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Huis-aan-huiskrant voor de bewoners van het Oude Noorden / Agniesebuurt

Inspraakcircus overdonderend
Op woensdag 7 april was het
in de reuzencircustent op het
Johan Idaplein de hele dag
door een drukte van jewelste. De inspraakdag over de
plannen voor het plein en
de Hildegardisschool bleek
een groot succes. Over de
hele dag verspreid werden
de kinderen, de jongeren en
de volwassenen apart van
elkaar uitgenodigd.

Kleurvlak
Vanaf 09.00 uur kwamen eerst
de kids van de Hildegardisschool
binnen. De 250 leerlingen waren
daarbij in drie groepen verdeeld: de
kleuters, de onderbouw en de bovenbouw.
Meestergoochelaar en presentator
Ray Xaluhi verwelkomde het jonge publiek. De ontwerpers Wendy
Snijders van de ecologische scholtuin en Riëtte van der Werff van
het plein zetten voor de eerste keer
die dag alle plannen uiteen. Door
het projecteren van aantrekkelijke

beelden lieten ze deze ook tot leven
komen.
Vervolgens kwamen de kids uitgebreid aan bod. Aan hen de keuze
om naar een kleurvlak te rennen
en zo hun mening te geven. Groen
was alles prima en applaus, rood
was niet akkoord en het tussenliggende vak geel was er voor kinderen die nog met vragen zaten.

Lange vurige tong
Dat bleken er vele te zijn. Zo werd
de glijbaan ‘saai’ gevonden. Een eigenwijs meisje wilde zelfs het hele

plan hertekenen. De ontwerpster
maakte met deze architecte in de
dop een persoonlijke afspraak.
De overgrote meerderheid vindt
het plan lauw: veel groen, een heuvel, bloemen en insecten. Het mag
best wel een onsje meer zijn: een
konijn, tekeningen in het gras,
mozaïeken bankjes. Het kritische
vak rood geeft applaus, wanneer de
glijbaan een draak wordt met een
lange vurige tong. Gekozen wordt
voor meer water, ook al krijgen de
twee tappunten al de nodige bijval.
Voor de kinderen is de Sky de Limit:

waarom geen kabelbaan? En waar
blijft het bubbelbad? En het voetbalveld gaat toch niet weg? Kom er
eindelijk ook kunstgras?

Klimwand
Met het nodige duw- en trekwerk
en toetsing aan wat er realistisch
gezien mogelijk is, komt er toch
een overeenstemming: Leve het
Johan Idapark. Sneltekenaar Rens
brengt het hele proces in beeld. Het
is een magistrale strip geworden.
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‘1 Minuutje Oude Noorden’

Nieuw bestuur deelgemeente
Noord geïnstalleerd

Op 25 maart kwamen tientallen mensen bijeen die
actief zijn voor het Oude
Noorden. Het idee hiervoor
kwam van Woonstad Rotterdam.

Op donderdag 15 april heeft de nieuw gekozen raad van de
deelgemeente Noord haar nieuwe bestuur geïnstalleerd, bestaande uit Harlow Brammerloo (PvdA, voorzitter), Ahmed
Harika (GroenLinks, vice-voorzitter) en Nils Berndsen (D66).
Deze drie partijen hebben onlangs
het coalitieakkoord voor deelgemeente Noord getekend, met als titel ‘Hart voor Noord’. De ondertitel
is ‘sociaal, groen en progressief’.
In het akkoord hebben de drie
coalitiepartners elkaar gevonden
op vier kernwaarden: open, optimistisch, inventief en solide. Ook

project Watch Out!, waarin jongeren in de wijk opgeleid worden als
beveiliger. De jongeren én de buurt
worden daar beter van. Andere gasten spraken over de opgeknapte binnenterreinen en het verbeteren van
de verkeersveiligheid voor ouderen.
Zo kwam een heel scala van initiatieven tot leven en tot bloei.

Het was niet alleen hoog tijd om
eens bij te praten, ook wilde Woonstad de Helden van Noord in de
bloemen zetten. De toepasselijke locatie: eetcafé Aan Tafel aan de Bergweg, de ‘huiskamer van het Oude
Noorden’.

coalitie bij de aankomende bezuinigingen in principe ontzien of er
juist extra in investeren.
Het coalitieakkoord is een raamakkoord, waarin de hoofdlijnen
voor de komende vier jaar zijn benoemd. De coalitie nodigt de deelraad nadrukkelijk uit om inhoude-

Liefde
Het bleek weer eens dat in het Oude
Noorden veel mensen rondlopen
die heel veel liefde hebben voor hun
wijk. De stemming was dan ook
positief over de toekomst van het

De avond werd geen stijve vergadering, maar een sprankelende lentebijeenkomst. Geen lange speeches,
maar ‘een minuutje Oude Noorden’. Een bloemist uit de wijk had
de grote open haard van Aan Tafel
omgetoverd in een bloemenzee van
narcissen, tulpen en hyacinten. Aan
alle gasten werd gevraagd om een
ballon op te blazen. De avond werd
gepresenteerd door een bekende

lijk van gedachten te wisselen over
het bereikte akkoord. Uiteindelijk
vormt het coalitieakkoord de basis
voor het bestuursakkoord, waarin
de hoofdlijnen verder worden uitgewerkt.

Binnen tien jaar is het Oude Noorden de
mooiste en leukste volkswijk van Rotterdam
Noord-Rotterdamse: Tante Kwebbel. Zij interviewde de gasten op z’n
Rotterdams over hun plannen en
ervaringen. Iedereen kreeg precies
één minuut de tijd. ‘Ik woon hier 77

Nieuwe raadsleden geïnstalleerd

Portefeuilles bestuurders

Het Burgerjaarverslag 2009
Op veel gebieden gaat het goed in de deelgemeente. Veel bewoners weten
hun weg te vinden naar een subsidie uit het Participatiefonds om hun wijk,
buurt of straat te verbeteren. Daarnaast zijn ruim honderd bewonersinitiatieven ingediend en goedgekeurd om activiteiten in de krachtwijken te organiseren. Om te zorgen dat mensen prettig wonen, zet de deelgemeente
zich in voor schone, hele en veilige wijken. Om Noord schoon en heel te
houden is het nodig dat de verschillende partijen samenwerken en daar
heeft de deelgemeente het afgelopen jaar veel tijd en energie in gestoken.
De Stadswinkel trekt op één na de meeste bezoekers van de Rotterdamse
stadswinkels. Voor klantentevredenheid scoorden we een 7,7. Wel groeide het aantal bezwaarschriften. Dat heeft vooral te maken met de fout
geparkeerde fietsen tijdens de verbouwing van Rotterdam Centraal. In
2008 werden er 25 bezwaarschriften ingediend. In 2009 waren dat er
149. Communicatie staat hoog in het vaandel bij de deelgemeente. Niet
alleen informeren, maar ook het betrekken en mee laten denken van de
inwoners bij plannen.

