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Marokkaanse moeders nemen
estafettestokje over

De resultaten van de aanpak van de Kloosteralliantie, het
werken vanaf onderop, worden steeds duidelijker:
150 kinderen op een vereniging, 40 moeders op taalles
en 80 kinderen in de huiswerkklas. Deze resultaten uiten
zich niet alleen in getallen, ze worden ook steeds meer
letterlijk zichtbaar.

Zo werd er op woensdag 10 februari jl. naast het Icecarving ook een
modeshow gehouden. Deze liet
heel duidelijk de verschuivende rol
van Marokkaanse vrouwen zien.
Stonden zij eerst vooral aan de zijlijn, nu maakten ze op creatieve
en indrukwekkende wijze de kleding voor de kids. Eén moeder trok

zelfs de stoute schoenen aan en
verzorgde de hele presentatie. Het
geeft veel energie te zien hoe deze
vrouwen het estafettestokje hebben
overgenomen!
Hetzelfde zag je gebeuren op
woensdag 17 maart jl. met de Gametent. De Marokkaanse en Turkse
moeders waren uitdrukkelijk aan-

wezig en trokken met de kids langs
de avontuurlijke tentjes.
Centraal bij deze aanpak staat de
ontwikkeling van kindertalent: behendigheid, beweging, beeldend
bezig zijn, schilderen en musiceren. Je hebt een heel dorp nodig om
een kind op te voeden.

pagina 2

NR 22 - april 2010

pagina 3

NR 22 - april 2010

Het Buurtgarderobe fotoproject

Project Ouders voor Ouders

Het Buurtgarderobe fotoproject vordert gestaag, de een
verwijst door naar de ander en zo komen er bijzondere mensen in beeld met aan de hand van een kledingstuk
eenvoudige maar echte verhalen.

In een buurt met veel kinderen als de Agniesebuurt
hebben de mensen veel te maken met opvoeden.

Silas: “Dit trainingsjackje heb ik
op vakantie gekocht in Berlijn, zo´n
heel oud merk dat ik vroeger ook
als klein kindje had, Robi heet het,
eerst dacht ik dat het van Rucanor
was omdat er zo´n R aan hangt. Dat
vond ik vroeger altijd heel interessant. Een merk dat niet meer bestaat, naar mijn weten. Ik was fan
toentertijd van een bandje, Tocotronic, was ook een Duits bandje. Met
twee vrienden was ik naar Berlijn,
om daar vakantie te vieren en die
band droeg ook dit soort training
jackjes. Toen ben ik op zoek gegaan
en vond er een in een tweede hands
winkeltje, en sindsdien als ik het
aan heb denk ik terug aan die tijd
en ik vindt het gewoon nog steeds
een leuk jackje en heeft een mooie
pasvorm, en strak dus nog steeds
wel in de mode. Achterop staat de
naam van een Duits amateur voet-

Waarom?
De mensen van de wijk zitten vaak
met vragen over het opvoeden van
kinderen, waar ze geen antwoord
op hebben en/of krijgen. De mensen ervaren een grote drempel bij
de organisaties in de wijk of stad.
Het is dan ook veel makkelijker
om met je vragen bij mensen in je

balclubje. Als ik het aan heb krijg ik
soms nog wel van die opmerkingen
“Duits jackje, bla bla bla...“ maar
is een goed herinnering aan mijn
beste vrienden, gezellig in Berlijn,
in de zomer. “
Lou, accordeonspeler: “Met deze
outfit - wit overhemd, zwarte pantalon en zwarte das - daar treed ik
misschien al veertig jaar mee op,
ik had ook effen zwarte dassen,
maar er is ook een tijd geweest dat
je van die leren dasjes had, van die
smalletjes. Ik heb ook met dassen
gelopen met van die instrumenten
er op, van die hele brede Amerikaanse. Ik heb in een trio gezeten
en dan kochten wij drie van die
dassen, drie jasjes, daar trad je mee
op natuurlijk. “Zeg El, die smalle
leren dasjes, die hebben we niet
meer, he?” De mensen kennen mij

niet anders als dat ik met een wit
overhemd en een zwarte broek en
schoenen en een gedekte das. Nou
toevallig heb ik dan die das met
die stippeltjes, maar dat wat ik al
zeg, ik heb natuurlijk ook van die
zwarte dassen. Kijk weet je wat ik
nou vindt, dat als je als muzikant
komt dat je dan een beetje er goed
uit moet zien. En niet in je dagelijkse kleding, kijk ik zit natuurlijk
op feestjes, en ik zit ook op recepties. Ik zit ook bijv. bij de Lions,
dat is een club van allemaal heren.
Die zitten meestal in de koninklijke
Maas, Roei- & Zeil Vereeniging aan
de Veerhaven. “Kijk” zegt El, “hier
is nog een gehaakte, ook een smalletje.” “En deze, een hele brede, ....
Daar zit voor mij geen verhaal aan,
hoor. Maar daar heb ik wel mee opgetreden.”

Daarom is de Stichting SAJ op
zoek naar 7 ouders uit de Agniesebuurt, die zich - na een korte

Heeft u:
- een zekere mate van autoriteit
binnen de doelgroep
- vaardigheden en durf om ouders
aan te spreken op hun opvoedingsstijl en om onderwerpen bespreekbaar te maken
- reeds een actieve rol in de wijk
- het vermogen een brug te slaan
tussen welzijnsorganisaties en de
doelgroep
- zin om (inhoudelijk) mee te denken over de concrete invulling van
het project
- langere tijd voor het project en
wilt u zich hieraan committeren.

De Stichting SAJ biedt:
- workshops (train-de-trainer/deskundigheidsbevordering)
- brede kennis overdracht m.b.t. opvoeden
- platform van experts op gebied
van opvoeding
- frequente bijeenkomsten met andere ouders en professionals
- breed netwerk binnen de Agniesebuurt
- vergoeding voor getoonde inzet

Bent u enthousiast?
Dan kunt u zich aanmelden bij saj
tel. 010 467 18 70.

Bewoners kozen voor de locatie Hooglandstraat voor aardige speeltuigen
en een romantisch binnenterrein. Het oorspronkelijke plan met heuvels
bracht echter wateroverlastproblemen met zich mee en was financieel
onhaalbaar. De komende weken wordt daarom in nauwe samenspraak
met de bewoners een nieuw plan opgezet.

