijdmachine is

er geen plaats voor een moderne
elektronische kassa, er wordt afgerekend via rekenen met balpen op
een kladblok.
In contrast met de sfeer van de
zaak, heeft hij veel van de inrichting
via internet weten te bemachtigen.
In het kader van klantvriendelijkheid is er ook een publiekstoilet in
het pand gerealiseerd. Met enige
trots wijst Henk op de schone betonvloer. Deze is met een dweil
eenvoudig schoon te houden, van
belang met de vaak stoffige aardappelen.

Kleirandje
Worden er in Nederland niet minder dan 480 (!) aardappelsoorten

verhandeld, in zijn winkel beperkt
Vis zich tot zes soorten: de vastkokende (Nicola), de iets minder
vastkokende (Bildstar), de kruimige
(Frieslander), de bonken en binten
en de afkokers (Eigenheimers).
De aardappelen worden door Henk
met veel genoegen met een schepbak opgeschept en op de weegschaal afgewogen, heerlijk ouderwets handwerk. De prijs per kg
ligt op 60 tot 65 eurocent. Voor de
veeleters zijn er ook 20 kg-zakken
(het vroegere ‘mud’), deze variëren
in prijs van € 12,-- tot € 13,--, waarbij indien nodig over de prijs valt te
praten.
In algemene zin merkt Henk op
dat de aardappel nooit is uit ge-

Op zoek naar producten die bij
het eten van de aardappel passen,
kwam Henk Vis bij peulvruchten
terecht: linzen, witte en bruine bonen en spliterwten. Hij verkoopt
ze vanuit nieuwe oogst. Daar waar
de peulvruchten uit supermarkten
veelal 12 uur moeten weken en dan
5 uur moeten koken, zijn ze van
hem in een half uur tot drie kwartier kookgaar.
Vanaf maart verwacht hij te kunnen komen met uit Nepal geïmporteerde rode, gele en groene linzen.
Deze zijn biologisch geteeld en afkomstig van eerlijke handel.
Hij doet niets met fruit, omdat hij
naar zijn mening niets kan toevoegen aan wat er in de buurt al op de
markt is.
Hij verkoopt ook scharreleieren, als
‘meeneemproduct’. Dit past in de

lange traditie van andere aardappelpakhuizen.
Verder is er op dit moment winterpeen, een seizoensgebonden product. In andere seizoenen kunnen
dit andere producten zijn, waarbij
Henk denkt aan mogelijkheden als
rode grapefruits, goudreinetten en
stoofpeertjes.

ben de interesse voor het milieu
van verschillende groepen vrouwen
gecombineerd met het werken aan
hun verbondenheid bij de Rotterdamse samenleving. Vrouwen met
verschillende achtergronden uit
verschillende deelgemeenten zijn
in contact met elkaar gebracht en
door middel van natuur en milieu
is er op een vernieuwende manier
gewerkt aan hun gezamenlijke Rotterdamse identiteit. Vrouwen zetten
zich gezamenlijk in, stimuleren elkaar in het opdoen van kennis over
de Rotterdamse natuur en hun bijdrage aan een beter milieu en voelen zich trots op de Rotterdamse
leefomgeving.
Dona Daria draagt bij aan het project
vanuit haar expertise over allochtone
vrouwen, laagdrempelige activiteiten, emancipatie en empowerment;
het Rotterdams Milieu Centrum
heeft de expertise in huis over mi-

lieu, duurzaamheid en de rijke natuur van de regio Rotterdam.

Persoonlijke bijdrage
Er zijn drie ‘verborgen’ natuurplekken in Rotterdam bezocht: het Vroesenpark in Blijdorp, het Kralingse
Bos en de Schat van Schoonderloo.
De vrouwen hebben een persoonlijke bijdrage geleverd door tijdens

Meer informatie
Meer informatie over het project
‘Binnen groen, buiten groen’ kan
men vinden op de website www.
binnengroenbuitengroen.nl. Daar
kan men ook zien waar nog tot eind
april op diverse plekken in Rotterdam de reizende tentoonstelling
met de fraaie levensgrote groene
banieren kan worden bezichtigd.