Harlow Brammerloo krijgt als
portefeuille Veiligheid en wijken,
Jeugd, Accommodatiebeleid, Communicatie en Publieksevenemen-

Na de vakantie komen er op
het vernieuwde speelplein van
basisschool Combinatie ’70 aan
de Louwerslootstraat reuze
schaakstukken.
Het gaat hierbij om een bewonersinitiatief, dat uitgaat van de ouderkamer van de school. Combinatie

’70 geeft schaaklessen aan de kids
en maakt hiervan een speerpunt.
De ouderkamer zorgt voor beheer
van de stukken.
Het reuze schaakspel met Rotter-

jaar en ik zal hier ook altijd blijven’,
aldus de heer Drektraan, geboren
en getogen in het Oude Noorden en
als bewoner van het Albert Heijncomplex nog altijd actief voor de
wijk. Hij was een van de bewoners
die hun grote betrokkenheid bij de
wijk lieten horen.

‘Samen gaat het lukken!’
Buitenruimte, Verkeer en vervoer,
Milieu, Sport en recreatie en Financiën.

damse schaakstukken werd onlangs tijdens de museumnacht op
de locatie Overblaak bij de Kubuswoningen voor het eerst aan het
publiek gepresenteerd.

Helden in de bloemen

In hoog tempo werd iedereen bijgepraat over hoe de buurt veiliger en
leuker kan worden.
Zo stelde de nieuwe wijkagent Jasper de Boer zich voor en kwamen
de voorzitter van de bewonersvereniging Kop van Noord en twee
winkeliers voor het voetlicht. Verder
vertelden mensen van wooncorperatie Woonstad Rotterdam, waaronder
een woonconsulent en een bewoner
uit de Leefbaarheidsgroep, over hun
plannen. Ook deed Rinus Blomsteel,
het schildersbeest van Rotterdam,
zijn zegje. Daarna ging het over het

Een mooie mix van stijlen
Het nieuwbouwproject Soetendaal wordt in 2 blokken ontwikkeld aan het Soetendaalseplein, de Soetendaalsestraat,
de Soetendaalseweg en de
Heer Vrankestraat.

Thuis gemeentelijke zaken
afhandelen
Wilt u zaken met de gemeente thuis afhandelen, dan kan dit via de site
www.rotterdam.nl. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het maken van
een afspraak voor het ophalen van grofvuil of het doorgeven van uw verhuizing. Kijk hiertoe verder op de site www.rotterdam.nl/gemeente_rotterdam.

Als u dringend op zoek bent naar een huurwoning in Rotterdam, kunt
u nu via de website www.suwr.nl (van de Stichting Urgentiebepaling
Woningzoekenden Rijnmond) digitaal urgentie aanvragen. Op deze site
wordt aan de hand van diverse vragen gekeken of het zin heeft of u urgentie aanvraagt.
Als dat zo is, kunt u de aanvraag meteen digitaal indienen en ook de stand
van zaken van uw aanvraag op de site volgen.

ten; Ahmed Harika krijgt Welzijn
en zorg, Kunst en cultuur, Participatie en dienstverlening en Wijkeconomie; Nils Berndsen krijgt als
portefeuille Ruimtelijke ordening,

Reuze schaakstukken

Wilt u een burgerjaarverslag, kom dan langs in de Stadswinkel of neem
contact met telefoon (010 443 99 99. Op de site www.rotterdam.nl/noord
kunt u een exemplaar downloaden. Het burgerjaarverslag ligt ook bij alle
bewonersverenigingen

Digitaal urgentie aanvragen
voor woningzoekenden

Oude Noorden, al werden de nodige
problemen bij de naam genoemd.
Rinus Blomsteel formuleerde het
bondig: ‘Samen gaat het lukken!’
De avond werd muzikaal opgevrolijkt door een andere Rotterdamse
ster, singer-songwriter Pam Feather.
Manager Gerdie Bours van Woonstad noemde de bewoners spil van
de wijkvernieuwing.
Tot slot herhaalde ze nog maar eens
het credo van alle Woonstad-activiteiten: “Binnen tien jaar is het Oude
Noorden de mooiste en leukste
volkswijk van Rotterdam”.

Tante Kwebbel

Vier kernwaarden: open, optimistisch,
inventief en solide.
zijn er een aantal speerpunten benoemd: groen, kwetsbare groepen,
kansen voor jeugd en jongeren,
kunst en cultuur, publieksevenementen en initiatieven van bewoners. Deze speerpunten zal de
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Top van Noord
De bewonersgroep Top van Noord
is sedert enkele zaterdagen met
allerlei plantacties flink actief. Zo
zijn de leden de Bergweg overgestoken naar het Humanitasgebouw
en hebben daar het ernaast gelegen plantsoen heerlijk groen opgefleurd. Hulde voor deze grensoverschrijdende groen- en bewonersvriendelijke inzet.

Op zondag 23 mei en de zondagen 6 en 20 juni 2010 organiseert
stichting Islam & Dialoog ‘Dialoogpad’.
Een ontbijt, een inleiding door een historicus, bezoek aan diverse gebedshuizen, de culturele diversiteit van Rotterdam Noord en een party-barbecue als feestelijke afsluiting maken van het Dialoogpad een onvergetelijke
ervaring. Kenmerkend voor Rotterdam is het rijke verleden, maar zeker
ook de diverse toekomst! In Rotterdam Noord lijkt dit alles samen te komen. De kerk en pittoreske straatjes gaan vloeiend samen met de moskee,
de lokale theehuizen en halal shoarmazaken. Deze kleurrijke aspecten van
het moderne Rotterdam geven aanleiding elkaar eens op te zoeken. Hoe is
het om in een ‘gekleurde’ wijk te leven? Hoe ziet een synagoge, een kerk
of een moskee er van binnen uit? Wie wonen er eigenlijk, met wie leven
we samen?