PWS-nieuws
Nutstuinen worden parken

foto’s: Marcel Speet
Lou met zwarte das
De komende maanden loopt het
project door en aan het einde zal er
een expositie zijn en een feest voor
alle deelnemers. Bij info@marcel.

speet.net kan men zich aanmelden
om mee te doen, een eenvoudig verhaal en kledingstuk is voldoende.

Fiets weg? Check Fietspunt!
Rotterdam heeft vanaf eind 2009 haar eigen Fietspunt. Hier worden alle fietsen, brommers en
snorfietsen verzameld die door Stadstoezicht uit de stad worden verwijderd.
Ook door de politie gevonden fietsen worden naar Fietspunt gebracht. Via de website www.rotterdam.nl/fietspunt kunt u in de database kijken of de fiets bij Fietspunt
staat. Als u geen internet heeft kunt
u 14010 bellen. Fietspunt zit aan de
Schuttevaerweg 150.

Watch Out biedt voortijdige schoolverlaters tussen de 18 en 23 jaar de
kans om gedurende één jaar werkervaring op te doen en tegelijkertijd een opleiding tot beveiliger te
volgen. Het is de bedoeling dat de
deelnemers daarna met hun oplei-

De nutstuinen tussen de Vijverhofstraat en de Agniesebuurt worden
getransformeerd in een park voor
de omwonenden. Dit gaat gepaard
met een ophoging van het terrein
en de PWS-privé-tuinen.

Schitterend kwaliteitspark
De ophoging is noodzakelijk. Pomp
en drainage werken niet meer en
eenderde van het gebied inclusief
de bergingen staat geregeld onder water. Het park wordt eigendom van PWS en beheerd door 8
arbeidskrachten van de Stichting
Harten van Noord, die het zowel
zullen beplanten als onderhouden.
Het hele parkplan komt uiteraard
in inspraak. Ook de ophoging van

de tuintjes Vijverhofstraat wordt
met de bewoners afgestemd. Momenteel worden de eerste plannen
gemaakt en de kosten geraamd.
Voor deze grote operatie wordt naar
diverse financiers gezocht.
Inzet is een verbeterd woongenot
van de bewoners door middel van
een schitterend kwaliteitspark.

Stichting Harten van Noord
De Stichting Harten van Noord is
gevestigd in de Agniesestraat en
heeft veel ervaring opgedaan in
een park van 10 ha in Boskoop. De
Stichting die werkt met mensen
met een beperking wordt gestuurd
door de Vrienden van Boskoop.

Waarom worden fietsen
verwijderd?

Project Watch Out
Extra ogen en oren in Noord

Silas met Berlijn’s trainingsjackje

Elkaars steunen

en denkt u “ik kan zeker helpen”,
dan is het project naar u op zoek!

Nieuw plan Hooglandstraat

Portefeuillehouder
Richard
Scalzo van de deelgemeente
Noord gaf onlangs het officiële startschot voor het project
Watch Out in het Oude Noorden. Het startschot werd gegeven in de nieuwe wijkpost van
Watch Out aan de Kabeljauwsestraat 36b.

ding op zak gemakkelijker een reguliere baan vinden.
Watch Out Rotterdam-Noord bestaat voorlopig uit zes personen,
allen afkomstig uit RotterdamNoord, onder begeleiding van een
projectleider van de Service Dienst
Werk.
De Watch Out-leden gaan van dinsdag t/m zondag van 15.00 tot 23.00
uur in herkenbare kleding de wijk
in en hebben een signalerende rol.

eigen omgeving terecht te komen.
Omdat dat de mensen zijn die je
gezinssituatie en cultuur kent en
begrijpt.

training - graag binnen hun eigen
netwerken willen inzetten om
andere ouders te helpen op het
gebied van opvoeding. Het gaat
om - in alle vertrouwen - het overbrengen van kennis en vaardigheden gericht op de opvoeding van
kinderen. En alles via contacten
in de eigen groep, in buurthuizen, de ouderkamer bij scholen
of tijdens koffiegesprekken in het
eigen huis.
Voelt u zich aangetrokken hiertoe

Ze houden toezicht in de openbare
ruimte en letten daarbij op zaken
als vernielingen, overlast, graffiti
en kleine criminaliteit. De toezichthouders in opleiding spreken mensen aan op hun gedrag en geven
zaken die ze tegenkomen door aan
onder meer de politie, Stadstoezicht, Gemeentewerken en de Roteb. Zij zijn onder meer aanwezig
in de Kloosterbuurt, de Erasmusbuurt en het Rottekwartier.

Het doel van Watch Out is om toezicht in de openbare ruimtes te intensiveren, de wijk schoner te maken en de veiligheid in de wijk te
stimuleren. Het project is een initiatief van de deelgemeente Noord en
de woningbouwcorporaties Com.
Wonen en Woonstad Rotterdam en
past in hun gemeenschappelijke
ambitie om Noord schoon, heel en
veilig te maken en te houden.

Om Rotterdam leefbaar te houden
voor Rotterdammers, worden per
jaar ongeveer 10.000 fietswrakken,
langdurig onbeheerde fietsen en
verkeerd geparkeerde fietsen uit de
stad verwijderd. Dit gebeurt na een
waarschuwing, die aan de fiets bevestigd wordt. Maar als een fiets zo
hinderlijk geparkeerd is, dan kan
het zijn dat deze zonder waarschuwing verwijderd wordt. Daarnaast
geldt in sommige gebieden een
parkeerverbod voor fietsen. Een
voorbeeld in Noord is de noordzijde van het Centraal Station. In dit
gebied mogen fietsen alleen geparkeerd worden in de fietsenstallingen en rekken.

Wat gebeurt er met een
verwijderde fiets?
Deze wordt opgeslagen bij Fiets-

punt. Fietswrakken worden 2 weken bewaard en alle andere fietsen
13 weken. Deze worden met foto’s
en kenmerken in een database geplaatst.

Herken uw fiets
Als u de gegevens van uw fiets noteert en goed bewaard is het makkelijk om een kwijtgeraakte fiets
terug te vinden.

Laat uw fiets graveren
Door nu uw fiets te laten graveren
met een uniek nummer (dat geregistreerd wordt in een landelijke
database) voorkomt u diefstal en is
het eenvoudiger om uw fiets terug
te vinden. Fietspunt heeft een fietsgraveerteam dat in 2010 regelmatig
in de stad te vinden is om uw fiets
te graveren. Op www.rotterdam.nl/
fietspunt kunt u zien waar het graveerteam deze dienst verleent.

