Pagina 6+7
Jaarverslag SONOR
Agniesebuurt en Oude Noorden

Pagina 11
Buurtmuzikantenfotoproject

!
a
r
t
Ex rkrant

Pagina 12
Muurschildering
ultieme ode aan
Coen Moulijn

’s
a
n
i
g
12 Pa
JS
e
d
kiMnA EN OPA RADI
O

Huis-aan-huiskrant voor de bewoners van het Oude Noorden / Agniesebuurt nummer 30 • februari 2011

Kook met me mee
Hans Kervezee is bewoner van
de Agniesebuurt en als onbezoldigd bestuurder van Harten
van Noord van Noord initiatiefnemer van de Stichting Proefhof. Deze stichting startte onlangs in de Agniesestraat 111
een schitterende kookstudio
voor leerlingen van 5 basisscholen. Samen met kookgenie
Pinar Coskun vormt sociaal ondernemer Kervezee een winning team.

Waarom leren koken met en zij creëren zelf hun eigen plantplantaardige ingrediënten? aardig recept. Aan het eind van hun
Dit jaar beginnen 190 leerlingen
in de deelgemeente Noord een voedingsprogramma van 10 lessen. Tijdens deze lessen leren zij waarom
een duurzamer en meer plantaardig
voedingspatroon onvermijdelijk is
als we de kwaliteit van ons leven op
aarde willen waarborgen. Zij leren
de oorsprong van de groenten en
gewassen, hoe deze klaargemaakt
worden in verschillende culturen

lesprogramma, op zaterdag 25 juni,
serveren zij tijdens een wijkdiner
deze zelf gemaakte maaltijden aan
hun ouders en buurtbewoners.

Enige plekken speciaal
gereserveerd voor U!
U als ouder of als buurtbewoner
kunt profiteren van het lesprogramma van de kinderen. 1 keer per
maand wordt in dezelfde luxe keu-

ken aan de Agniesestraat ook voor
volwassenen een culinaire workshop verzorgd. Tijdens deze workshop neemt u kennis van wat de kinderen graag lusten, welke smaken
zij waarderen en hoe u hierbij aan
kunt haken. U leert zelf hoe plantaardig voedsel volgens de richtlijnen
van uw (buurt)kinderen smakelijk
bereid kan worden. Verder bespreken we met u uw eigen plantaardige
wensen volgens uw eigen smaak.
Net als de kinderen creëert u uw

eigen recept, u proeft en deelt deze
met anderen en neemt vervolgens
uw eigen recept mee naar huis. Als
u wilt, kunt u via de website www.
kookmetmijmee.nl uw recepten en
ervaringen verder met anderen delen.

Lees voor meer informatie het interview met de initiatiefnemers op P10
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Aan de slag: een klushuis of zelf nieuw bouwen
Mensen die veel aan hun huis
hebben gedaan, zijn goed voor
de wijk. Wie z’n eigen huis helemaal opknapt, of zelf een
koophuis laat bouwen, doet
dat meestal om er langere tijd
te blijven wonen. Er is grote
betrokkenheid, bij de medebewoners én bij de buurt.
In de kop van het Oude Noorden bevindt zich ‘Eén Blok Stad’. Zestien
panden in de Kabeljauwsestraat en
Hoyledestraat ondergaan een grondige renovatie. Een nieuw dak, houten kozijnen met dubbel glas, een
fraaie voordeur …
Helemaal in lijn met de authentieke
sfeer van deze karakteristieke panden. Binnenin de woning worden
overbodige tussenwanden en oud
sanitair verwijderd. Het pand wordt
casco opgeleverd, dus de nieuwe
eigenaar kan de woning kan helemaal naar eigen inzicht en budget
afbouwen. Er zijn verschillende woningtypen, variërend van tweelaagse
bovenwoningen en drielaagse benedenwoningen tot een volledig pand
met vier of zelfs vijf woonlagen.
Er zijn wel voorwaarden verbonden
aan een klushuis. De kopers moe-

ten de woning opknappen en er
zelf voor minimaal drie jaar gaan
wonen. Bij de verbouwing staat er
een team coaches klaar voor begeleiding en advies. Er hebben zich al
aardig wat kandidaten gemeld, maar
er zijn nog klushuizen beschikbaar.
Dus misschien kunt ook u in het

Oude Noorden aan zo’n klusavontuur beginnen. Op de website www.
eenblokstad.nl/oudenoorden staat
alle informatie over de verschillende
panden. Eén Blok Stad is een initiatief van ERA Contour in samenwerking met Woonstad Rotterdam.

Nieuwjaarsreceptie
deelgemeente Noord

Nieuwbouw
Liever een nieuw pand? Dat kan ook.
Op drie locaties in de deelgemeente
Noord gaat het project Expeditie
Noord van start. Particulieren kunnen voor een aantrekkelijke prijs hun
eigen koopwoning uitdenken, ontwerpen én realiseren. Er zijn bouw-

locaties in de Proveniersstraat in de
Provenierswijk, de Herlaerstraat in
de Agniesebuurt en de Jensiusstraat
in het Oude Noorden. Per locatie is er
ruimte voor vijf of zes woningen, afhankelijk van wat de koper wil. Want
de koper bepaalt zelf de grootte en
indeling van de woning en of het een
appartement, maisonnette of stadswoning over meerdere lagen wordt.
PWS Rotterdam, BAM Woningbouw
en Urbannerdam voeren Expeditie
Noord uit. De kopersvereniging gaat
de eigen woningen ontwikkelen,
maar krijgt daarbij begeleiding van
professionals zoals een projectleider,
architect, constructeur en aannemer.
Door middel van excursies, op zaterdag 22 januari en 5 februari 2011,
kunt u kennismaken met Expeditie
Noord en met de bouwlocaties. Op de
website www.expeditienoord.nl staat
uitgebreide informatie over het project en kunt u zich aanmelden voor de
excursies.

Huurders Com.Wonen
geven buren kerstpakket
Onder het motto ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’
kregen duizenden nietsvermoedende huurders van Com.Wonen op donderdag 16 december
een kerstpakket. De woning-

De traditionele nieuwjaarsreceptie van de deelgemeente
Noord in diergaarde Blijdorp
is een evenement op zich. Duizenden gezinnen combineren
dit met een bezoek aan de
diergaarde. Normaliter is voor
velen zo’n gezinsbezoek immers een behoorlijke hap uit
het gezinsbudget.

bouwcorporatie vroeg in november
aan haar huurders om buren op te
geven, waarvan zij vonden dat die
wel een kerstpakket verdienden.
Er kwamen meer dan 2.100 aanmeldingen binnen. De redenen
die de huurders noemden waren
vaak hartverwarmend, zoals: “Mijn
buurvrouw vergezelt buren naar
het ziekenhuis, past op kinderen
en heeft altijd een positieve inkijk
op het leven”, “Mijn buurman

De Terraszaal van de Rivièrahal was
op zaterdag 15 januari dan ook weer
tot de nok toe gevuld met muziek,
oude bekenden en nieuwe gezichten. Natuurlijk waren er veel ‘beste
wensen’ voor het nieuwe jaar.

heeft geen familie in Nederland.
Dus ook geen gezellige kerst met
familie en cadeautjes” en “Mijn
buren hebben mij bijgestaan toen
mijn kind de stuipen kreeg. Ze namen mijn zoon in hun armen toen
ik het niet kon.”
“Het maakt voor mij weer eens
zichtbaar dat het krijgen van een
cadeau fijn is, maar dat het weggeven van een cadeau misschien
nóg meer voldoening geeft”, vertelt Margriet Drijver, bestuurder
bij Com.Wonen.
Wijkconsulenten van Com.Wonen
bezorgden de kerstpakketten op
donderdag 16 december persoonlijk
bij de nietsvermoedende huurders.