Programma
Stichting Islam & Dialoog organiseert een unieke ervaring voor de bewoners in Rotterdam Noord. Op zondag 23 mei begint het programma met
een kennismaking tijdens een heerlijk ontbijt. Vervolgens worden de verschillende gebedshuizen bezocht in Rotterdam Noord. Ter afsluiting van
het Dialoogpad wordt een barbecue-party georganiseerd.
Startpunt: Rochussenstraat 221-223
Datum: zondag 23 mei en zondag 6 & 20 juni 2010/grats

Informatie & aanmelding:
Stichting Islam & Dialoog, Projectleider Mehmet I. Evsen
Tel. 240 00 15 of 06 – 1712 7373, e-mail: m.evsen@islamendialoog.nl

Huurverlaging in plaats van
huurverhoging
130 euro eraf in plaats van 6 euro erbij
De jaarlijks vastgestelde huurverhoging ligt dit jaar op 1,2%. Dit betekent
dat verhuurders onder bepaalde voorwaarden de huren per 1 juli 2010 iets
mogen verhogen. Voor huurders is dit een goed moment om eens naar de
woonlasten te kijken. Veel huurders* kunnen namelijk profiteren van diverse regels die beschermen tegen te hoge woonkosten. Een huurder hoeft
bijvoorbeeld niet akkoord te gaan met een huurverhoging die hoger is dan
maximaal toegestaan (1,2%). Er zijn niet alleen regels voor de huurverhoging, maar ook voor de bestaande huurprijs en servicekosten. Zo is er een
puntensysteem is dat de maximaal redelijke huurprijs bepaalt. Huurders
die teveel betalen kunnen verlaging krijgen. Ook servicekosten kunnen
worden gecontroleerd en bij onderhoudsproblemen kan er tijdelijk een
flinke korting op de huur gegeven worden.
Voor de particuliere huurders in Rotterdam is er het Huurteam, dat binnen een week uitzoekt of men teveel betaalt door een puntentelling van de
woning te maken (kamerhuur kan ook). Als de prijs te hoog is realiseert
het Huurteam kosteloos huurverlaging, de huurder hoeft hiervoor zelf
niets te doen.
Contact opnemen loont de moeite, want gemiddeld besparen huurders
door het Huurteam meer dan €130,-- euro per maand op hun woonlasten.
De dienstverlening van het Huurteam is volledig kosteloos.

Hier komen eengezinswoningen
en appartementen. Er zijn veel mogelijkheden. U kunt kiezen uit éénof meerlaagse eengezinswoningen
met tuin of dakterras. Ook zijn er
appartementen, waarbij u zelf kunt
bepalen hoe groot uw droomhuis
wordt. Het derde kwartaal van dit
jaar verwacht Woonstad Rotterdam
met Soetendaal in de verkoop te
gaan. Wanneer u op www.WoneninSoetendaal.nl het antwoordformulier invult, dan houdt Woonstad Rotterdam u vervolgens op de
hoogte.
Een mix van stijlen, een blend
van culturen. Wonen in het Oude
Noorden doe je doelbewust. Omdat jij je er lekker bij voelt. Omdat

Dialoogpad

jij open staat voor alles wat bij de
stad hoort. Omdat je er alles vindt.
De verse groente van de markt,
het opgeknapte designstoeltje, het

buurtkroegje. En je nieuwe huis,
je nieuwe appartement of toch een
loft. Dat vind je in Soetendaal, je eigen stijl in ’t Oude Noorden.”

* Huurders met een woning onder de liberalisatiegrens of met een huurcontract korter dan zes maanden. Alle huurwoningen met een kale huurprijs van 647,53 of minder (dus zonder servicekosten en energie) zijn niet
geliberaliseerd. Neem contact op met het Huurteam, via telefoonnummer
(010) 214 27 99 of website www.huurteamrotterdam.nl.

pagina 4

NR 23 - mei 2010

Pijnackerplein
laat van zich horen

Een buurtbemiddelaar komt
nooit alleen…

De immer actieve Bewonersvereniging Pijnackerplein
heeft ook voor de komende
zomermaanden weer een aantal afwisselende (muzikale)
activiteiten georganiseerd.

Wanneer bewoners met behulp van buurtbemiddeling een ruzie
bijleggen, dan geeft dat bijzonder veel voldoening. Soms is een
afzonderlijke gesprekken al voldoende en kan dat de spanningen
verminderen.

Buurtbrunch
Op zondag 16 mei is de aftrap, met
in de historische koepel de supergezellige buurtbrunch! Ook dit jaar is
iedereen weer van harte welkom.
Als u ook wilt komen, meldt u dan
aan via het printbare downloadformulier op de site www.pijnackerplein.eu, de flyer of e-mail naar
buurtbrunch@pijnackerplein.eu.
Zin om een gerecht te maken? Ook
dat graag even doorgeven.

De bemiddelaars uit Noord, die dit
werk belangeloos doen, vinden hun
werk inspannend, boeiend en zeer
leerzaam. Elke nieuwe vrijwilliger
krijgt een professionele basistraining, waar de deelnemer altijd profijt van heeft.
Buurtbemiddeling Noord staat weer
open voor nieuwe teamleden. Deze
teamleden kunnen na introductie
en basistraining samen met een ervaren bemiddelaar aan de slag.

Brocante, Kunst- &
Curiosamarkt

Buurtbemiddeling vraagt
van een vrijwilliger:

In juni staan er maar liefst 3 activiteiten gepland: in het kader van de
Operadagen Rotterdam op vrijdag 4
juni een klassiek concert, op zaterdag 19 juni de 4e Brocante, Kunst& Curiosamarkt en op zondag 27
juni een uitvoering van ‘To the
POPera!’, het nieuwe programma
van de trombone/tuba-groep van
het Rotterdams Philharmonisch
Orkest.

- Goed kunnen luisteren en een
neutrale houding.
- Een positieve uitstraling en enthousiasme om met de andere
teamleden samen te werken.
- Deelname aan de basistraining.
- Deelname aan teamavonden voor
overleg en training.
- Tijdsinvestering van 5 tot 8 uur
per maand (incl. teamavond en de
bemiddelingsgesprekken).

Wilt u op zaterdag 19 juni bij de 4e
Brocante, Kunst- & Curiosamarkt
een kraam huren (4.00 x 1.20
m), dan kunt u het aanmeldingsformulier downloaden van www.
pijnackerplein.eu of informatie
aanvragen op info@pijnackerplein.
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Pijnakkerplein surprises
eu. Ook kunt u het aanmeldingsformulier afhalen bij Chez Maria aan
het Pijnackerplein 6, van woensdag
t/m zaterdag van 12.00 tot 17.30
uur.

Ricciotti-straatsymfonieorkest
In juli is er op verzoek van velen
weer een optreden van het Ricciottistraatsymfonieorkest. Vorig jaar waren de jonge muziekstudenten dé
sensatie in het programma. Dit jaar
speelt deze unieke muzikale belevenis zich af op maandag 19 juli.
Voor augustus staat er ook weer een
Pleinbioscoop en het Summertime

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

Popfestival op het programma.
Het kan deze zomer echt niet op op
het historische Pijnackerplein.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken
op de website www.pijnackerplein.
eu of e-mailen naar info@pijnackerplein.eu. In het juni-nummer
van de Noorderzon is er meer informatie over het Pijnackerpleinprogramma na mei.