Omgang met bewoners en
mede-ondernemers
Hij roemt het contact met de andere ondernemers in de 1e Pijnackerstraat. In een soort van kruisbestuiving helpen ze elkaar. Zo
nemen een Surinaamse Toko en
café Branco bij hem aardappelen af.
Omgekeerd helpt hij hen weer door
waar nodig activiteitenfolders van
hen neer te leggen.
Zelf heeft hij via de onlangs geopende Scholingswinkel aan de Tollensstraat een cursus gevolgd. In
overleg met de daar gestationeerde
winkelstraatmanager Koert Vermeulen ziet hij graag dat hij samen
met zijn collega-ondernemers de
loop in de straat kan verbeteren. In
dat opzicht zit er volgens hem potentie genoeg op dat kleine stukje
oer-Rotterdam, met bijvoorbeeld
Dagactiviteitencentrum Het Nieuwe Spoor op nummer 100b en een
dependance van het Boumanhuis.

Super
Henk Vis karakteriseert zichzelf –
geheel in stijl – als een ‘eigenwijze
eigenheimer’. Wat hij heeft in dat
kader tot besluit tegen supermarkten en klanten te zeggen: “Mijn piepers zijn super!”

Pakhuis ‘De aardappel’ is gevestigd aan de 1e Pijnackerstraat 99b, telefoonnummer 06 – 2485 2555. Openingstijden: dinsdag tot vrijdag van
10.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Iedereen kent wel van
die sombere plekjes in de
buurt: de middenberm van
een trambaan, een verwaarloosd geveltuintje of
een treurig gemeenteperk.
Een bloemetje zou de boel
geweldig opfleuren!

de excursies een plek uit te zoeken
die hen persoonlijk aansprak. Deze
plek is vervolgens samen met de
vrouw gefotografeerd door fotografe Karin Opelland.

Rotterdam fleurt op
Dat is ook precies wat ‘Rotterdam
fleurt op’, een initiatief van Groenpunt, gaat doen. Met uw hulp fleurt
Rotterdam op. Op elke beschikbare
plek zaait Groenpunt samen met
u wilde bloemen. Zo wordt Rotterdam dit jaar een fleurige stad met
bloemen waar ze maar willen groeien: een betere stad voor de mensen
en voor vlinders, bijen en andere
insecten.
De Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond zorgen voor
gratis wilde-bloemen-zaad.

Hoe dit aan te pakken
- Maak een digitale foto van de plek
(of plekken) waar u bloemen wilt
zaaien
- Schrijf op waar het is (bijvoorbeeld “verwaarloosde bloembakken tegenover Benthuizerstraat
48 in Oude Noorden, Rotterdam”)
- Vermeld óók de deelgemeente
(‘Noord’)

- Schrijf op hoe groot de plek ongeveer is.
- Schrijf op met wie u de bloemen
buiten gaat zetten. Dat mogen
een paar buren zijn, of de hele
straat, een bedrijf of een paar
collega’s, een school of een klas
of een paar klasgenoten. U kunt
natuurlijk ook alleen aan de slag
gaan.
- Schrijf naam, adres,
telefoonnummer(s) en mail-adres
op van de contactpersoon.
- Stuur alles vóór 15 maart naar
info@nivonrotterdam.nl

Groenpunt neemt daarna contact
met u op over het vervolg van de
actie. Meedoen is gratis, het kost
u enkel wat tijd. En wat geduld natuurlijk, om te wachten totdat alles
in bloei staat.
Groenpunt zorgt voor een website
waar u kunt zien of de plek van uw
keuze nog vrij is. Zij zullen ook
deelgemeenten, gemeentewerken
en anders betrokken instanties op
de hoogte stellen van de plaatsen
waar gezaaid gaat worden, zodat de
opfleurtuintjes niet worden weggemaaid of omgeharkt.