Bruisend gebeuren
Harlow Brammerloo, bestuursvoorzitter van de deelgemeente Noord,
heette alle aanwezigen van harte
welkom. In een terugblik op 2010
herinnerde hij eerst aan de prioriteiten van het nieuw aangetreden
college: jeugd, participatie en evenementen. Vervolgens roemde hij
de kracht van Noord: bewoners met
initiatieven voor hun straat, buurt of
vereniging. Hij wees met name op
de successen van de Kloosteralliantie (die bewoners als geen andere
activeerde), de voorlopersrol van
de Kindvriendelijke Wijk Erasmusbuurt en de tweehonderd bewonersinitiatieven die worden gerealiseerd.

foto Tom Pilzecker
Nieuwjaarsreceptie: Het was gezellig
Volgens Brammerloo wordt Noord
steeds groener, speelser, cultureler
en gezelliger. Kortom: een bruisend
gebeuren.

Levensgroot portret
Erna blikte de bestuursvoorzitter
vooruit naar 2011. Om de onlangs
overleden wereldberoemde voetballer Coen Moulijn blijvend te eren,

zal er in de Bloklandstraat een levensgroot portret van hem worden
gerealiseerd. Verder staat er ook veel
te gebeuren in de Provenierswijk
en in de Kloosterbuurt in het Oude
Noorden.
Dit jaar krijgt ook deelgemeente
Noord met bezuinigingen te maken. Het gaat financieel wat slechter
constateerde de voorzitter, maar de

creativiteit van de Noordbewoners
zal hier wat aan doen: ze zetten
een tandje bij. Voor wat betreft het
financiële gat van de diergaarde zei
hij te rekenen op het witte ijsbeertje.
Tot besluit wenst Brammerloo namens de deelraad iedereen een
spannend en levendig 2011 toe.

Alle vertrouwen
Speciale gast bleek – voor de derde
achtereenvolgende keer – burgemeester Aboutaleb. In zijn toespraak vergeleek hij op een knappe
manier de financiële positie van de

stad met de portemonnee van de
gewone Rotterdammer. Volgens de
burgemeester is echter niet alleen
zaken doen belangrijk voor de stad,
ook de veiligheid. Hij kondigde dan
ook aan dat de bewoners van de
deelgemeenten voortaan zelf de politieprioriteiten mogen bepalen, bijvoorbeeld roofovervallen, diefstal of
huishoudelijk geweld.
Tot besluit zei Aboutaleb dat hij alle
vertrouwen heeft in de krachtige bewoners van de Maasstad.
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Woonstadvisie
op het Oude Noorden
Woonstad heeft in samenwerking met wijkpartners haar visie op het Oude Noorden ontwikkeld.
Volgens de corporatie zal de bewoner van het Oude Noorden van
2014 blij zijn met zijn wijk. Het
zal dan een echte volkswijk zijn,
die vergelijkbaar is met Lombok in
Utrecht en de Pijp in Amsterdam
en net zo gewild. Het is er een plezierige verzameling van origineelvolks en import. Met mensen die
open staan voor elkaar en op straat
een praatje maken. Er woont een
bonte verzameling van culturen en
jong en oud voelt zich er thuis. Het
is een wijk om te wonen, maar ook
voor kunstenaars, winkels, horeca
en andere ondernemers. Er liggen
kansen voor iedereen.

Trots op een wijk met historie
Het roemrijke verleden van het
Oude Noorden komt weer helemaal tot zijn recht. De oude, karaktervolle panden en gevels zijn
dan bijna allemaal opgeknapt. De
nieuwbouw is in harmonie met het
oude. Ook de kronkelende, kabbe-

lende Rotte ligt er weer prachtig bij
met een verzorgde kade om te flaneren en sfeervolle miniparkjes in
de nabijheid. Iets verderop ligt de
stadsnatuur van het Kralingse bos.
Dit alles maakt het Oude Noorden
een unieke combinatie van een
bruisende wereldstad en aangenaam rustig stedelijk wonen.

Betaalbare, groene wijk
vlakbij het centrum
In 2014 is het Oude Noorden gewild
als woonplek. Vanwege de sfeer,
maar ook vanwege het aanbod aan
woningen. De wijk is betaalbaar en
veilig. Je vindt er een ruime keuze
aan goedkope en middeldure woningen voor starters, voor grote
en kleine gezinnen en voor ouderen. Ondernemers vinden er een
plek om hun zaak te starten of uit
te bouwen. Het Oude Noorden is
daarmee een aantrekkelijk alternatief voor de dure centrumwijken en
de keurige buitenwijken met een-

Meer groen in de wijk

gezinswoningen. Bovendien woon
je er rustiger en is de bereikbaarheid per auto, fiets en ov uitstekend
Het is een veel groenere wijk dan
nu, met binnentuinen als veilige
speelplaatsen voor kinderen en
laagdrempelige ontmoetingsplek
voor hun ouders. Het is een plek

om veilig op te groeien in een omgeving, die alle kansen biedt om je
talent op te laten bloeien. Je kunt er
sporten, spelen, naar school gaan,
kunst maken, dansen, gewoon gezellig samenkomen, ondernemen,
wandelen, winkelen, of samen iets
drinken en eten. Kortom, je kunt er
jezelf zijn.

Werken aan
talentontwikkeling

PWS geeft gas
in het Oude Noorden

Woonstad wil dat het Oude Noorden in 2014 de meest wilde volkswijk van Rotterdam is. Daarvoor
moet het Oude Noorden een stuk

gelukkiger, en dus welvarender,
wijzer, socialer, veiliger, mooier,
gebruiksvriendelijker,
ondernemender en beter bekend worden.
Het Oude Noorden moet een betere
wijk worden met scholing, werk en
ontmoeting. De huidige bewoners
krijgen een betere inkomenspositie
door het verbeteren van het opleidingsniveau, sociale activering en
het ondersteunen van startende
ondernemers. Woonstad wil werken aan talentontwikkeling en het
sociale leven bevorderen door het
organiseren en ondersteunen van
activiteiten.

twintig startersappartementen. Het
gaat om een fraai gebouw uit 1920,
met imponerende gewelven, hoge
plafonds en kenmerkende hoge ramen. Het sfeervolle gebouw, waar
ooit nonnen de scepter zwaaiden,
staat aan de Jensiusstraat.

Een Turkse woongroep en appartementen voor starters in
een voormalig schoolgebouw,
woningcorporatie PWS investeert miljoenen om een kwetsbare wijk als het Oude Noorden
blijvend te versterken.

Andere projecten
PWS realiseert nog meer projecten
in het Oude Noorden. Zo verrijzen
aan de Zaagmolenstraat appartementen voor mensen met een psychiatrische beperking. En aan de
Bergstraat/Bleiswijkstraat worden
eengezinswoningen en studentenwoningen gerealiseerd.