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

sante tijdsbesteding die veel voldoening geeft.
- Steeds meer ervaring met luisteren, vragen stellen, gesprekken
leiden, contact leggen en helpen
herstellen.
Heeft u belangstelling en wilt u nader kennis maken? Neemt u dan
contact op met de projectleider Loes
van Delft voor een afspraak. Telefoon 010-2656248 of
E: noord@buurtbemiddeling.org
Mocht u zelf geen bemiddelaar willen worden maar wel bewoners kennen waar u een goede bemiddelaar
in ziet, dan zijn uw aanbevelingen
welkom! U kunt deze mensen wijzen op de mogelijkheid zich aan te
sluiten bij het bemiddelaarsteam,
of hun naam en telefoon- nummer
doorgeven, dan nemen we zelf contact met hen op.

- Een prima training waar je altijd
wat aan hebt.
- Samenwerking met gemotiveerde
en ervaren buurtbemiddelaars.
- Een leerzame, zinvolle en interes-

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

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

Harten van Noord verbindt
van Holland. De naam Boskoop is
onlosmakelijk verbonden met de
boomkwekerij. Boskoop is dan ook
het belangrijkste boomkwekerscentrum van Nederland en het grootste
aaneengesloten boomkwekerijge-

Enkele maanden geleden
is de Stichting Harten van
Noord neergestreken in een
groot historisch pand in de
Agniesestraat 111b.

De stap maken van ouderlijk huis naar
zelfstandig wonen

In de woongemeenschap verblijven
jongeren met een beperking, gemixt met goed opgeleide mensen
uit de zorg die hun leven met hen
delen. Het is de bedoeling de jongeren voor te bereiden op zelfstandig wonen en via werkervaring een
vaste baan te bezorgen.

bied ter wereld. Het woord ‘boom’
zet mensen nogal eens op het
verkeerde been, maar in Boskoop
wordt zelfs het kleinste plantje zo
genoemd. Een traditie, want men
is hier begonnen met de kweek van
bomen die langs wegen werden geplant. Later zijn daar de vruchtbomen bijgekomen.
De Proeftuin van Holland, Rij-

De woning
Begeleider Hans helpt de jongeren met financiën, leert ze koken,
schoonmaken, bedden opmaken en
brengt ze tot grote zelfstandigheid.
De jongeren op praktijkklasniveau
leren hun handicap te accepteren
en hun kwaliteiten te ontdekken.
Hans en zijn team helpen ze de
stap te maken van ouderlijk huis
naar zelfstandig wonen. Alle jongeren hebben een indicatie dagbesteding en wonen.
In de woning is van alles te beleven. Er is een grote leefkeuken en
een gemeenschappelijke ruimte. Er
is ook een vergaderruimte voor de
buurt. Tussen 16.00 en 18.00 uur

neveld 153, is een informatief en
educatief centrum met recreatieve
mogelijkheden en horecavoorziening. De proeftuin herbergt ook de
sortimentstuin ‘Harry van de Laar’.
Ruim 2,5 ha met meer dan 2.500

wordt huiswerkklas gegeven door
universiteitsstudenten aan tien kinderen uit het Voortgezet Onderwijs,
die daarna samen van een maaltijd
genieten. De jongeren eten vegetarisch, de gemeenschappelijke noe-

verschillende soorten boomkwekerijgewassen, vrij toegankelijk voor
het publiek. Zie www.proeftuinvanholland.nl

De werkzaamheden
Toos, Hans en een aantal ervaren
tuinlieden zijn hier de begeleiders.
Zij bemiddelen ook bij de doorstroming naar betaald werk.

mer in een multiculturele wijk met
verschillende eetgewoonten.

Het Hart van de Proeftuin
De werkervaring wordt opgedaan
in Boskoop en wel in de Proeftuin

Het buurtpark

Buurtbemiddeling geeft
een vrijwilliger:

Com.Wonen
Wijkpunt Rotterdam Noord
Heer Bokelweg 121
3032 AD Rotterdam
Tel. (010) 890 25 25
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Het is belangrijk dat de jongeren echt deel uitmaken van de
buurt en er zich thuis voelen. Ze grijpen dan ook de kans om
een buurtpark te beheren en te onderhouden.

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

Dit buurtpark kan gerealiseerd
worden op het terrein van de voormalige nutstuinen tussen de Vijverhofstraat en de Agniesestraat.
Dit terrein en de aanpalende privétuinen staat nu voor éénderde regelmatig onder water. Het drainagesysteem is verzakt, de pomp doet
het niet en het gebied moet nodig
worden opgehoogd.

Een oase van rust
In nauw overleg met de bewoners
is gekozen voor een park voor de
omwonenden.
De Stichting Harten van Noord is
de initiatiefnemer van dit project in
samenwerking met woningbouwcorporatie PWS, deelgemeente
Noord een aantal bedrijven uit
Boskoop, de Stijlgroep en SONOR
opbouwwerk. De woningbouwcorporatie, OntwikkelingsBedrijf
Rotterdam en de deelgemeente
Noord dragen wellicht samen een
belangrijk deel bij aan de ontwikkelingskosten van deze tuin. Verschillende bevriende bedrijven die
de Stichting Harten van Noord een
warm hart toedragen, hebben al
hun steun toegezegd om dit project mogelijkerwijs te realiseren.
Een aantal Boskoop-tuinen wordt
gerenoveerd en bijzondere bomen
en planten – waarvan sommige 20
jaar oud – worden verkast richting
de Vijverhofstraat. Dit in overleg

Het is belangrijk dat de jongeren echt deel
uitmaken van de buurt
met de Boskoopse ondernemers.
Op dit moment heeft architect Paul
van Wijk van de Stijlgroep een ontwerp gemaakt. Stijlgroep landschap
en stedelijke ruimte is een multidisciplinair ontwerpbureau. Vanuit
Rotterdam werken ze dagelijks aan
de ontwikkeling en inrichting van
onze leefomgeving. Ze kiezen hierbij voor een brede aanpak; al het
goede uit de landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur
wordt met elkaar verbonden. In die
aanpak herkent men hun roots, de

Rotterdamse mentaliteit: durven en
doen! De begroting van het geheel
werd verzorgd door bouwbedrijf
Van Dijk Maasland. Het is de bedoeling dat omwonenden in het
nieuwe park kunnen genieten van
een oase van rust en dat de leerlingen van de Johan de Graaffschool
er bij mooi weer van een middagmaal kunnen genieten.