Wordt u vrijwilliger bij
de Tour de France?
Begin juli strijkt de Tourkaravaan in Rotterdam neer voor Le Grand Départ
van de Tour de France. De organisatie is op zoek naar veel vrijwilligers.
Niet alleen bij de officiële Tourstart, maar ook op de dagen rond het evenement. Van 8 juni tot en met 5 juli 2010 zijn er uiteenlopende werkzaamheden die gedaan moeten worden. Wit u misschien een handje helpen? Kijk
dan op de site www.tourdefrancerotterdam.nl/vrijwilligers.
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Bewonerscolumn

“Ik ben een biljartbal
in het diepst van mijn
gedachten”

Begrip
Mijn chef komt de laatste tijd
vaak met een chagrijnig gezicht op het werk. Er wordt door
collega’s over gepraat: ‘Zou hij
ruzie hebben met zijn vrouw?’
of ‘wilde zijn auto weer eens
niet starten’? Vandaag besluit
ik om het aan hem te vragen.
Wat blijkt? Hij heeft last van de
buren! Volgens mijn chef zijn de
buren te slap met opvoeden. Hun
zoon draait regelmatig keiharde
muziek. Rap en hiphop met veel

spreken. Maar zij vinden het goed
dat die jongen wel eens zijn muziek hard aan zet. ”Wel eens!“, hij
lacht schamper. “die jongen heeft
zijn muziek vaak en lang snoeihard
aan, vooral als zijn ouders niet huis
zijn.“ Hij heeft een paar keer aangebeld als het geluid weer zo hard
was, maar de buurjongen deed niet
open. “Hij hoort de bel natuurlijk
niet door die pestherrie.” En als de
muziek uit is, dan is mijn chef zo
blij met de rust, dat hij geen zin
heeft om naar de buren te gaan.
“Maar juist daar zit een kans”, zeg

chef denkt na en zegt dat hij dan
ook boos zou worden en niet meer
zou horen wat de ander zegt. Hij
besluit om dezelfde avond nog naar
de buren te gaan en hen dan rustig
te vertellen hoe die harde muziek
hem stoort. “En zeg ook maar niks
over de, in jouw ogen, gebrekkige
opvoeding.“ Hij lacht en begrijpt
het. Als de buren zich niet ‘aangevallen’ voelen, heb je kans op een
gesprek en kun je misschien samen
een oplossing bedenken. Hij voelt
zich door dat voornemen al beter en
we gaan allebei weer aan het werk.
Dalia

Kloos

Mijn ouders hadden een bloeiende kapperszaak. Op de benedenverdieping was de salon,
de woonkamer en een binnenplaats.
Bij de komst van de zogenaamde Amerikaanse keukens besloot mijn moeder een aanbouw
te realiseren.
Ik maakte handig gebruik van
de nieuwe ruimte en van het feit
dat, gezien het drukke beroepsleven van onze ouders, we met
drie broers wat aan onszelf werden overgelaten.
Het mooie biljart van de failliete
kroegbaas werd in de keuken geïnstalleerd en kon met een deksel erop ook nog als keukentafel
functioneren.
Al doende leert men, al vlug
werd ik een kei in het biljar-

		

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 26 april 2010. Kopij inleveren uiterlijk 12
april 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

ten. Het werd tijd om de op een
knip- of scheerbeurt wachtende
klanten voor een partijtje uit te
dagen.
Mijn vaste tegenspeler was Leonard Passeniers, een rijzige magere meubelmaker. Ik wist hem
met de regelmaat van de klok te
verslaan, maar kon slecht tegen
mijn verlies. Irritant was dat
hij als hij won hij als een soort
orgelpunt een scheet liet. Dat
maakte me vreselijk boos.
Toen de man stierf ging ik naar
zijn begrafenis. Na afloop van
de kerkdienst nam ik met een
hoofdknik vóór de kist afscheid.
Ik was verbijsterd toen er vanuit
de kist een knal van een scheet
klonk. Is er dan toch leven naar
de dood?

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
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Vertellen en Spellen
voor jong en oud
aan onderwerpen als bijvoorbeeld
huishoudelijk werk, feestdagen,
kinderspelletjes, winkels en straathandel, ouderlijk huis, mijn eerste liefde, liefde op leeftijd, oma’s
mode, strand enzovoorts, enzovoorts. De lijst is natuurlijk onuitputtelijk.

Wim Cremer (68) is bewoner
van het Jan van der Ploeghuis
aan de Hooglandstraat en initiatiefnemer van het dubbele
project ‘Vertellen en Spellen’,
dat op vrijdagmiddag 9 april
van start zal gaan.

Uw eigen verborgen talent

Het is de bedoeling dat er elke
eerste dinsdag van de maand boeiende verhalen zullen worden verteld, tussendoor zal er ook twee
keer per maand op vrijdagmiddag
een gezellige spelmiddag worden
georganiseerd. Zo kunnen niet alleen de bewoners van het Jan van
der Ploeghuis en omwonenden uit
de buurt, maar ook jong en oud op
een gezellige verrassende manier
bij elkaar zijn en met elkaar kennis
maken.

Handen en voeten

gedreun en agressieve stemmen.
Hij ergert zich er blauw aan. Zelfs
als hij zijn TV harder zet, wordt het
geluid overstemd door die muziek.
Hij heeft zijn buren een paar keer
gevraagd hun zoon daarop aan te

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

ik, “het ‘valt‘ vaak beter als je iemand ergens op aan spreekt als je
zelf kalm bent en dat rustig doet.
Ga maar bij jezelf na hoe jij je voelt
als iemand op boze en geïrriteerde
toon verhaal komt halen.” Mijn

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
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

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.

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
Benthuizerstraat 75
3035 CK Rotterdam
open op ma+do 9.30-14.00 uur
di + wo 9.30-17.00 uur
Tel. 010 213 14 96

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

Wim speelde al veel langer met dit
dubbele idee en heeft dit vorig jaar
als RotterdamIdee ingediend. Tot
zijn aangename verrassing is dit
bijzondere initiatief nu ook gehonoreerd en is er geld ter beschikking gesteld. Hij heeft daarop contact gezocht met het opbouwwerk,
de stichting Humanitas en Helping
Hands om zijn idee verder handen
en voeten gaan geven.