Het gaat om een zogeheten WWIwijk, een wijk waarvoor de minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) extra geld beschikbaar
heeft gesteld. Met het extra geld
geeft PWS, samen met partijen als
de gemeente, de deelgemeente en
andere wijkpartijen, vol gas in het
Oude Noorden. Bij de betrokken
nieuwbouw- en renovatieprojecten
gaat het in de meeste gevallen om
niet-alledaagse ontwikkelingen.

Meer weten

Openstaan naar de buurt
Zoals de realisering van een Turkse
woongroep met 25 woningen en
een gemeenschappelijke ruimte op
de hoek van de Jacob Catsstraat en
de Gerard Scholtenstraat. In die gemeenschappelijke ruimte kunnen
de bewoners elkaar ontmoeten, de

krant lezen, koffie of thee drinken
en bijeenkomsten organiseren. Burenhulp, bijvoorbeeld boodschappen voor elkaar doen, zal centraal
staan. En gastvrijheid.
“Ik denk dat de groep ongelooflijk

Veyis Sonyürek, Haci Sofuoglu, Asaf Koksal en Zafer Tokyay.
gastvrij kan zijn”, zegt begeleider
Nico van den Dool. “Het zijn zelfbewuste bewoners die heel erg
openstaan naar de buurt.”

Voormalig schoolgebouw
Een ander bijzonder project is de
omvorming van een voormalig
schoolgebouw tot een complex met

De woningen die PWS Rotterdam
mede met WWI-geld in het Oude
Noorden realiseert, zijn allemaal
huurwoningen. Wie meer wil weten over deze projecten, bijvoorbeeld over de woningtypen, huurprijzen en opleverdata kan kijken
op de website www.pwsrotterdam.
nl of contact opnemen met de afdeling verhuur via telefoonnummer
(010) 750 69 00.
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Programma’s van Eisen rond Rotte

Doorstart ‘Vertellen en Spellen’

Rond de Rotte, de Heer Vrankestraat, de Hoyledestraat en
de Hoekse- en Kabeljauwsestraat zijn door ambtenaren
en corporaties programma’s van eisen gemaakt. Hetzelfde
geldt voor de Bloklandstraat, die men wil doortrekken naar
de Rotte. Bewoners wordt gevraagd hier tijdens informatiebijeenkomsten op te reageren.
Rotte verbinden en gebruiken
De ambtenaren en corporaties willen de omgeving van de Rotte een
kwaliteitsimpuls geven. Daarom
wordt het parkeren langs de Rotte
weggehaald en langs de gevels opgelost. Het gaat om het verplaatsen van
200 parkeerplekken. Op een aantal
punten zal het profiel van de straat
worden aangepast. De binnenplaats
van de uitvaart aan de Zwaanshals
wordt een mogelijke openbare parkeerplaats. Ook wordt er aandacht
besteed aan het fietsparkeren. Op de
kade komen gebakken klinkers. De
kade wordt extra verlicht en wordt
een 30 km-zone.
Komt er aan de kant van het Soetendaalseplein een meer creatieve inrichting, richting Rotabs – het ‘Wa-

Na een leuk begin afgelopen najaar in het Jan van der
Ploeghuis, maakt het dubbele
project ‘Vertellen en Spellen’
(voor jong en oud) vanaf vrijdagmiddag 18 februari a.s. een
doorstart.

renhuis voor Toegepaste kunsten’
aan de Zaagmolenkade – krijgen
horeca en detailhandel meer aandacht alsmede terrasvorming. Aandacht wordt besteed aan het aanhaken van de Rotte bij het Noordplein.

Ook nu zullen er weer elke eerste
dinsdag van de maand boeiende
verhalen worden verteld. Bovendien
worden er tussendoor twee keer per
maand op vrijdagmiddag gezellige
spelmiddagen 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.

Heer Vrankestraat en omgevingsstraten
In de Heer Vrankestraat wil men
af van het dwarsparkeren. Heet
hangijzer wordt het behoud van de
bomen, een probleem bij ophoging
van de straten.
Bij eventuele vervanging van de bestaande bomen wordt gekozen voor
een 2e grootte. Op diverse plekken
worden bomen toegevoegd. Het
aantal fietsbeugels wordt vermeerderd.

Bewonerscolumn

Drankjes en lekkere hapjes
Bewonersreacties
Bewoners kunnen voor reacties op
zaterdag 29 januari van 11.00 tot
15.00 uur terecht in basisschool De
Fontein aan de Hoyledestraat 25. Bij
deze inloop zijn alle deskundigen

Noord aan het woord

.

en plannenmakers met de nodige
infopanelen aanwezig. Alle vragen
zullen worden behandeld, opmerkingen en wensen geïnventariseerd.

Het Historisch Museum Rotterdam - waaronder het bekende
Schielandshuis en de Dubbelde Palmboom vallen - wil weten wat
er in de wijken speelt. Wat willen de kinderen bewaren? Wat zijn
de herinneringen van bewoners? Welke gebeurtenissen vinden zij
belangrijk?
Het museum heeft al eerder panorama’s gemaakt van de wijken Spangen, Hoogvliet, Hillegersberg, Tarwewijk, Kop van Zuid, Beverwaard
en Overschie. Nu is het de beurt aan
het Oude Noorden.
Op het Panorama Oude Noorden
wordt alles in beeld gebracht. Te zien
is onder andere:
- hoe bewoners, woningcorporaties
en partijen in de wijk met elkaar
samenwerken
- het plezier bij muziekactiviteiten op
het Pijnackerplein

Nieuwjaarsfik:
zo was ‘t
Afgelopen zaterdag 8 januari was het weer zover:
onze traditionele Nieuwjaarsfik op de hoek Soetendaalseweg Hoeksestraat.
Eraan voorafgaand: het aftuigen
en omzagen van enige Kerstbomen, waarvan helaas geen beelden daar met name de fotograaf
(ik!) heldhaftig werk verrichtte
met een pijnlijk botte zaag en
Ron M. – wie anders – een enorme Woudspar bovenop mij duwde, en probeer maar eens een
fatsoenlijke foto te maken als je
onder 200 kilo dennetakken ligt!
Maar dit terzijde.
Erg fijn aan de permanente verbouwwoede op de Soetendaalseweg is dat er altijd wel een container staat met een ferme partij

Op maandag 14 februari van 19.30
tot 22.00 uur is er in dezelfde school
nogmaals een bewonersavond.

Panorama
Oude Noorden

Alles in beeld

pallethout erin. Het duurde niet
lang of 2 pallets waren geheel
versplinterd (tamelijk goeie molestkwaliteit hebben we in de
buurt!) en brandden als een tierelier.
Menig buurtbewoner - op het
oog soms een beschaafde buur
- bleek zorgelijke kwaliteiten als
pyromaan te bezitten; miraculeus dat niet een deel der wijk in
vlammen op is gegaan.
Saskia had haar sterk verslavende bak tonijnsalade weer meegebracht, hetgeen - in combinatie
met een constante consumptie
van glühwein - een beetje gesprek op niveau behoorlijk verhinderde.
Sterkste vraag kwam - met een
gefascineerde blik op het inmiddels roodgloeiende olievat
- van de verzamelde hangjeugd:

‘Waarom mogen wij dat niet?’
Waarop ik mompelde: ‘Omdat
wij de zooi na afloop opruimen
en jullie niet’, hetgeen een groot
gevoel van onrecht niet wegnam.
(Viel nog helemaal niet mee
trouwens om tegen 24u. de nog
immer smeulende resten uit te
krijgen)
Was gezellig kortom.
De nieuwsbrief waarin e.e.a. was
aangekondigd bleek lang niet
iedereen ontvangen te hebben.
Ik overweeg zelf een cursus Outlook voor Beginners zodat voortaan iedereen gewaarschuwd is.
Eén kwestie bleek opgehelderd:
… het Kinderdagverblijf op de
Soetendaalseweg gaat in maart
open en gaat Ikke-Ook heten.
Hans de Haan, bewonersvereniging Top van Noord

- de ondernemers op het Zwaanshals
- de pleinen in /van het Oude Noorden als belangrijke ontmoetingsplek
- kunst en de jaarlijkse Kunstroute
- de uitstroom uit en instroom in de
wijk
- de Gültepe moskee als oudste moskee van Rotterdam.