Het project is ook een ware uitnodiging om zelf de ‘verborgen’ natuurplekken te gaan bezoeken.

Welkom in mijn leven
Pameyer, stichting voor mensen met een beperking, organiseerde een politiek café.
Het rijk trekt minder geld uit
voor deze doelgroep en geeft
het potje aan de gemeente.
Volgens het rijk moet er meer gebruik van vrijwilligerswerk en het
bestaande sociaal cultureel werk
worden gemaakt.
Pameyer liet aan de politici zien
hoe een door professionals geleide
beschermde woonvorm in Delfshaven via een klussendienst van grote
betekenis voor de buurt is. Tegelijkertijd voelen de cliënten zich in
de buurt thuis, voelen zich veilig
en krijgen ze een plek in de maatschappij.
Tijdens de bijeenkomst kregen de
bezoekers een ontroerende rap te
horen:

Rap ‘Welkom in mijn leven’
We komen van de straat geld is waar
het leven om gaat. Leven is wat ik
wel maar soms word het me teveel.
Ik heb domme dingen gedaan waar
ik spijt van heb, domme dingen gedaan in het verleden en dat zonder
respect. Ik heb weinig liefde gekregen, dus ik heb weinig liefde om te
geven …
(…)
Welkom in mijn leven
Je moet eens weten
Veel domme dingen
Gedaan in het verleden
Geen liefde gekent
Geen liefde gekregen
Goedendag allemaal
Welkom in mijn leven
(…)
Welkom in mijn leven
Je moet eens weten
Veel domme dingen
Gedaan in het verleden
We blijven positief
We blijven liefde geven
Welkom in ons leven

NR 21 - maart 2010

pagina 12

Echte Liefde en het project
Thee, Tapas en Tranen
Toneelvereniging Echte Liefde werkt op dit moment
aan het project ‘Twee, Tapas en Tranen’. Omdat vorig
seizoen het project ‘Het Nieuwe Hotel’ zo’n succes was,
vinden we dat er een vervolg moet komen waarin spelers hun talenten verder kunnen ontwikkelen en waarin
we u als wijkbewoner ook kunnen blijven betrekken.
Dit doen we door Thee, Tapas en Tranen te maken, dat
we vanaf half mei gaan spelen.

Waaraan kun je allemaal
meedoen?
De kookworkshop; onder leiding
van Violet ga je dan recepten voor
high tea gerechten en tapas bedenken, die uiteindelijk tijdens de voorstelling worden gegeten. De dagen
waarop de workshop gegeven wordt
zijn 3, 10, 17 en 24 maart van 13:30
tot 17:00 uur in het opvanghuis
voor dak en thuislozen van Speyk,
aan de heer Frankenstraat 26.
De workshop vormgeving; onder
leiding van Marion van der Schelde
ga je de ideeën voor de vormgeving
verder uitwerken, en ook maken.
Vormgeving betreft hier decor maar
ook kostuums/rekwisieten. Tot en
met eind april van 19.00 tot 22.00
uur op maandagavond in wijkgebouw het Klooster.

we kennis met de kastelein en zijn
vrouw. Hun leven wordt bepaald
door de kroeg en de klanten die er
komen. ‘Twee’ geeft een indringende blik in de relatie van deze twee
mensen die 24 uur per dag met elkaar leven en werken. Tussen het
bedienen van de klanten
door een gevecht op de werkvloer
waarin de spanning voelbaar is.
Maar wat schuilt er achter deze
groeiende haat-liefde verhouding?
De kroeg is een trefpunt voor de
uiteenlopende stamgasten. Doodgewone mensen met elk hun eigen
verhaal. Nou ja, doodgewoon… Een
oud vrouwtje aan het eind van haar
latijn, een goedgelovig meisje, een
ziekelijk jaloerse jongen en nog veel
meer klanten passeren de revue. De
kroeg als etalage van levensverhalen
over verdriet, verlangen en troost.