Lekker te pruttelen
De plannen zijn nu gemaakt en het
is dan ook de hoogste tijd om op
vrijdagmiddag 9 april om 13.30 uur
de aftrap te gaan verrichten. Tal van
(traditionele) spelen zijn uit de kast
gehaald, de vrijwilligers staan klaar
om u bij te staan (indien nodig halen ze u ook graag van huis op) en
natuurlijk staat de overheerlijke
koffie al lekker te pruttelen. Verder

Sjoelen blijft altijd gezellig
zijn drankjes en lekkere hapjes. Zo
zullen jonge meiden heerlijke taart
bakken. Kom langs, de gezellige en
sfeervolle ontmoeting tussen jong

Verhalenmiddag
Na de eerste spelmiddagen op 9
en 23 april, waarbij de bezoekers
met elkaar kennis hebben kunnen

Overal ter wereld vertellen mensen elkaar
verhalen, soms waar gebeurde verhalen,
dan weer verzonnen verhalen.
en oud staat centraal. Voorlopig
staan de eerstvolgende spelmiddagen gepland voor de vrijdagen 23
april, 14 en 28 mei en 11 en 25 juni,
telkens van half twee tot vier uur.

maken en er al de nodige sfeer met
elkaar is opgebouwd, is er dan op
4 mei, de eerste dinsdag van de
maand mei, de allereerste verhalenmiddag. Deze vindt eveneens

van half twee tot vier uur plaats.
Overal ter wereld vertellen mensen elkaar verhalen, soms waar
gebeurde verhalen, dan weer verzonnen verhalen. Zo wisselen ze
op heel verschillende manieren
ervaringen uit en leren ze elkaar
(beter) kennen. Iedere verhalenmiddag zullen er in het Jan van der
Ploeghuis oude en nieuwe vertellers met hun ongetwijfeld boeiende verhalen langskomen. Daarbij
kan werkelijk van alles aan de orde
komen. Zo dachten de organisatoren tijdens hun voorbereidingen

De verhalenvertellers kunnen
mensen van buitenaf zijn of eigen
medebewoners, maar ook u! Misschien is het nu eindelijk wel eens
de hoogste tijd om uw verhaal te
vertellen, iets wat u misschien al
zo lang heeft willen doen. Dat kan
allemaal, graag zelfs, meld u aan!!
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat
u naar aanleiding van het vertelde
verhaal erna met de anderen uitgebreid erover wilt napraten. Daar zal
alle gelegenheid toe zijn.
Nog leuker is het misschien echter
wel om samen met uw medebezoekers en de aanwezige vrijwilligers
te gaan knutselen en creatief uw
eigen vertaling van het vertelde
verhaal te gaan maken. Dat kan en
mag natuurlijk van alles zijn, als u
er maar heel veel plezier in heeft en
inspiratie aan kunt ontlenen. Niemand weet nu nog hoe oud en jong
elkaar zullen stimuleren om met de
meest mooie, ontroerende dan wel
fantastische dingen te komen.
Ontdek uw eigen verborgen talent
en laat anderen daarvan genieten.

Entree is gratis
Kom, luister en doe mee! De entree
is gratis en uw inbreng in welke
vorm dan ook wordt door Wim en
de organisatoren heel erg op prijs
gesteld. Zij wachten op uw komst.
U bent meer dan van harte welkom.

Agniesebuurt krijgt aandacht
Bij bewoners van de Agniesebuurt bestaat een gevoel van achterstelling. Hier komt een eind aan.
Na het intensieve project Mensen
maken de Stad in de Agniesestraat
en de Vijverhofstraat, waarbij veel
buurtbewoners persoonlijk werden
bezocht, is de tijd aangebroken om
een actieve kerngroep op te richten.
Belangrijke items van de bewoners
zijn schoon en heel en het gedrag
van kinderen.
Er staat nu al heel wat op stapel:
- Na het wijkfeest op het Ammersooiseplein en het succesvolle
Oud en Nieuw is het tijd voor
een goede jongerenprogrammering, zowel op het plein als bij
de Cruyffcourt bij Basta. Zinvolle
klussen voor jongeren zijn heel
welkom. Een suggestie van een
wijkbewoner is om in samenwerking met de jongeren van
de Horeca Vakopleiding van het

Zadkine-college een fancy fair te
organiseren.
- De Samenwerkende Arabische
jongeren en opbouwwerkorganisatie SONOR starten met een
project Ouders voor Ouders,
waarbij een aantal moeders een
cursus opvoedingsondersteuning
krijgen. Ze bespreken vervolgens
de opgedane kennis in hun eigen
netwerk. Zie ook het artikel op pagina 3.
- Het buro Astrid en Roos organiseert een herdenking van het
bombardement in de Hofbogen.
- De nutstuinen tussen de Vijverhofstraat en de Agniesestraat krijgen een nieuwe impuls. Gestreefd
wordt naar een schitterend park
voor de omwonenden. Zie ook het
artikel op pagina 3.
Levendig Ammersooiseplein
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Straatvoetbaltoernooi
en Straatspeeldag

Klankbordgroep
bewoners Erasmusbuurt
van start
De klankbordgroep bewoners in de
Erasmusbuurt ging definitief van
start. De klankbordgroep komt viermaal per jaar bij elkaar en bekijk of
het de goede kant opgaat. Doel is
het maken van een kindvriendelijke
buurt, een buurt die veilig is en leefbaar, die talent stimuleert en een brede school vorm geeft. In zo’n buurt
weet men elkaar ook te vinden.

Een chillplek voor jongeren

Het jaarlijkse Straatvoetbaltoernooi komt eraan en wel op
woensdag 5 mei aanstaande.

Minstens 20 voetbalteams worden
verwacht. Geef je snel op bij wijkgebouw Het Klooster en medewerkers van de dienst Sport en Recreatie. Naast het toernooi is er ook een
heel podiumprogramma met breakdance en diverse jongerenbands,
met straattheater en open podium
en met diverse crea-activiteiten.

Op woensdag 2 juni is er weer
de Straatspeeldag.
Gebruik wordt gemaakt van de afgesloten straten rond het Klooster.
Pandakooien, luchtkussen, hockey,
BMX-fietsen en de grote Tour de
France-bus zijn van de partij. Acrobatiek en muziek zullen voor verstrooiing zorgen.

Alleen als het ijs en ijskoud is

Via evenementen worden workshops aan kindertalenten gekoppeld. Aandacht wordt besteed aan
samen spelen, daar is ook het
schoolplein van basisschool De
Klimop op ingericht.
Aan de buitenruimte, de autovrije
Tollensstraat en de diverse binnenterreinen is het afgelopen jaar hard
gewerkt.
Op 14 april opent in de Erasmusstraat een jongeren chillplek, door
henzelf ontworpen. In het voormalige Com.Wonen kantoorpand komt
de Wijkschool met praktijklessen.
In Noordplein 12 trekt de meidenkamer in.