Een vegetarisch restaurant
De Stichting Harten van Noord
heeft de intentie op korte termijn

een vegetarisch en sociaal restaurant te gaan exploiteren. Dit sociaal
restaurant richt zich overdag met
verantwoord voedsel op de schoolkids en in avonduren op senioren.
Verschillende scholen willen participeren om tussen de middag van
een warme lunch te genieten, er is
draagvlak.

Een buurtbus
De Stichting Harten van Noord wil
ook een buurtbus aanschaffen om
de regelmaat binnen het speciaal
onderwijs te bevorderen. De bus
zorgt ook mogelijke dagjes uit.
Veel kids verlaten zelden de stad

en hebben nooit het strand gezien.
De outlook van dit scheurijzer is
bijzonder.

Steun
Het Project Harten van Noord is net
gestart. Heeft u een indicatie voor
wonen en dagbesteding en bent u
geïnteresseerd om er te wonen of
wilt u het busproject ondersteunen,
neem dan contact op met Hans van
de Stichting De Harten van Noord
Beheer, telefoon (010) 840 13 77
en/of 06 – 1297 5938 of mail naar
s.dehartenvannoordbeheer@upcmail.nl.
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Een wijk voor kinderen
Een wijk met ruime woningen
en voor ieder kind een slaapkamer. Brede stoepen aan de
zonkant van de straat, veel
groen en leuke speelplekken.
Kinderen lopen en fietsen veilig naar school, de sportclub
en de speeltuin. En de school
is een echte ontmoetingsplek.
Welkom in Kindvriendelijk Rotterdam.

Bouwstenen stapelen
Met de visie ‘Bouwstenen voor een
Kindvriendelijk Rotterdam’ zet de
gemeente in op een aantrekkelijke
woonstad voor gezinnen. Om hen

Vierde editie Noord4daagse Attentie, attentie
zijn de woningen en buitenruimte
prima, maar is nog weinig te doen
voor jongeren”, geeft Wapperom als
voorbeeld. “En in het Oude Noorden
waren onder meer te weinig speelplekken. We hebben al heel wat bereikt door in de Erasmusbuurt de
binnenpleinen als speelplek in te
richten en schoolpleinen om te vormen tot buurtpleinen.”

Acht verschillende
intelligenties

Veel ouders vinden de stad geen
goede plek om kinderen op te laten
groeien. Elk jaar vertrekken zo’n
1.200 gezinnen uit Rotterdam en
keren niet meer terug. “Kinderen
zijn belangrijk voor een stad”, stelt
Rita Wapperom, programmamanager Kindvriendelijk Rotterdam.
“Een stad leeft pas echt als iedereen
hem gebruikt. In een stad die aantrekkelijk is voor kinderen, heeft iedereen het naar zijn zin.”
vast te houden en aan te trekken is
meer nodig dan alleen een nieuwe
speeltuin. De stad moet een compleet woon- en leefmilieu aanbieden. Met veilige routes, prettige
groene speelplekken, aantrekkelijke

ruimte en uiteraard met kindvriendelijke woningen.
“Rotterdam is de jongste stad van
Nederland. Hier wonen relatief gezien de meeste kinderen”, zegt Wapperom. “We kennen veel verschil-

Plaats voor kindertalent

alles ligt vast. Je kunt in onze stad
nog een verschil maken met wat je
doet.”

Dit jaar verbreden we onze ervaring van De
Klimop naar drie andere basisscholen

Gerhard Hup, projectleider Kindvriendelijke Wijken in de deelgemeente Noord, sluit hier met zijn
verhaal op aan. “Het schoolplein van
basisschool De Klimop in de Erasmusbuurt is succesvol, omdat het
constant een beroep doet op kinderen. Doe dingen die je leuk vindt en
waar je goed in bent. De meervoudige intelligentietheorie van Gardner
is de kapstok, waaraan we het programma in de Erasmusbuurt hebben opgehangen. Iedereen, dus ook
ieder kind, kan zich ontwikkelen op
acht verschillende intelligenties. Bijvoorbeeld taal, muziek of natuur.”

Ook kan het Noordplein kindvriendelijk worden gemaakt. De gevangenis dient herbestemd te worden met
gezinsvriendelijke woningen.
Er komt een groei- en bloeipad, dat
buurtverbindend is, groene binnenterreinen worden met elkaar
verbonden. Het groei- en bloeipad
moet recreatief en uitdagend zijn.
Het is de bedoeling de talenten van
kinderen te ontwikkelen. Gekozen
wordt voor simpele ingrepen en
voor leerelementen in de route. Kinderen en volwassenen leveren een
overzicht van de knelpunten. Hun
bijdragen in het karakter van de

Rotterdam loopt voorop met deze
stedelijke visie. Dat bevestigt Larry
Beasley, een Canadese planoloog.
Wapperom: “Beasley is een pionier en voorvechter van kindvriendelijke steden. Hij vertelt over de
hele wereld waar wij in Rotterdam
mee bezig zijn. Dat hij onze stad
als voorbeeld stelt, geeft aan hoe
vernieuwend we bezig zijn. We hopen dat ook andere steden zich laten inspireren door de Rotterdamse
aanpak. Bouwstenen voor een Kindvriendelijk Rotterdam gaat namelijk
niet om een vastgestelde reeks van
maatregelen, maar om een nieuwe
manier van kijken naar de stad.”

komen in april en juni twee rondes
workshops, tussendoor wordt een
expertmeeting georganiseerd.

Een stampvol wijkfeest met voetbaltoernooi op 5 mei. Je kunt je voetbalteam
nog opgeven bij Sport en Recreatie in het wijkgebouw het Klooster. D.J. Nadia
komt met diverse dansgroepen en breakdansers. Op 2 juni is er weer de nationale straatspeeldag waarbij alle straatjes rond het Klooster autovrij blijven en
de Tour de Francebus om de hoek komt kijken. Op 29 mei begroeten we de
spectaculaire Streetchallenge met sprint, zumba, sumoworstelen, BMX fietsen en spetterende cheerleaders. Don’t forget it!

Deze vindt dit jaar voor de vierde
keer plaats en wel van maandag 7 tot
en met donderdag 10 juni. De avondvierdaagse is een initiatief van de
deelgemeente en wordt, samen met
vele vrijwilligers, georganiseerd door
Project Tweede Thuis. De Noord4daagse breidt zich als een olievlek
over de deelgemeente uit. Het afgelopen jaar deden er 11 basisscholen
mee en schreven bijna 1.000 kinderen zich in. Vanaf dit jaar kunnen
ook andere organisaties als sportverenigingen zich inschrijven.
Vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk om bij de start bij de Bergsingelkerk in te schrijven. Dit kan alleen
vooraf via de website www.noord4daagse.nl. De inschrijving via de
website sluit op donderdag 3 juni om
12.00 uur.