Avond ‘Thee, Tapas en Tranen’
Hoe gaat een avond ‘Thee, Tapas en
Tranen’ eruit zien?
Een voorstelling ‘Thee, Tapas en
Tranen’ begint met het ontvangen
van het publiek in de kapelzaal van
het Klooster. Daar ziet het publiek
het eerste deel van ‘Twee’ van Jim
Cartwright. ‘Twee’ speelt zich af in
een bar. Tijdens deel 1 geniet het
publiek van een high tea.
Na ongeveer een uur wordt het publiek verdeeld in vier of vijf kleinere
groepjes en beginnen ze aan een
wandeling door het klooster en een
stukje van de wijk. Op een aantal
plekken gaan ze een huis, park of
andere locatie binnen om te kijken
naar een korte voorstelling, geregisseerd door Hanny en Violet, Sandra,
Karin, Paul, Marjolein, of Lydia.
Als het publiek alle voorstellingen
heeft gezien komen we weer samen
in de kapelzaal van het Klooster, om
naar deel 2 van ‘Twee’ te kijken. Terwijl dit deel speelt krijgt het publiek
een drankje en tapas. De hele voorstelling duurt ongeveer drie uur en
kost € 10,00.

Twee
Sophieke speelt samen met Said het
stuk Twee. Zij legt zelf uit waar het
stuk overgaat.
‘Twee’ speelt zich af in een kroeg
in Rotterdam Noord. Daar maken

Het stuk is van Engelse origine, geschreven door de volksschrijver Jim
Cartwright. Jules Deelder vertaalde
het naar het Nederlands.

Regisseren: hoe doe je dat?
Karin volgt de regie opleiding en
legt uit waarover dat gaat.
Het project ‘Thee, Tapas en Tranen geeft je de mogelijkheid een
keer aan de andere kant van het toneel te staan. Want toneelspelen is
leuk, maar het is ook gaaf om zelf

een keer een stuk op de planken te
zetten! Maar hoe doe je dat? Jolina
verzorgt daarom voor een aantal toneelspelers van Echte Liefde een regie opleiding. Elke maandagavond
houden we ons bezig met de verschillende facetten van regisseren:
je uitgangspunten bepalen die je

met je toneelstuk over wilt brengen, weten welke rollen een regisseur allemaal heeft, onderzoeken
welke speelstijlen er bestaan, hoe
geef je feedback aan je spelers, etc.
Ook zijn we in groepjes bezig om
te oefenen met het regisseren van
‘Hartstuk’, een toneelstuk met twee
acteurs en acht regels tekst. Het
is wonderlijk om te ervaren dat er
al vijf verschillende varianten van
zo’n klein toneelstukje zijn, alleen
al door een andere setting te kiezen
(aan het hof van een Middeleeuwse
koningin bijvoorbeeld, of in een
inrichting) of door een andere stijl
te kiezen (heel serieus of juist overthe-top). We kijken er naar uit om
straks te starten met het regisseren
van onze eigen stukken, die zullen
ontstaan uit de verhalen van het
Verhalenhuis. Ik hoop dat er veel
(nieuwe) mensen zin hebben om
mee te spelen!

Speeldata
Twee, Tapas en Tranen
Mei: 14, 15, 16, 21, 22, 28,
29, 30
Juni: 4, 5, 6
op vrijdag en zaterdag aanvang 19 uur, op zondag aanvang 14 uur

Locatie
Kapelzaal Wijkgebouw
Het Klooster Oude Noorden
zij-ingang. Hammerstraat 63
3036 MC Rotterdam
Toegang: € 10,00 inclusief
een high tea, een drankje en
tapas

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