Balkonnetje met bloemen

delijke buurt een reuzesprong voorwaarts heeft gemaakt.
De leden van de klankbordgroep
zijn enthousiast. Ze leggen de vinger op de gevoelige plek. De verkeerscirculatie is niet best. Wat
gebeurt er rond de Klimopschool
aan activiteiten, dienen we door te
zetten richting de Julianaschool, het
Plein en het Spoor?
Volgens de bewoners kan het nog
beter met de communicatie. Verbindingen leggen is van het allergrootste belang. Het feit dat talrijke
inwoners hun balkonnetje met bloemen opsieren spreekt boekdelen. Ze
sluiten aan bij een verbeterde woonomgeving.
De komende tijd besteden we aandacht aan thema’s als jong en oud,
samen spelen en kind en buitenruimte.

Een kidsroute
De klankbordgroep schonk in zijn
eerste bijeenkomst ook de nodige
aandacht aan een kindvriendelijk
route, die buurtverbindend is, veilig, ontwikkelingsgericht, voor kids
herkenbaar en voor de buurt imagoverbeterend.

Uit stedelijke metingen blijkt dat de
Erasmusbuurt als enige kindvrien-

Internationaal
Kinderfeest
Traditiegetrouw wordt het spectaculaire Internationaal Kinderfeest
elk jaar door Project Tweede Thuis
georganiseerd in speeltuin Het

Noorden nabij Station Noord,
dit jaar op woensdag 21 april
vanaf 13.30 uur. De entree is
gratis.

Een reuze klimtoren, een stormbaan, een open podium, een dansen modeshow, sieraden maken,
schminken, henna en een indianentent: het wordt één groot spektakel voor onze kleurrijke kids.
Het wordt een ontmoetingsfeest
van jong talent.
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Games in het voorjaarszonnetje
Games kunnen inspireren en
zijn bij uitstek een middel tot
talentvorming van de Kloosterkids. Op woensdag 17 maart
baadde de Gametent op het
Johan Idaplein in een weldadig
voorjaarszonnetje.
In de grote staltent stonden trainers,
fietsen en scateboards, ze waren
verbonden met reuzenschermen
waarop je kon skiën, snowboarden
en langlaufen. In een kleurrijk koepeltentje kon je dansen op matten
en genieten van de effecten op het
scherm. Een andere tent was voor
de roeiers en de dappere kids die
met een stick de wisselende lichten
konden aantikken.
De sfeer was heel gezellig, met
de vele moeders op de bankjes, de
bezoekers vanuit het Jan van der
Ploeghuis en de talrijke jongeren die
zorgden voor begeleiding. De kinderen hadden het enorm naar hun
zin. Er werd gezweet op de fietsen,
in de roeiboten en op de dansmat,
wat zijn effect had op de omzet van
frisdrank en aansterkende pannenkoeken. Master Humpa veroverde
weer de harten en dj Nordia kreeg
iedereen in beweging.
De games bleken een heel leerproces van handigheid, snelheid, uithoudingsvermogen, behendigheid
en tactiek. De geweldige sfeer op het
plein is een grote stap voorwaarts.

Noorder
Bioscoop
van start
Na Centraal Theater, Wester Bioscoop en Ooster Theater is er nu
Noorder Bioscoop!
Oude tijden herleven tijdens Noorder Bioscoop/Episode 1.0. Het filmevenement in de sfeer van weleer

foto’s: Johannes Odé

Heskes en vele enthousiastelingen
zijn sinds een jaar zeer toegewijd om
die wens te verwezenlijken. Noorder
Bioscoop / Episode 1.0 zal duidelijk
maken dat Rotterdam Noord zit te
springen om een plek waar filmvertoning en ontmoeting centraal staan!
Noorder Bioscoop / Episode 1.0 is
een filmfestival voor jong en oud,
voor mensen uit Rotterdam Noord
en daarbuiten. Station Rotterdam
Bergweg wordt voor de gelegenheid

Perfect in harmonie met de
weersomstandigheden oefenden de kinderen van basisschool de Klimop op woensdag
3 maart hun beeldend talent.
Ze namen deel aan de Icecarving en deden dit in goed georganiseerde groepjes met
de kleuren rood, groen, geel,
blauw en oranje.

Meer informatie
Filmtickets zijn verkrijgbaar voor het
symbolische bedrag van 50 eurocent.
Voor meer info kijk op
www.noorderbioscoop.nl.

Workshops
Oriëntaalse
Dans

Romantiek
Uit klompen ijs hakten ze met beitels en enorme werkhandschoenen
de meest romantische voorstellingen: van kranen tot klompen, van
letters tot bedden, van huizen tot
vreemde beestjes.
Ondertussen werden er door een
kunstenaar met de kettingzaag
standbeelden gemaakt van diamanten, vogels en vlinders. Het voor de
verkiezingen opgekomen publiek
stond er zich aan te vergapen.

Families op het plein
In de grote staltent werden leren
tasjes gemaakt, die prachtig versierd

Zaterdag 17 april om 16.30 en 20.00
uur spelen een aantal magische
en absurde films en kun je je in de
avonduren laten verleiden tot een
dansje, wanneer de Maatschappij
voor Volksgeluk een davererend filmfeest organiseert.
Zondag 18 april om 13.30 en 16.00
uur genieten bezoekers van films,
waarin eten een belangrijke rol
speelt. Op laatst genoemde dagen
worden respectievelijk de kinderfilms Ponyo NL en Ratatouille NL
vertoond.

biedt in drie dagen tijd een uiterst
veelzijdig filmprogramma en een
hoop gezelligheid.
werden met kralen, glitters en kettingen. De kids lieten zich schminken en kregen stoere tattoos. Nog
nooit was de opkomst zo groot, zeker ook te wijten aan een voor het
eerst stralend zonnetje. Je kon het
ook afmeten aan de enorme stapel
pannenkoeken die werd verzet, zowat het dubbele van anders.

De ouders bleven lekker op het plein
zitten en hadden het prima naar
hun zin.
Het nieuwe schoolplein leent zich
prima tot samenspelen en tot warme evenementen als deze Icecarving.