Gerhard Hup vervolgt: ”De buitenruimte hebben we zo ingericht, dat
het kinderen stimuleert om deze
verschillende intelligenties te ontwikkelen. Het groei- en bloeipad

Om de avondvierdaagse mogelijk te
maken is de inzet van vrijwilligers
nodig. Er zijn vooral veel vrijwilligers
nodig die helpen bij het veilig oversteken op de verschillende kruisingen. Daarom vraagt de organisatie
inwoners van Rotterdam Noord zich
als vrijwilliger aan te melden. Het is
niet nodig dat u alle avonden vrijwil-

Fitste Buurt
Trek je stoere stappers aan
liger bent. Voor de vrijwilligers is er
in samenwerking met de politie een
informatieavond.

U kunt zich aanmelden bij Sabine
van Dijk van het Kinderparadijs, via
e-mail Sabine@kinderparadijs.net.

Ruim honderd kinderen volgende workshops Rap, Breakdance en Streetdance in wijkgebouw
het Klooster. Ze werden gecoached door sterren als de dansgroep Viera, RemB-er Lorenzo, Dinky,
Sjaak en Jizzle en de Groove Kings.

Eigen slaapkamer

route komt tot stand via workshops
en een door het Kinderparadijs georganiseerde ‘Summerschool’. Er

Er staat ons nog heel wat te wachten in de maand mei op het
Johan Idaplein.

Rap or Crap Feest geslaagd

Nieuwe manier van kijken

De Erasmusbuurt kan nog
kindvriendelijker
worden.
Nog teveel gezinnen trekken
de wijk uit. Volgens corporatie Com.Wonen is samenvoegen van woningen mogelijk.

Wie graag wilt wandelen, als
kind of als volwassene, individueel dan wel in groepsverband, doet natuurlijk mee aan
de avondvierdaagse van Rotterdam Noord (Noord4daagse).

Vrijwilligers gezocht
Veilig hun eigen weg vinden

lende jongerenculturen. Dat is een
enorme rijkdom. Voor nieuwe cultuuruitingen moet je in Rotterdam
zijn. Tegelijkertijd is uit onderzoek
gebleken dat Rotterdam nog veel
moet doen om een aantrekkelijke
woonstad voor gezinnen te zijn. Wij
hebben de handschoen opgepakt en
bekeken wat we kunnen verbeteren.
Als programmamanager Rotterdam
Kindvriendelijk ben ik bezig met de
toekomst van de stad. Rotterdam is
een dynamische stad, want nog niet

Erasmusbuurt
nog kindvriendelijker
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De vier bouwstenen voor een kindvriendelijk Rotterdam zijn: wonen,
openbare ruimte, voorzieningen en
veilige routes. Op deze onderdelen
kunnen wijken worden gescand.
“Zo zie je snel waar de opgave en
de kansen liggen. In Beverwaard

verbindt kindvriendelijke plekken
in de wijk met elkaar. Kinderen
kunnen zo veilig hun eigen weg vinden.”
“Er was in de wijk al redelijk veel
samenwerking tussen verschillende
partijen. In opdracht van deelgemeente Noord en woningcorporatie
Com.wonen ben ik aan de slag gegaan een kindvriendelijk wijk neer
te zetten. De professionals kregen
veel ruimte om mee te denken en
met initiatieven te komen. Daardoor kwam veel energie los. Dit jaar
verbreden we onze ervaring van De
Klimop naar drie andere basisscholen in de Erasmusbuurt en in het
Rottekwartier”, aldus de enthousiaste projectleider over de plannen
voor de nabije toekomst.
Bovenstaande tekst is een verkorte versie van een artikel, dat onlangs stond
in het voorjaarsnummer van RTM, het
relatiemagazine van de gemeente Rotterdam

Het resultaat was een ontroerende
rap, een jongetje dat op zijn hoofd kon
staan en draaien en juichende kids.
De dansgroep Viera bracht een originele mix van streetdance ballet en hip
hop dance. RemB-er Lorenzo wist het
publiek op te zwepen. We hoorden

ook echte rap uit Noord met Dinky.
Sjaak en Jizzle deden ons denken aan
de poëtische taal van de woorddansers, de kids hingen aan hun lippen.
De breakdansers haalden alles uit de
kast en ontlokten de nodige kreten in
de zaal. Malumba en Azzedine van

het Klooster wisten de boel aardig aan
elkaar te breien. De artiesten werden
in eerste instantie afgedaan als crap,
alleen door de participatie van de kids
kon het nog wat worden. Het enthousiasme was groot en ja het werd wat!.

De komende maanden gaan de
deelgemeenten Noord en Prins
Alexander aan de slag om de
titel ‘de fitste buurt van Rotterdam’ in de wacht te slepen.
Via scholen zijn leerlingen en ouders
gevraagd om deel te nemen.
Bewegen en goede voeding zijn dé
voorwaarden voor een gezonde leefstijl en een betere gezondheid. Met
het programma Fitste Buurt willen
de GGD Rotterdam-Rijnmond en de
dienst Sport en Recreatie Rotterdammers, die weinig bewegen, motiveren
tot betere leefgewoonten. Om fitter te
worden, gaan de deelnemers gedurende twee maanden samen trainen.
De nadruk bij dit programma ligt op
‘samen met veel plezier in beweging
komen’. Het is namelijk zo dat bewegen in een groep gemakkelijker is en
stimulerend werkt. Deelnemers aan
het programma Fitste Buurt krijgen
ook uitleg van een diëtist: wat is lekker en toch gezond?
Het programma was in 2008 succesvol in de deelgemeenten Hoogvliet en
Feijenoord. De GGD heeft daarom
besloten om het programma ook in
andere deelgemeenten aan te bieden.
Rotterdammers, die niet gewend waren om te bewegen, besloten om ook
na het programma Fitste Buurt met
beweegactiviteiten in de wijk door
te gaan. GGD en de dienst Sport en
Recreatie stimuleren zo gezinnen om
meer samen te bewegen en te kiezen voor een gezonde voeding. Fitste
Buurt richt zich niet alleen op kinderen, alle Rotterdammers in de leeftijd
van 24 tot 55 jaar mogen meedoen.
Eind mei is bekend welke buurt het
fitst is. Dan vindt een wedstrijd plaats,
in de vorm van een zeskamp, tussen
bewoners uit de twee deelgemeenten. De fitste wijk krijgt de titel ‘Fitste
Buurt van Rotterdam’.
Tijdens de wedstrijd presenteren de
deelgemeenten op een zogenoemde

beweegmarkt hun wijksportactiviteiten, zodat bewoners ook na het
programma Fitste Buurt met elkaar
kunnen blijven sporten.