Uitbreiding
Woonstad streeft naar uitbreiding
van deze groepen en denkt aan in-

Op vrijdagmiddag 18 februari om
13.30 uur is iedereen weer van harte welkom. 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 zijn drankjes en
lekkere hapjes. Zo zullen als vanouds jonge meiden heerlijke taart

Dit jaar volgt verder nog het Panorama Ommoord. Alle panorama’s
komen in juni van dit jaar samen in
een groot Panorama Rotterdam.

dieners van bewonersinitiatieven en
Opzoomeraars.
De leefbaarheidsgroepen krijgen een
beperkt eigen budget en er worden
linken met fondsen gelegd.
Gepoogd wordt bewoners de gereedschappen en vaardigheden te geven
om een goede sfeer in hun straat, op
de pleinen en de binnenterreinen te
creëren.
De leefbaarheidsgroepen zullen ook
belangrijk zijn voor de inspraak bij
inrichtingsplannen van de Kop van
Noord, de Rotteroute en de Bloklandstraat-doorbraak richting het
Zwaanshals.

bakken. Kom langs, de gezellige en
sfeervolle ontmoeting tussen jong
en oud staat centraal.
Tot aan de zomervakantie staan er
spelmiddagen gepland voor de vrijdagen 18 februari, 11 en 25 maart, 15
en 29 april, 13 en 27 mei en 10 juni,
telkens van half twee tot vier uur.

Verhalenmiddag
Na de eerste spelmiddag op 18 februari, waarbij de bezoekers met elkaar kennis hebben kunnen maken
en er al de nodige sfeer met elkaar is
opgebouwd, is er dan op 1 maart, de
eerste dinsdag van de maand maart,
weer 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, bijvoorbeeld
huishoudelijk werk, feestdagen, kinderspelletjes, winkels en straathan-

Buurtbemiddeling
Noord - Moedeloos
“Hoe gaat het?” vraag ik in
het voorbijgaan aan vrouw
die bij me in de straat woont.
Ze blijft staan en antwoordt
met een sombere blik: “Eerlijk gezegd: niet goed.”

Groot Panorama Rotterdam

Evaluatie
leefbaarheidsgroepen
Woningcorporatie Woonstad Rotterdam heeft in het Oude Noorden
zeven leefbaarheidsgroepen: de
Kloosterbuurt, het Zwaanshals, het
Bloklandstraat-Meidoornstraat-blok,
de Kop van Noord, de Vinkenbuurt,
de Jongeren en de Vrouwen Oude
Noorden. Via de leefbaarheidsgroepen komt de concrete informatie uit
de straat. De leden van de leefbaarheidsgroep zijn aanspreekbare en
actieve mensen. Zij denken mee en
spelen een actieve rol.
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Ze vertelt dat ze ruzie heeft met de
buren boven haar, een gezin met
vier jonge kinderen. “Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat rennen
ze, bonken op de vloer of ze krijsen
het uit. Ik heb vaak gevraagd of ze
zachter willen doen, maar ze hebben er gewoon lak aan!” Ze ziet er
vermoeid uit.
Ze is er mee naar de huisbaas gegaan. Die heeft haar verwezen naar
buurtbemiddeling, maar dat zag ze
niet zitten. “Kom nou, denk je dat
die het voor me kunnen oplossen?”
Zij vindt dat de huisbaas de buren
moet aanspreken. “Ik ben nu ook
niet vriendelijk meer. Ik heb ze gisteren flink de waarheid gezegd en
ik bonk tegen de verwarming als ze
tekeer gaan.”
Ik kan me voorstellen dat het vervelend is dagelijks herrie van de buren
te horen en het gevoel te hebben dat
ze geen rekening met je houden.
Mijn voorstel om de buren te vragen
eens bij haar binnen uit te nodigen
en te komen luisteren naar het geluid, maakt haar aan het twijfelen.

Maar, ze blijft er bij dat het toch niet
zal helpen, al zegt ze dat ze er over
na zal denken. “Sterkte hoor”, zeg ik
als we verder lopen. “Bedankt dat je
naar me luisterde” antwoordt ze.
Ik doe nog een laatste poging. “Ik
zou naar Buurtbemiddeling bellen
en je verhaal daar doen. Wie weet,
kunnen zij je ondersteunen om tot
goeie afspraken te komen.”
Dalia

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

Wie is er aan schijf?
del, ouderlijk huis, mijn eerste liefde, liefde op leeftijd, oma’s mode,
strand enzovoorts, enzovoorts. De
lijst is natuurlijk onuitputtelijk.

dinsdagen 1 maart, 5 april, 3 mei en
7 juni, telkens van half twee tot vier
uur.

Tot aan de zomervakantie staan er
vertelmiddagen gepland voor de

Kom, luister en doe mee! De entree
is gratis en uw inbreng in welke

Entree is gratis

vorm dan ook wordt heel erg op
prijs gesteld. U bent meer dan van
harte welkom. De afgelopen maanden hebben al laten zien hoe leuk
en succesvol deze ontmoetingen
waren.

De Vredesfabriek
Van donderdag 17 tot en met
donderdag 24 februari komt de
‘Vredesfabriek naar het atrium
van het Jan van der Ploeghuis.
Kinderen en volwassenen kunnen er vrede maken.
Het drie uur durend programma
start met een filmpje over de Tweede Wereldoorlog en vooroordelen.
De kinderen krijgen vervolgens een
bouwvakkerschelm op en gaan aan
de slag met de talrijke machines.
Wat ze ook inpluggen, welke keuzes ze ook maken, de machine wijst
hen op de gevolgen. De kinderen en
volwassenen komen erachter dat het
eigenlijk gaat om hun eigen waar-

Vrede begint in jezelf!

den en normen, over de gevolgen op
langere termijn van hun handelen.
Je zin doordrijven is prima, maar
het gaat bijvoorbeeld ten koste van
de vriendschap in het gezin op de
langere termijn. Machines en fabrieksgeluiden zorgen voor een realistische context.
De komende weken zullen de groepen 7 en 8 van de basisscholen
worden benaderd, ook groepen volwassenen zijn echter welkom. Wie
zich voor een bezoek aan de Vredesfabriek wil opgeven kan bellen met
telefoonnummer (010) 443 06 00.

pagina 6
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Jaarverslag SONOR
Agniesebuurt
en Oude Noorden

Interesse in elkaar
Vanuit het opbouwwerk werd in haar pand
aan de 3e Pijnackerstraat een Iftarmaaltijd
georganiseerd. Hetzelfde gebeurde in de Erasmusbuurt in samenwerking met de Gültepe
Jongerenvereniging. Ontmoeting en interesse
in elkaar stonden daarbij centraal.