Wat is Noorder Bioscoop/
Episode 1.0?
Daarnaast dient het festival een groter doel. Namelijk het vestigen van
Noorder Bioscoop als permanent
filmtheater in het voormalige station
Rotterdam Bergweg bij het Eudokiaplein. Initiatiefnemer Revelino

omgebouwd tot filmtheater met twee
filmzalen en een ruime horecavoorziening.

Programma
Op vrijdag 16 april om 21.00 uur
krijgen bezoekers een voorproefje
van wat er de komende maanden in
de bioscopen te zien is. Er draaien
twee pre-releases die zeer succesvol
bleken op de laatste editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam.

Op 25 april vinden in Studio Soraya
Sultan aan de Hoyledestraat 38 een
tweetal workshops Oriëntaalse Dans
plaats. Docente is de bekende Magda
Kadous uit Egypte. Initiatiefneemster buikdanseres Soraya Sultan over
haar gastdocente: “Magda is een
fantastische danseres en docente.
Ze is getraind door de bekende Ibrahim Akef, Zaza Hassan en Momo
Kadous. Met Magda werk je aan je
vrouwelijke uitstraling. Deze wordt

vertaald door de muziek. Kom, laat
je inspireren door deze fantastische
danseres en voel je weer op en top
vrouw!”

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
- Van 11.00 tot 13.00 uur de workshop klassiek oriëntaalse dans,
prijs: € 30,-- Van 14.00 uur tot 16.00 uur de
workshop Balady, prijs: € 30,-euro.
Na afloop kunt u genieten van een lopend buffet. Ook worden er muziekCD’s verkocht.

uniek voor Nederland en komen alleen voor in het Oude Noorden en
op Katendrecht. Vroeger werden ze
gebruik voor reclame, nu voor kunst.
Het Centrum Beeldende Kunst, de
woningbouwcorporatie PWS en de
Deelgemeente Noord willen de 12
kroonlijsten laten beschilderen. Weinig Rotterdammers gaan naar musea, de buitenruimte is uitermate geschikt als expositieruimte voor beeldende kunstenaars. De drie partners
trekken twee jaar lang € 60.000,-uit voor deze opgave. Iedere partner
betaalt eenderde.

Criteria
Aanmelden
Vrouwen met óf zonder basiskennis buikdansen kunnen aan de twee
workshops deelnemen.
Aanmelden is mogelijk via Soraya
Sultan, mailadres SorayaSultan@
Hotmail.com, mobiel telefoonnummer 06 - 2351 5300.
Gelieve het betreffende bedrag zo
spoedig mogelijk te storten op bankrekeningnummer 510 590 411 ten
name van T. Gowrising, onder vermelding van ‘Workshop Magda”.

Kroonlijsten
beschilderd
In de omgeving van het Zwaanshals treft men 12 kroonlijsten aan.
Deze kroonlijsten hangen samen
met een bepaalde buurtstijl. Ze zijn

Voor de invulling van de lijsten hanteert het Centrum Beeldende Kunst
drie criteria: bekende namen, jong
en multiculti. Gekozen wordt voor
bekende namen als Co Westerink en
Kata, voor jong uit de stal van Route
du Nord en voor multiculti (Surinaamse, Antilliaanse en Iraanse Rotterdammers).
Jaarlijks worden in de vorm van een
rondgang van honderden kunstminnenden zes werken opgeleverd. Te
hopen valt dat naast Route du Nord
en een selectieve invulling van de
panden, dit artistieke initiatief het
Zwaanshals als unieke straat op de
kaart zal zetten.
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Het roodbruine Marakech
Tijdens de voorjaarsvakantie verbleef opbouwwerker
Ed de Meyer samen met vrouw Ouafa, dochter Samia
en zoon Reda gedurende ruim één week in Marokko.
Onderstaand enkele impressies van hun belevenissen.

Op zijn tijd tobt iedereen wel eens met zijn of
haar gezondheid. Je kunt dan naar de huisarts
gaan, maar ook kiezen voor een natuurgeneeskundig alternatief en/of vegetarische en biologische voeding. Sedert oktober 2009 kan men
hiervoor terecht bij ‘Gezondheid onder één dak’
aan de Zaagmolenstraat 21. In deze (dubbel)
zaak vindt men naast ‘Een Vegetarisch Alternatief‘ ook ‘Emayer Health and Body, Praktijk voor
natuurgeneeskunde’.

Slangenbezweerders
Prijsvechter Ryan Air brengt ons
naar het mysterieuze Marakech.
Al dezelfde avond gaan we naar de
oude stad. Het reusachtige marktplein zo kenmerkend voor Marakech gonst van de activiteiten. Als
van ver gonst de muziek in je oren.
Samia vraagt zich af of er een pop-

Esther Mayer geeft u een gezond en verantwoord advies

Gezondheid onder één dak

In enkele seconden wordt een veelomvattende evaluatie gemaakt van 145 gezondheidsindicatoren

Wie voor het winkelraam staat, ziet
aan de linkerzijde allerlei informatie over Een Vegetarisch Alternatief
(E.V.A.), aan de rechterzijde allerlei
info over natuurgeneeskundige therapieën en diverse massagevormen.
Kijkt men naar binnen, dan ziet
men links en rechts rekken met
vele vegetarische en biologische
producten in een rijke variatie aan
formaten en vormen.

Esther werkt volgens de NES-methode. Na een intakegesprek met
een cliënt over diens gezondheid
en de voorgeschiedenis maakt ze
een bodyscan. Door simpelweg
een hand te leggen op een scanner (een wat grote computermuis)
wordt er in enkele seconden een
veelomvattende evaluatie gemaakt
van 145 gezondheidsindicatoren.
De resultaten hiervan zijn direct
op het computerscherm zichtbaar
en geven waarden voor de werking
van o.a. orgaanfuncties, het zenuwstelsel, de spijsvertering, gifstoffen,
voeding en lichaamsweefsels.
Ook kan er een iriscopie worden
gemaakt: “Uw oog weerspiegelt uw
gezondheid”.

Kome Pa Biba no Biba Pa Kome
Esther Mayer en haar compagnon
Charisma Hutchinson zijn de drijvende krachten achter ‘Gezondheid
onder één dak’. Ze hebben elkaar
gevonden rond de natuurgenees-

Rekken met vele vegetarische en biologische producten
kunde en werken al enige jaren
samen: Charisma als voedingsadviseuse, Esther als therapeute.
Charisma (38) heeft naast haar bedrijfsnaam ‘Een Vegetarisch Alternatief’ als motto ”Hou van jezelf,
eet gezond”.
Esther (51) was in haar geboorteland
Curaçao een bekende radio- en televisiepersoonlijkheid, zo presenteerde ze o.a. op TV11 2_ jaar lang
het vegetarische kookprogramma
‘Kome Pa Biba no Biba Pa Kome’
(“Eet om te leven, leef niet om te
eten”). Bij dit programma bereidde
ze niet alleen 2 gerechten, tussendoor gaf ze ook gezondheidsinformatie. Verder had ze er met de Nature-Care-Body-Clinic ook al haar
eigen praktijk.