Workshop
verkeersveiligheid
Het naar school gaan, brengen
en halen van kinderen bij basisscholen veroorzaakt een aantal
malen per dag een speciale verkeerssituatie. Dit leidt soms tot verkeersonveiligheid en verkeershinder.
Met de school, ouders en omwonenden brengen we een aantal zaken in
kaart. Wilt u meedenken, kom dan op
maandag 29 maart naar de workshop,
van 19.00 tot 21.00 uur, in de Juliana
van Stolbergschool aan de Rodenrijselaan 74.
Meer informatie en aanmelden: Jacco
Bakker van de deelgemeente Noord
op telefoon (010) 443 99 34 of mail:
j.bakker@noord.rotterdam.nl.

Talkshow
Spraakstof
Spraakstof is een talkshow door
en voor creatieve jongeren uit
Noord, die niet alleen te zien is
op Rotterdam TV, maar ook op
de website www.spraakstof.tv.
Jongeren kunnen in de talkshow op
verschillende manieren hun creativiteit laten zien. In elke aflevering zijn
er twee interessante voortrekkers te
gast, komen actualiteiten en nieuwtjes van de straat aan de orde, is er een
live-optreden en wordt verteld wat er
in Rotterdam te doen is. De talkshows
worden opgenomen in ’t Lispunt aan
de Voorburgstraat 164. Wil je een opname bijwonen? Stuur dan een e-mail
naar aanmelden@spraakstof.nl.
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7e Route du Nord

Angèle Nascimento kreeg de ondernemersprijs Noord. Ze tracht Afrikaans talent te verbinden met een inbedding in de Nederlandse samenleving.

Een Afrikaantje
8 jaar was Angèle, toen ze met haar
Angolese moeder naar Nederland
kwam. Haar vader studeerde economie in Amsterdam. Vanwege het
aanhoudende oorlogsgeweld was
een dikke streep door een toekomst
in Angola getrokken. De machthebbers hadden geen behoefte aan
een ontwikkelingseconoom, wapens waren belangrijker dan ploegscharen.
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Van donderdag 17 tot en zondag 20 juni vindt in het Oude
Noorden de 7e Route du Nord plaats. De route is een initiatief
van kunstenaars en ondernemers uit de buurt.
Woningcorporaties stellen lege winkelpanden ter beschikking, die worden ingericht met kunst van 150 kunstenaars. Het Oude Noorden verandert in een wijkfestival vol met kunst.

land gerenommeerd chirurg waren,
kwamen hier vijf jaar niet aan de
bak!”

Er is een actueel aanbod van verschillende kunstdisciplines, zoals
beeldende kunst, installaties, muziek, letteren en performancekun-

Het ondernemersbloed van Angèle
gaat tintelen. Ze wordt zaakvoerder
van Mary Kay, cosmetica aan huis.
Na enige tijd miste ze visie en drive.
Dan maar weer het onderwijs in.
Bij Zadkine geeft ze marketing en
bank- en verzekeringswezen. Ze
heeft een eigen aanpak. De leer-

17 juni 2010: Route du Nord again
sten. De kunst komt uit handen
van lokale en Rotterdamse kunstenaars. De geëxposeerde kunst
varieert van underground tot high
end kunst. Een belangrijk selectiecriterium voor de kunst is dat het
werk ‘nieuw’ moet zijn. De organisatie maakt deel uit van een groot
kunstenaarsnetwerk in Rotterdam,
die de actuele ontwikkelingen kent.

lingen maken spelenderwijs hun
eigen lesmateriaal in de vorm van
werkstukken. “Bij mij kunnen ze
niet achterover leunen.” Als mentor
van het eerste jaar met stuiterende
pubers beschrijft ze de situatie als
‘heavy’.

Bewoner over
het bombardemen

Op een kruispunt
Angèle voelt dat ze op een kruispunt van haar leven komt. Ze leest
twee onthullende boeken: ‘Creativi-

“Ze dachten: dat meisje pakken we wel in,
ze is er voor ons.
mensen werken, zegt Angèle. “Al
vond ik die alfa’s wel veel lullen, het
schiet niet op.”

Vakbondsmeid
Nascimento wordt actief kaderlid
bij de Dienstenbond en al gauw
parttime beleidsmedewerker met
etnische minderheden als pakket.
Dan gaat het snel, bij de Dienst
Jeugd, Onderwijs en Samenleving
wordt ze communicatieconsulent.
Haar ervaring met arbeid en onderwijs brengt haar naar Utrecht bij de
Stichting African Woman Dialog.
Op een gegeven moment heeft ze
drie parttime banen.
De diverse bonden gaan fuseren tot
FNV Bondgenoten. Angèle kiest een
andere functie: marketing en promotie bij vrachtwagenchauffeurs
en personenvervoer. Ze belandt bij
wat ouder en gestaald kader. “Ze
dachten: dat meisje pakken we wel
in, ze is er voor ons. Dat hadden ze
gedacht. Maar ik vind het wel prettig zelf na te denken.” De congressen en seminars hadden dringend
behoefte aan meer kwaliteit.

De Ontembare Vrouw
Angèle gaat naar een jeugdiger
context. Ze komt terecht bij Legato:
opleidingen en projecten op gebied
van integratie. “Heel leuk. Ik zette
projecten op met een medische achtergrond. Vluchtelingen die in hun

Tuktuks
De 7e editie van Route du Nord is
net als in voorgaande jaren voor iedereen gratis toegankelijk. Op basis
van de opkomst bij eerdere edities
worden bij deze editie 4.000 bezoekers verwacht. Er worden tuktuks
ingezet om bezoekers kosteloos van
plek naar plek te brengen.

Afrikaanse spirit in kikkerland
Angèle gaat naar een Franse diplomatenschool. Als vader les gaat
geven in Rotterdam volgt de jonge
Nascimento de VWO in Schiebroek.
Ze is een echt bèta meisje en gaat
scheikunde studeren aan ’t Hof Instituut.
Ze begint als analist, maar het
wordt niet haar passie. Het wiskundetalent stapt over naar een
verzekeringsmaatschappij. “Ik was
jaloers op de alfa’s, ik wilde met

dere vernieuwing is dat een aantal
stedelijke partijen en organisaties
wordt benaderd om het programma
te verrijken.