Als er wat gebeurt, komt dat direct in onze wijkkrant
de Noorderzon

ners’een inspirerende bijeenkomst. Daarbij
was er ook ruimte voor theater en debat.

Verbinden
Het opbouwwerk verbindt diverse sociale klassen, verbindt ook oud en jong. Zo kwamen tijdens het project ‘Vertellen en Spellen’ in het
Jan van der Ploeg-huis (nabij Johan Idaplein)
op vrijdagmiddag om de 14 dagen 50 buurtbewoners, jongeren en bewoners van het Van
der Ploeg-huis bij elkaar. Dit voor alle betrokkenen inspirerende project werd door Opzoomeren bekroond als ‘Best Practice’.

Eigen beheer
Diverse binnenterreinen in de Tochtstraat,
de Moerkapellestraat, de Hooglandstraat werden geherstructureerd, dit gold ook voor het
schoolplein van basisschool Combinatie ’70
aan de Louwerslootstraat. Hieraan ging een
uitgebreide participatie vooraf met partytenten, muziek, tekeningen, excursies, beamerpresentaties en werkbezoeken. Het resultaat

Hoeveel weet jij van duurzaamheid? Hoe zorg je voor
een schoon milieu? Test je
kennis op pagina 8.

P8

P5

In het nieuwe jaar is een terugblik op 2010 op zijn plaats. Opbouwwerkersorganisatie
SONOR droeg via haar medewerkers op allerlei manieren haar steentje bij, vroeg de
mening van bewoners en ontdekte hun heel diverse talenten, basis van twee van de
meest populaire volkswijken: de Agniesebuurt en het Oude Noorden.
kers van dagopvang Van Speijk in de Kloosterbuurt opgehangen en door jongeren beplant.
Bewoners van de Hofdijk vulden op hun
balkons honderd plantenbakken. Hetzelfde
gebeurde in het kader van het opbouwwerkproject ‘Mensen Maken de Stad’ in de Raephorststraat en de Tochtstraat.
De rol van het opbouwwerk is interesses
peilen, praten met bewoners, hen activeren.
Bij de opening van het binnenterrein aan de

Duurzaamheidsquiz
.

Maak kennis met Daniël en Nathan, de tuinmannen van Noord. Zij
weten alles over, inderdaad, het verbouwen
van planten, bloemen,
groenten en fruit. “In
de tuin werken is altijd
leuk, ook als het regent.” Pagina 5.

SONOR actief in de wijken

BEVORDEREN VAN PARTICIPATIE

Tuinmannen van Noord

ONDERSTEUNEN
BEWONERSGROEPEN

Horoscoop Tuin-erniet-indie je
jong houdt speeltuin
Wie wil er nu niet weten wat
hem te wachten staat als hij
later oud is? De horoscoop
op pagina 10 vertelt het je.
Ook voor de opa’s en oma’s
van nu.

P 10

In de achtertuin van Kinderparadijs Meidoorn ligt de Wikado-speeltuin, met, logisch,
een zandbak, een glijbaan,
klimrekken, et cetera. Maar
het is geen gewone speeltuin. Er is iets heel bijzonders
mee aan de hand. In Wikado
is niets wat het lijkt en alles
wat het niet lijkt.

P
6+7

OMA EN OPA RADIJS
Een Paradijselijk Pracht Project

Zelfstandigheid
Het opbouwwerk streeft naar een zelfstandige
rol van bewoners. Gecoacht door het opbouwwerk organiseerden bewoners van de Hofdijk
grote ontmoetingsactiviteiten als ‘Op een
mooie Pinksterdag’, Halloween en een unieke
Sinterklaasaankomst op de Rotte met 750 (!)
deelnemers. Vanuit bewonersinitiatievengeld
organiseren ze vanuit buurthuis Noordplein
12 zelfstandig kinderactiviteiten.
Jongeren uit de Erasmusbuurt kregen na
een participatieronde met de Rotterdamse
Jeugdraad hun eigen chillplek.
De bewonersverenigingen Heer Vrankestraat
en Top van Noord zorgden in samenwerking
met dagopvang Van Speijk voor een spetterend buurtfeest: levend tafelvoetbal, crea, een
heuse openluchtbioscoop, hun eigen buurtband en buikdanssessies die de regionale pers

Wijkredacties Noord bijeen
Op het Wijkfeest annex straatvoetbaltoernooi
kwamen vierhonderd kinderen, honderd jongeren en tweehonderd volwassenen af. De
betrokkenheid van ouders en jongeren bleek
groot.
De Dag van de Dialoog stond in het teken van
‘uit de kast komen’. Vijf tafels in het Jan van
der Ploeg-huis (Kop van Noord) en drie tafels
in de Agniesebuurt waren een feest, er kwam
heel wat ‘ondernemerschap’ naar voren.
Eerder gevoerde huisbezoeken en gesprekken maakten het mogelijk dat vijftig nieuwe
buurtbewoners uit de Kloosterbuurt naar deze
Dag van de Dialoog kwamen en dat dan ook
nog in een uiterst gemixt gezelschap.

Activeren
Met jongeren, buurtbewoners en bezoekers
van dagopvang Van Speijk aan de Heer Vrankestraat werden diverse plant- en bloembakkenacties uitgevoerd. De geveltuinen werden
dit jaar twee maal door jongeren beplant.
Honderd stenen schelpen werden door bezoe-

Hooglandstraat, een echt participatieproject
waarbij de inbreng van de bewoners bepalend
was, zag het dan ook zwart van het volk.

Transparant
Het opbouwwerk wil echt transparant zijn.
Als er wat gebeurt, komt dat direct in onze
wijkkrant de Noorderzon. Bewoners herkennen zich erin en treden meer en meer op als
schrijver en als fotograaf. Met een maandelijks verschijningsritme is de Noorderzon een
verbindende factor.

Fotografie: Floris Scheplitz

is dat de terreinen door de omwonende bewoners worden omarmd. In dit kader is ook

Bewoners van de Hofdijk vulden op hun balkons honderd plantenbakken
Voor andere wijkbladen uit de deelgemeente
Noord is ze eveneens een inspirator. Zo organiseerde de redactie van de Noorderzon eind
november in Traiteur & Trattoria Westerkaatje
aan de Benthuizerstraat voor de collega-redactieleden rond het thema ‘fotografie en bewo-

bewonerssleutelbeheer opgezet. Met het oog
op een éénduidige pedagogische lijn in de
buurt krijgen beheerders daarbij workshops
‘aanspreken’ en ‘afspraken maken’.

haalden. Het opbouwwerk bracht hier verder
krakers en bewoners nader tot elkaar en wist
een rustige verhuizing te realiseren.

Bewonersinitiatieven
Het bewonersinitiatief de Poort (Meester Willemplantsoen) leverde niet alleen een schitterend binnenterrein met nieuwe container
op, ook kwam er een zinvol convenant tussen
bewoners en deelgemeente.