Alcoholvrije wijn en
champagne
Wie bij ‘Gezondheid onder één dak’
binnenstapt ontmoet in de winkel
allereerst Charisma. Zij kan je alles
vertellen en adviseren over vegetarische en biologische voeding. Zo
kan je met haar niet alleen praten
over vegetarische en biologische

Therapeutische massages

Eet om te leven, leef
niet om te eten

gekocht en meegenomen. Waar
nodig wordt er doorverwezen naar
reformhuizen.

producten als vleesvervangers,
graanproducten en gluten- en suikervrije producten, maar ook over
broodbeleg en versnaperingen.
Verder kan je bij haar terecht voor
gezonde dranken als cafeïnevrije
(kruiden)thee en koffie en sappen.
Daarnaast vindt men er alcoholvrije
wijn en alcoholvrije champagne.
Zoals gezegd, er is nog veel meer,
teveel om hier allemaal op te noemen. Veel van deze producten staan
op voorraad en kunnen zo worden

Bodyscan
Wie voor een natuurgeneeskundig
consult naar ‘Gezondheid onder
één dak’ komt, kan de winkel doorlopen naar de spreek- en behandelkamer van Esther. Na haar radio- en
televisiewerk heeft zij zich toegelegd tot de natuurgeneeskunde en
gespecialiseerd tot gezondheidstherapeute. De vele diploma’s achter
haar bureau getuigen van al haar
studies en opleidingen in Amerika
en Nederland.

Esther bespreekt vervolgens met de
cliënt de resultaten van de scan en/
of de iriscopie en geeft een advies
over wat er verder zou moeten gaan
gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld zijn
het gebruik van kruiden, het nemen van druppels op natuurlijke
basis of het ondergaan van diverse
therapeutische massages. Deze bevorderen o.a. de stofwisseling en de
bloedsomloop en verhelpen slaapproblemen, hoofdpijn en spierverkramping. Voorbeelden hiervan
zijn Hydromed (rustgevend), Lyposage (afvallen) of Hot Chocolate
(ontspanning). Ze duren 1_ uur en
kosten ca. € 50,--.

stoffen met diepe kleuren geïnspireerd door de hete zon. Schilderijen
met intrigerende ogen, leren tasjes,
slangen- en zebravellen, de huid
van een stekelvarken en opgezette
leguanen. We ruiken geurige zeepblokken. Brokken wierook worden
op een vuurtje gegooid. Vrouwen
zetten hennatattoo’s. Reda is geob-

Schilderijen met intrigerende ogen, leren tasjes, slangen- en zebravellen, de huid van een
stekelvarken en opgezette leguanen
concert aan de gang is: de lampen,
de drommen mensen. We schuifelen tussen de slangenbezweerders,
de trommelaars, de fluitspelers, de
dansende travestieten, de honder-

sedeerd door de sierlijke dolken en
geheimzinnige fossielen van voorhistorische slakken en vette kevers.
We verlaten de kasba met enkele
slippers van duizend en één nacht.
creatie van een rijk Frans kunstschilder, die de tuin in 1949 voor
het publiek openstelde. Toen hij bij
een auto-ongeluk omkwam werd de
tuin lange tijd verwaarloosd. Modekoning Yves Saint Laurent zorgde
voor de redding en restauratie.
De tuin is een mystieke belevenis.
Planten uit vijf continenten zijn
er door Majorelle samengebracht
in een adembenemende compositie: palmbomen, cactussen in allerlei vormen van Mexicaans tot
Afrikaans, exotische struiken met

Voor wie zelf wil leren masseren
bestaat er ook de mogelijkheid om
zich voor massagecursussen te laten inschrijven.

Klantvriendelijkheid
Charisma en Esther benadrukken
dat in hun contact met de cliënten
persoonlijke aandacht en een goed
deskundig advies voor hen van het
grootste belang is. In dat kader
komt het goed van pas dat ze allebei
vier talen spreken: Nederlands, Engels, Spaans en Papiamento.
Voor de goede orde meldt Esther
dat haar bedrijf ‘Emayer Health
and Body, Praktijk voor natuurgeneeskunde’ lid is van de VBAG,
de Vereniging tot Bevordering van
Alternatieve Geneeswijzen. Niet
onbelangrijk is verder haar opmerking dat de NES-methode en alle
behandelingen door de verzekering
worden vergoed.

Hier en daar zijn er woningen als kaartenhuisjes op elkaar gestapeld en tegen de
bergwand aangeplakt

Meer informatie
Wie al voor een bezoek aan ‘Gezondheid onder één dak’ meer wil
weten, kan voor informatie over
‘Een Vegetarisch Alternatief’ terecht op de website www.eenvegetarischalternatief.nl. Voor informatie over ‘Emayer Health and Body,
Praktijk voor natuurgeneeskunde’
kan men kijken op de website www.
emayer.nl.

‘Gezondheid onder één dak’ is gevestigd aan de Zaagmolenstraat 21.
Telefoonnummer ‘Een Vegetarisch Alternatief‘ (Charisma Hutchinson)
is (010) 820 03 76, email: cfisenia@msn.com.
Telefoonnummer ‘Emayer Health and Body, Praktijk voor natuurgeneeskunde’ (Esther Mayer) is (010) 820 03 77 of mobiel 06 - 4876 6938.
‘Emayer Health and Body, Praktijk voor natuurgeneeskunde’ is
(op afspraak) ook in de avonduren en op zondag tot uw dienst.
Gesloten op zaterdag.

zitten stoer op de vangruil boven
een gapende afgrond. Anderen verkopen zakjes walnoten en een grote
jongen heeft een eekhoorn gevangen en houdt hem kwispelend vast
aan zijn staart. Een bunzing steekt
plots de weg over. Twee witte vogels
schijven als een eeneiige tweeling
synchrone cirkels in de lucht.
Bij de reuzeberg wordt driftig geskied. We bekogelen elkaar met
sneeuwballen en bewonderen het
kristalheldere water van een bergbeek. In een minirestaurantje naast

den kraampjes met verse sappen,
noten, dadels, vijgen, bananen.