Succesfactor

teit’ en ‘de Ontembare Vrouw’. Ze
volgt seminars. De cirkel is rond, ze
gaat ondernemerschap combineren
met de passie voor Afrika.
Angèle wordt aangenomen als projectmanager in Den Haag, ze traint
ondernemers die zich in het buitenland gaan vestigen, met name
in Ghana en Suriname. Hoe ga je
een bedrijf financieel faciliteren. Ze
poogt het cash money system te verbinden met de spaarrekening.
Bij het cash money system houdt
één dame de kas en leggen 10
mensen in. Beurtelings krijgen ze
de pot. Ze reist van Brussel naar
Oostenrijk en Ghana. Intent is
haar werkgever, maar de organisatie heeft niet het vertrouwen van de
betrokkenen.
“Je kan je collega’s niet kiezen. Ik
besloot voor mezelf te beginnen.“

Mevrouw M.S.J. de Kijsser uit de Agniesebuurt vertelde aan Linda Malherbe van de
organisatie Onkruid en Roos haar beleving van het bombardement op Rotterdam.

2 grote vernieuwingen
Er zijn 2 grote vernieuwingen in
het programma. Behalve het bestaande aanbod van kunst, zullen
deze keer zo’n 5 Rotterdamse kunstenaars die nationale bekendheid
genieten worden gevraagd om een
ruimte in te richten met hun nieuwste ontwikkelingen en werk. De an-

Nieuw team

Angèle, een ontembare vrouw
nemerswedstrijden, met de bedoeling haar idee op een hoger plan te
brengen. Ze kwam in contact met
een van het ondernemen bezeten
groep mensen. In Zuid eindigde ze

Haar inspiratie haalde Nascimento
bij de Bakongo’s, die een bruidschat, iets kostbaars, geven aan de
familie. Wat wil je daarvoor terug?
Angèle wil Afrika leren kennen en

“Je kan je collega’s niet kiezen. Ik besloot
voor mezelf te beginnen.“
bij de laatste dertig. In Noord werd
haar concept aangescherpt en werd
ze nummer één.

ontdekken via de mensen die hier
zijn. Dit werkt ze uit voor bedrijven
en reisbureaus.

Haar plan en core business bestaat
uit de vaardigheden en talenten van
West Afrikanen die hier leven, te
verbinden met kennis van de Nederlandse samenleving. Zo levert
ze met haar bedrijf een bijdrage
aan de kwaliteit van multiculturele
relaties. De risico’s brengt ze boven
water. Samen worden oplossingen
gezocht, waarbij de families worden
betrokken. Deze benadering werkt
niet alleen bij individuen, maar ook
bij bedrijven (van ik naar wij).

De bloemetjes buiten zetten

Naar een concreet product
Over Afrikanen bestaat in Nederland een negatief beeld, dat moet
positief worden. “Dat was mijn visie, maar hoe vertaal je dat concreet
in een product?“ Angèle besluit
drie weken naar Senegal te gaan
en daar mee te helpen aan de bouw
van een jeugdcentrum. Ze zag dat
Afrika effect had op de ontwikkelingswerkers uit andere culturen,
maar dat ze toch vooroordelen bleven houden. Via een vriendin ging
Nascimento deelnemen aan onder-

Het tonen van actuele kunst is een
belangrijke succesfactor.

Op dit moment geeft ze ook taaltraining aan Ghanezen in Den Haag,
om ze op weg in de Nederlandse
cultuur te helpen. De taal en de uitdrukking zijn de rode draad.
Mensen lopen tegen muren op van
onbegrip. Wat betekent: de bloemetjes buiten zetten? Probleem is dat
veel vluchtelingen geen Nederlanders in hun netwerk hebben. Ze
moeten naar buiten toe, uit hun ei-

gen hoek weg. Wat ze leren, gaan ze
ook delen met anderen.
Angèle focust zich op gezondheid
(eten, lichaam). Wat haar klanten
weten en kunnen is het vertrekpunt
voor hun integratie in onze samenleving.
Bij het Afrika Museum in Berg en
Dal bracht Nascimento een verbinding tot stand met de Afrikaanse gemeenschap. Een droom van haar is
met ROC-leerlingen naar Afrika te
trekken of een handelsmissie naar
Senegal te begeleiden.
Op het Nelson Mandela Festival op
20 juni op het Afrikaanderplein organiseert ze allerlei kinderspellen
uit West-Arika.

Het nieuwe MMS team, jong élan

Mensen Maken
de Stad
Ze was toen twaalf jaar. Er hebben
meer dan vijftig Rotterdammers
hun verhaal verteld over de Brandgrens in de stad in de Verhalenstudio die in januari jl. in de Teilingerstraat stond. Hiervan heeft Linda
de mooiste fragmenten aan elkaar
gezet tot een compilatie van ca. 50
minuten. Deze is te beluisteren geweest in het Historisch Museum
Rotterdam, het Schielandhuis in
maart, je ziet hoe druk het was! Nu

kunnen mensen nog eenmaal de
kans krijgen om deze verhalen te
beluisteren! Op vrijdag 14 mei –precies 70 jaar na het bombardement
– draaien ze de compilaties nog een
keertje op drie plekken langs de
Brandgrens, t.w. om 14, 15 en 16 uur
in de Rehobotkerk in deelgemeente
Noord, in de Kom en Zie Kerk in
Kralingen en in de Waalse Kerk in
het centrum. Deelname is gratis,
reserveren is sterk aanbevolen! Via

email info@werkenaanverhalen.
nl of via 06 24 79 97 05. Dit is onderdeel van een groter programma
rondom de Brandgrens op 14 mei;
er gaat vanuit iedere kerk ook een
kinderspeurtocht, een gps-route en
theatergroep Bonheur speelt haar
monologen ‘Struisvogels op de
Coolsingel’. www.brandgrens.nl.

Mensen Maken de Stad is een
verdiepingsvariant van Opzoomeren.
Per straat worden 50 bewoners intensief geïnterviewd. Het is de bedoeling zo ‘trekkers’ te ontdekken,
die de straat tot bloei kunnen brengen. Ook krijgt het opbouwwerk zo
een verfijnde analyse van de straat.
Daaruit kunnen dan met de bewoners straatafspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de omgang
met kinderen, het elkaar groeten,

de aanleg van geveltuinen, het opsieren van binnenterreinen en het
organiseren van ontmoetingsfeestjes.
In de straten rond het Johan
Idaplein (de Johan Idastraat, de
Hooglandstraat, de Raephorststraat
en de 1e Pijnackerstraat) wordt nu
extra geïnvesteerd. Een team jonge
opbouwwerkers gaat er voortvarend
aan de slag. Misschien bellen ze wel
bij u aan en wordt u een trekker om
uw straat te laten opbloeien.
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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 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 aan de Ruivenstraat.

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
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.
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

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
tea en tapas

Locatie

Let Op! ‘Wij fietsen en lopen door de buurt. Als u dit affiche
aan, krijgt u 5 euro korting op de toegangsprijs’.

uitknipt en ophangt, en wij bellen bij u

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

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