Lees verder op P7

Ineens lag hij op je deurmat of in je brievenbus:
deze Oma en Opa Radijs
Krant. Het is een cadeautje van Kinderparadijs Meidoorn en de
Noorderzon. Je kunt er
alles in lezen over het project
Oma en Opa Radijs, een Paradijselijk Pracht Project waarbij
opa’s, oma’s, vaders, moeders,

!
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kinderen en buurtbewoners
samen hebben gewerkt aan
duurzaamheid hier in Noord.
Wat hebben ze dan allemaal
gedaan? Ze hebben twee tuinen aangelegd –eentje bij het
Kinderparadijs en een bij Humanitas-, gekampeerd in echte hutten, vogelhuisjes en in-

sectenhotels gebouwd en nog
veel meer. Wil je weten hoe
dat ging? Of ben je benieuwd
hoe jij thuis duurzaam kunt
leven? Blader dan snel verder
voor tips, spelletjes, quizzen
en avontuurlijke verhalen.

P2

februari 2011

Woord vooraf
van Kinderparadijs Meidoorn

P3

februari 2011

Wat hebben de oma’s, opa’s, buren, ouders en kinderen eigenlijk allemaal gedaan tijdens
het project Oma en Opa Radijs? Te veel activiteiten om op te noemen. Gelukkig hebben
Soufian, Rumeysa, Yasmine, Meryem, Shurella en Ilsu een dagboek bijgehouden. Lees
snel verder om te ontdekken wat zij tijdens hun schoolvakanties gedaan hebben.
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Di 6 juli 2010

		

Insectenhotel
bouwen

We hadden een hamer nodig, omdat we een insectenhotel
gingen bouwen. Verder hadden we nodig: een zaag, spijkers
en een boor. Iedereen bouwde een eigen huisje voor het insectenhotel. Dat deden we in de avonturentuin. Ik vond het
leuk en heb heel veel geleerd over beesten. Meester Daniël
(de tuinman, zie pagina 5) heeft bijvoorbeeld uitgelegd hoe
goed beestjes kunnen werken. Een mier eet alle snoep op. Een
spin haalt alle vliegen uit de buurt en een bij geeft honing.
Wormen maken tunnels door de grond, waardoor er lucht in
komt. Zo kunnen plantjes beter groeien.

ney omdat ik poep van de schommel geveegd heb. Ik heb twee
groene kaarten.

Rumeysa (7 jaar)

Do 8 juli 2010

Fantasie

		

We hebben dieren en rare poppetjes gemaakt. Daar mochten
we allerlei soorten stof en ander materiaal voor gebruiken.
Verder was er een grote koffer. Daarin zat een trouwjurk, een
mantel, een driewieler en een vermoorde hond. De hond was
dood, want als je erop drukte, hoorde je PIEP. En toen we
klaar waren met onze poppetjes, legden we ze bij het circus.
Toen begon het circus. We deden acrobatiek.
Ik heb heel veel fantasie. Dat is heel erg handig, want dan heb
je heel veel dingen in je hoofd. Als je geen fantasie hebt en de
juf zegt: ”Teken maar een hele rare bloem met iets geks erin,”
weet je wel wat een bloem is, maar je weet niet hoe je het moet
tekenen.

Yasmine (9 jaar)

Wo 14 juli 2010

Kinderparadijs Meidoorn vindt het belangrijk dat kinderen in Noord ontdekken wat
ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Zo ervaren kinderen wat hun maakkracht is:

‘Ontdek je talent, maak je wereld!’
Die maakkracht en talenten ontdekken kinderen in het Kinderparadijs tijdens naschoolse
activiteiten, tijdens specifiek georganiseerde
Brede School- of VDA-workshops, maar ook
gewoon (of juist) tijdens het samen spelen in
onze Speeltuin Wikado. Kunst, taal en sociale
vaardigheden staan hierbij altijd centraal.

Het afgelopen jaar is er enorm veel maakkracht
ontdekt tijdens project Oma en Opa Radijs.
Een spannend project waarbij kinderen in alle
(school)vakanties hard aan de slag gingen met
duurzaamheid, natuur, taal, wijkkracht, kunst
en senioren.
Het team van Kinderparadijs Meidoorn is daarom apetrots op alle kinderen die meegedaan
hebben aan Oma en Opa Radijs! Er zijn immers
prachtige hergebruik-kunstwerken gemaakt, de
LeefVrolijk Tuin ziet er waanzinnig uit, Meneer
Witkamp komt gelukkig weer op bezoek, er is

een echte Oma en Opa Radijs Film, we hebben
heel veel opa’s en oma’s de stuipen op het lijf
gejaagd tijdens het griezelfeest in Humanitas
en samen weten we stukken beter hoe we met
onze omgeving om moeten gaan!
En wat is er nu geweldiger dan een échte Oma
en Opa Radijs Krant...
Veel leesplezier!
Het team van Kinderparadijs Meidoorn

Soufian (9 jaar)

ZELF DOEN!
Zelf een insectenhotel bouwen?
Zie pagina 8.

Wo 7 juli 2010

Circus
Grote Meneer

We waren bij de speeltuin, totdat meester Hugo riep: “Kom,
we gaan activiteiten doen!” Ik vond het spannend, want ik
houd van activiteiten. Vandaag hebben we geluisterd naar het
verhaal ‘Circus Grote Meneer’. Grote Meneer is een tijger.
Het verhaal gaat over een koffer van Oma en Opa Radijs. We
mochten de koffer open maken. Wat zat er in de koffer? Ik
dacht: dat is de fiets van een kabouter, maar het was een wiel.
Toen zagen we ook nog een jurk en een dingetje voor een hut.
Daarna gingen we een vlag maken, ijs eten en naar het circus.
In het circus ging ik met de hoepels draaien. Dat vond ik heel
leuk.
Weet je wat ik allemaal spannend vind? Om te praten in het
circus. En als iemand tegen me zegt dat ik een cadeautje krijg.
Ik heb vandaag een groene kaart gekregen van Juffrouw Jer-

Drie activiteiten

broer Youssef en ik hebben nooduitgangen gemaakt. Eigenlijk
zijn ze niet echt als nooduitgangen bedoeld, maar als je een
keer ruzie hebt, ook al ben je niet Youssef of mij, dan kun je
er gewoon in. Want als je met z’n tweeën ruzie hebt, zoals ik
en mijn broer, dan kun je allebei in een van de aparte kamers
gaan zitten. En dan kun je rustig bedenken: wat ga ik doen?
Nadenken of sorry zeggen? En als je het dan weet, dan hoef
je je broer niet te zoeken, maar kijk je gewoon naast je. Mijn
kleine hutje is een beetje beschimmeld door de regen. Mijn
broers hutje is niet beschimmeld, want hij had een waterdicht
tentje.

De meester had iedereen bij elkaar gehaald; we gingen naar
de avonturentuin. Juf Jerney zat daar in het gras met de koffer
van Oma en Opa Radijs. Twee kinderen maakten de koffer
open. De juffrouw las een verhaal voor. In de koffer zat een
erfstuk van Oma en Opa Radijs. Een erfstuk is dat je moeder
iets krijgt van je oma, je moeder geeft het aan jou en jij geeft
het later aan je kinderen.
Daarna legde de juffrouw uit wat we gingen doen. We konden
kiezen tussen drie dingen, hutten maken, of spelletjes doen.
Diaboloën, pannenkoeken (met een soort tennisrackets met
pittenzakken) of de Chinese borden.
Ik heb met Meryem een hele grote hut gemaakt. Daar hadden
we dekens en een laken, een touw en twee tafels nodig.