Marktcontroleur
Midden op de markt staan de openluchtrestaurants met lange tafels
en houten banken. Mooie jongens
zwaaien met menukaarten. Alles
wordt in een moordend tempo opgediend en afgeruimd. Als een koning staat de chef-kok op een soort
verhoog in zijn pannen te roeren,
terwijl hij als marktcontroleur zijn
publiek overschouwt. We eten tientallen verse vissen met pittige olijven, gevarieerde sla en knapperend
brood.
We storten ons in de wirwar van
smalle straatjes met koper- en aardewerk, met wonderlampen en

Oren en ogen
De nieuwe stad is het organische
verlengstuk van de oorspronkelijke
kern. De roodbruine kleur wordt
strikt aangehouden als een strenge
woestijnwet. De talrijke arabesken,
ronde ramen, kantelen, koepels,
torentjes, zuilen, het houtsnijwerk,
de mozaïeken, de gebakken tegels:
ze ademen het authentieke uit en
combineren het met een weergaloze originele architectuur.
Alles gekende winkelketens hebben
zich in de plint genesteld en hebben
gekozen voor enige bescheidenheid. Het aantal horecabedrijven is
booming en tot laat in de nacht zijn
zij de oren en ogen van een veilige
stad.

Geometrische
sierbestrating
Er liggen prachtige wandelboulevards tussen ellenlange rijen van
olijf- en sinaasappelbomen. De
rijpe sinaasappels vallen van de bomen, ze hebben een dikke schil en
zitten vol met dorstlessend zurig
sap, een mengeling van citroen- en
grapefruitsmaak.
Van de pleinen hier kan Rotterdam
wat leren: geometrische sierbestrating, verhoogde plantenperken met
zitelementen, fonteinen, figuren
van laagsteense muurtjes waarbinnen lavendel wordt geplant, wanden met terrassen.

Schilderspalet
In de nieuwe stad is ook de Majorrelle tuin opgenomen. Het is de

puntige uitlopers of vingerachtige
bladeren. De tuin heeft meditatieve vijvers en een schilderachtig
buitenhuis met diep donkerblauwe
kleur gevarieerd met geel houtsnijwerk. Langs de paden zijn de talrijke kruiken geel, blauw en rood
geschilderd als de verfklodders op
een schilderspalet.

Dagelijkse fitness
Met de taxi trekken we het Atlasgebergte in, hop naar de hoogste berg
in Marokko (5.000 m) met eeuwige
sneeuw. Het gebergte is wonderlijk
gevarieerd van rode aarde tot kale
ruggen zoals in de cowboyfilms,
van vruchtbare terrassen tot modderige flanken met diepe geulen.
Hier en daar zijn er woningen als
kaartenhuisjes op elkaar gestapeld
en tegen de bergwand aangeplakt.
Het lijken een soort kleine kastelen
voor de grootfamilie.
Langs de weg lopen hordes schoolkinderen met het rugzakje om,
de dagelijkse fitness naar de verre
school. Dieper de bergen in zie je
de meisjes schapen houden in bonte zigeunerachtige kledij. Jongetjes

de sneeuwbult eten we de tangine
van ons leven, een soort stoofschotel met schaap, verse aardappeltjes,
wortel, bonen en olijven. Alles puur.

Schuimend water
Bewoners komen naar ons toe met
euro’s of we ze kunnen wisselen, ze
kunnen er hier niets mee beginnen.
Ouaffa ontpopt zich als bankier. Op
de terugweg gaan we naar de Ourika, een prachtig natuurgebied met
een kolkende rivier, waarboven kabelbruggetjes zijn gespannen met
houten plankjes ertussen geklemd.
We wagen de overtocht terwijl de
chauffeur bewogen fotografeert.
Hij houdt van zijn streek en stopt
bij reusachtige watervallen die van
hoog uit de bergen naar beneden
storten en plenzen op reuzeterassen met oergeweld.
We drinken een kopje thee boven
het schuimend water en ik vraag
me af wat er in het hoofd omgaat
van die kleurrijke bergkinderen die
de auto’s zien voorbij scheuren.
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Echte Liefde en het project
Twee, 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 Twee, Tapas en Tranen te maken, dat we
vanaf 14 mei in het Klooster gaan spelen.

Thee of Twee?
We hebben lang getwijfeld
over de titel van het project.
Moest het ‘Twee, Tapas en Tranen zijn’, of ‘Thee, Tapas en
Tranen’?
In de vorige Noorderzon stonden
de 2 namen dan ook uitgebreid
door elkaar genoemd. ‘Thee, Tapas
en Tranen’ komt voort uit een idee
voor een project van Jolina Wessels,
‘Twee, Tapas en Tranen’ uit het idee
om in dit project ook ‘Twee’, van
Jim Cartwright te voegen. En….zoals u kunt lezen, kiezen we uiteindelijk voor ‘Twee, Tapas en Tranen’.
Wij zijn eruit, en ondertussen druk

bezig met de repetities. Foto’s daarvan ziet u op deze pagina!

Hoe gaat een avond
‘Twee, Tapas en Tranen’
eruit zien?
De voorstelling ‘Twee, Tapas en Tranen’ begint met het eerste deel van
‘Twee’ van Jim Cartwright, in de
Kapelzaal van het Klooster. ‘Twee’
speelt zich af in een bar. Tijdens
deel 1 geniet u van een high tea.
Na ongeveer een uur wordt u ingedeeld in 1 van de vijf kleinere groepjes en beginnen we aan een wandeling door het klooster en een stukje
van de wijk. Op een aantal plekken
gaat u een huis, park of andere lo-

catie binnen om te kijken naar een
korte voorstelling, geregisseerd
door Hanny en Violet, Sandra, Karin, Paul of Lydia.
Deze vier stukken zijn gebaseerd op
verhalen die bewoners van de wijk
ons vertelden, en die wij om hebben
gezet tot kleine theatrale pareltjes.
We zijn op zoek gegaan naar verhalen die troost bieden.
Als u 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 u tapas.
De hele voorstelling duurt ongeveer
drie uur en kost € 10,00.

Speeldata

binnenkort ook op www.toneelverenigingechteliefde.nl

Twee, Tapas en Tranen

Toegang

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

€ 10,00 inclusief een high

Locatie
Kapelzaal Wijkgebouw
Het Klooster Oude Noorden
zij-ingang. Hammerstraat 63
3036 MC Rotterdam

tea 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