Soufian (9 jaar) en juf Jerney
Yasmine (9 jaar)

Do 15 juli 2010

Leeuwen en hutten
Vandaag hebben we een leeuw gemaakt, met ogen. Die ogen
waren best wel moeilijk. Maar je hoefde dat niet perse te doen.
Mijn leeuw ziet er gek uit. De allermooiste leeuw was die van
meester Pim, omdat die van hem echt kwaadaardig was.
Daarna hebben we een hut gebouwd. Een puntige hut. Mijn

ZELF DOEN!
Zelf een hut bouwen?
Zie pagina 9.
Zelf schimmel voorkomen?
Zie pagina 9.

Lees verder op P4
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Interview met tuinmannen
Daniel
en Nathan

Vervolg van P3

Krantendagboek
Interview
met Rumeysa

Wat vind je van jouw leeuw?
“Ik vind dat hij een heel mooi hoofd heeft.”
Wat vind je van het project Oma en Opa Radijs?
“Vooral het openmaken van de koffer vond ik leuk.”
Zou je het project aan anderen aanraden?
“Ja, aan de kinderen op school.”
Wat vond je van het verhaal ‘Circus Grote Meneer’?
“Heel leuk met mooie plaatjes.”
Wie vind jij het leukste in het verhaal?
“Uk, Grote Meneer en Bonkie.”

Wo 21 juli 2010

Interview
met Ilsu

Wie ben jij?
“Ik ben Ilsu. Ik ben 4 jaar maar op 13 september word ik 5.”
Wat vind jij van Oma en Opa Radijs?
“Ik vind de fiets en het hondje heel leuk. Zwemmen vind ik
het allerleukste.”
Kun jij iets vertellen over de koffer van Oma en Opa Radijs?
“Er zaten heel veel spulletjes in de koffer. Er zaten een fiets
in en ‘muziek’ (mondharmonica) in. En ook nog een knuffelleeuwtje. En een jurk. Het leeuwtje vind ik het leukst en het
allerschattigst. Die maakt geluid en is eigenlijk een hondje.”

Met vriendelijke groeten

Meryem Hatat

Di 20 juli 2010

Vogelhuisje
maken

“De Juf die alles vertelt over Circus Grote Meneer is juf Margreet. Dat is een hele goede en leuke naam. De circuskar werd
bijna gestolen en de dieven wilden alles pakken. Ze gingen
heel erg hard vechten. De kar is niet gestolen.”
Wat heb jij gemaakt vandaag?
“We hebben in een doos geschilderd. Je mocht zelf kiezen wat.
Ik heb een hondje gekozen. Mijn hondje zat met zijn ogen
en mond onder een kussen verstopt. Ik heb aan deze kant
(links) van de doos een televisie neergezet. Het raam was daar
(rechts). Ik heb de kamer van de hond leuk versierd met een
zonnebloem en een lamp met een touw. Als hij gaat slapen,
kan hij het licht uit doen. En kijk, ik heb ook een wc gemaakt,
en een deur aan de voor- en achterkant.”
Wat heb je nog meer gemaakt?
“Een tekening met snoepjes erop.”
Vond je het leuk om te maken?
“Ja hoor.”
Heb je nog nieuws?
“Ik wil iets zeggen, over volgende week. Dan ga ik namelijk op
vakantie. En ook nog nog lekker spelen. Op vakantie is er ook
een zwembad. Dan ben ik niet hier, maar ga naar een ander
huisje, een vakantiehuisje. Hier is geen vakantiehuisje.”

Ze zijn twee van de belangrijkste hoofdpersonen van Oma en Opa Radijs; de tuinmannen
Daniël (27) en Nathan (50). Tientallen activiteiten hebben ze gedaan met de kinderen en
ouderen. Het resultaat: twee prachtige tuinen. Maar er is meer. Wat dan? Dimitri, Wassima,
Amina, Yamina en Ghislaine vroegen de twee de houthakkershemden van het lijf.
‘Yamina en juf Jerney verkleed als Oma en
Opa Radijs’

>

Do 15 juli 2010

Do 22 juli 2010

Het huisje
van Meyzep

Na het verhaal gingen we verven. Ik heb een koorddanseres
gemaakt. Toen we gingen kleien, heb ik een poppetje gemaakt. Ook ben ik aan een bloemetje begonnen, maar die is
nog niet af. Mijn moeder heeft per ongeluk op Meryem d’r
klei getrapt. Meryem hoefde haar klei niet meer. Toen mocht
ik het hebben.
Het ging regenen, dus kropen we onder de paraplu om te
knutselen en kleien, samen met Meryem, Loubna en Sanna.
Ik vond het heel leuk en spannend.

Shurella (inmiddels 6 jaar)

Lees verder op P11

Oumaima (8 jaar)

ZELF DOEN!
Zelf een vogelhuisje bouwen?

Hoe maak je een vogelhuisje?
[Bijpassend beeld: vogelhuisje bouwtekening]
Zaag alle delen die je op de bouwtekening ziet netjes uit en spijker ze aan elkaar. Zorg ervoor dat één kant niet te vast
zit zodat je die, als je het huisje schoon wilt maken, makkelijk los kunt halen.
Als je het gat in de voorkant 26 millimeter in doorsnee maakt, is het kastje precies goed voor koolmezen, pimpelmezen, roodborstjes en andere kleine vogeltjes. Om het gat te maken, kun je het beste eerst een gaatje boren waar een
decoupeerzaag of figuurzaag in past en dan met de zaag het gat uitzagen.
De bouwtekening is gemaakt voor hout van twee centimeter dik. Als je dunner hout gebruikt, moet je eerst even uitrekenen hoe groot de plankjes moeten worden zodat alles weer precies past.

Tips

Dimitri: Wat houdt het project Oma en Opa Radijs in?
Daniël: “We hebben ervoor geprobeerd te zorgen dat kinderen
en ouderen samenwerken. Bijvoorbeeld door een pindaketting te maken voor de vogels in de winter.”

Vandaag hebben we naar een verhaaltje geluisterd. Daarna
hebben we met de jurk, het hondje, de oorbel en het wiel uit
het verhaal gespeeld. De spullen zijn van Oma en Opa Radijs.
Het verhaal van vandaag ging over Meyzep. De mensen dachten dat Meyzep een trol was of een heks. Maar dat was niet zo.
Ze moest niezen want ze was verkouden.

Ilsu (inmiddels 5 jaar)

We gingen naar de avonturentuin, eerst om een ijsje te eten.
Daarna verdeelde meester Daniël de taken. We moesten allemaal aan de slag. Ik ging een vogelhuisje bouwen. Daar had ik
hout en spijkers voor nodig. Mijn zus en ik maakten, samen
met meester Daniël, ook een tafel. Daarna gaf mijn zus water
aan de struiken en bomen, met de tuinslang. Toen de activiteit afgelopen was, zei Meester Hugo dat we naar de speeltuin
moesten gaan. Het was erg leuk.
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(ook als je liever een vogelhuisje koopt)
- Zorg ervoor dat de zon niet de hele dag in het kastje schijnt.
- Zorg dat het dakje zo hangt dat het niet kan inregenen.
- Als er niet genoeg beschutting is, kan de opening van het nestkastje het beste aan de oostkant zitten.
- De vogels moeten vrij kunnen aanvliegen: zorg dus dat er geen takken voor de opening hangen.
- Houd rekening met katten: zorg dat ze er niet bij kunnen! In de eigen tuin kan het kastje op ooghoogte hangen, op
andere plaatsen op een hoogte van twee tot drie meter. Hang nestkastjes in ieder geval tien meter uit elkaar.
- Hang het huisje in de herfst op, en maak het ieder jaar schoon nadat de vogels zijn uitgevlogen. Vogels maken geen
nieuw nestje in de kast als er nog een oude inzit.

Ghislaine: Waarom is het project belangrijk?
Daniël: “Die vraag zou ik wel aan jullie willen stellen. Waarom
denken jullie dat Oma en Opa Radijs een belangrijk project
was?”
Allen: Omdat we moesten leren samenwerken.
Yamina: En omdat ouderen, door met ons te werken, terug
konden denken aan vroeger.
Amina: Het is zeker de bedoeling dat wij, de kinderen, van
de opa’s en oma’s leren en zij, andersom dus, weer van de
kinderen?
Daniël: “Zeker. Veel opa’s en oma’s hebben al heel veel gezien
en meegemaakt, dus daar kunnen jij en ik van leren. Maar de
opa’s en oma’s vinden het op hun beurt juist hartstikke leuk
om met kinderen te werken. En dan is er nog een derde ding:
het werken in de tuin. Waarom denken jullie dat het belangrijk was om te werken in de tuin?”
Yamina: Misschien omdat je veel gevaarlijke dingen moet
doen, met zware scheppen en zo, dus dan leer je voorzichtig
werken.
Daniël: “Dat klopt. Daarnaast vinden we het belangrijk om,
hier in de stad, met de natuur bezig te zijn. Werken in de tuin
is erg leerzaam en gezond. Je doet namelijk veel met je handen, maar moet tegelijkertijd goed nadenken, dus doe je ook
veel met je hoofd.”
Wassima: Waarom hebben jullie een tuin bij Humanitas én
hier, bij Kinderparadijs Meidoorn, aangelegd?
Daniël: “Dat is handig omdat we dan dingen op elkaar af
kunnen stemmen. We kunnen materiaal voor beide tuinen
gebruiken. We zaaien hier bijvoorbeeld planten en laten die
uitgroeien tot stekjes, die weer ergens anders neergezet kunnen worden.”
Yamina: Wat hebben jullie bij Kinderparadijs Meidoorn verbouwd?
Daniël: “Van alles. Dingen die hetzelfde jaar nog klaar zijn,
zoals wortels en radijsjes, maar ook hazelnootbomen, die juist
langer blijven staan.”

Yamina: Heeft u ook tips voor iedereen die thuis iets wil verbouwen?
Nathan: “Jazeker. Zorg dat je op het juiste moment zaait én
oogst. Radijsjes bijvoorbeeld, kun je in mei planten, en vier
weken later zijn ze al klaar. Verder moet je zeker zorgen dat je
de planten niet te koud laat worden.”
Wassima: Hoe moet dat dan in de winter?
Daniël: “Nou, weet je nog toen het zo sneeuwde? Als je naar
buiten keek, zag je dat er nauwelijks iets groeide.”
Wassima: Dan moet je een tent om de planten heen zetten om
ze te beschermen!
Daniël: “Inderdaad, dan maak je zoiets als een kas, waarbij de
warmte wel naar binnen kan, maar niet naar buiten.”
Amina: Klopt het dat u bomen heeft gered?
Daniël: “Dat klopt. We hebben één perenboom en twee kersenbomen gered. Ze stonden in de weg en zouden omgezaagd
worden. Zonde, vonden wij, dus hebben we ze uitgegraven,
met wortel en al in de bus gelegd, en opnieuw geplant. En nu
staat er één kersenboom en één perenboom in de tuin van
het Kinderparadijs en één kersenboom in de tuin van Humanitas.”
Wassima: Waarom heeft u ze niet gewoon allemaal hier bij het
Kinderparadijs neergezet?
Daniël: “Nou, je moet altijd, voordat je een boom plant, goed
nadenken over hoe hij er later uit komt te zien. Nu is het misschien een leuk klein boompje, maar later wordt hij misschien
wel zó groot, dat er geen drie bij elkaar in de tuin passen.”
Ghislaine: En is het waar dat u bamboe en een duivenplant
heeft gered?
Daniël: “Ja, haha. Er werd een huis afgebroken, waar ook bamboe en een duivenplant stonden. Als we niets zouden doen,
zouden de stenen op de bamboestokken terecht komen. Wij
hebben ze heel snel weggehaald. En hier gebruiken we ze om
planten te spalken.”
Amina: Wat is hergebruik?

is heel schoon. Als je het opvangt op het dak van je schuur of
je huis, kun je het aan je plantjes geven of zelfs opdrinken.
Maar ook je keukenafval (van aardappels, groente en fruit)
kun je verzamelen. Ik heb daar thuis een beginnetje mee gemaakt, en heb er speciale wormen in gedaan, zodat het een
heel vruchtbaar goedje wordt; compost, maar dan wel zes keer
vruchtbaarder dan andere. Supercompost dus.”
Daniël: “Eigenlijk kun je alles wel hergebruiken. Bijvoorbeeld
de bakstenen uit de tuin van Humanitas. Die waren daar over,
maar we konden ze hier gebruiken om een insectenhotel van
te bouwen. Of een kapotte kruiwagen, die hebben we omgebouwd tot kikkerbadje. Dat is leuk. Omdat het goed is voor het
milieu, maar ook omdat er een verhaal aan zit dat je niet hebt
als je iets nieuw in de winkel koopt.”
Yamina: En wat is permacultuur?
Daniël: “Dat is een manier om met de tuin om te gaan. Je
probeert alles dan zo veel mogelijk te laten lijken op de natuur,
zodat je zelf weinig hoeft te doen. Een kenmerk van permacultuur is bijvoorbeeld dat er altijd iets op de grond groeit, je ziet
bijna geen kale stukken aarde.”
Yamina: Houdt u van werken in de tuin?
Daniël: “Ik vind het eigenlijk altijd leuk om buiten bezig te
zijn.
Wassima: Ook in de regen?
Daniël: “Ja hoor.”
Ghislaine: Heeft u zelf dan ook een grote tuin?
Daniël: “Nee, helaas niet. Ik heb alleen een balkon. Maar gelukkig kun je daar ook veel mee.”

Wollen kleden

Heb je thuis een wollen (dus niet synthetisch) kleed dat je eigenlijk niet meer
gebruikt? Dan mag je het inleveren bij
Kinderparadijs Meidoorn. Die kunnen wij
namelijk gebruiken om de aarde te beschermen.

Niet zo eenzaam
Wassima: “Sommige ouderen zijn toch een beetje eenzaam?
Misschien is het een idee om planten en bloemen te zaaien en
aan eenzame ouderen te geven?”
Daniël en Nathan en de rest van de kinderen vinden het een
fantastisch idee. “Daar was ik nog niet opgekomen,” lacht
Daniël.
Nathan: “Hergebruik is het opnieuw gebruiken van dingen.
Van water bijvoorbeeld. Als je er voorzichtig mee omgaat, zodat er geen gekke dingen in komen, het niet vervuilt, dan kun
je water overal voor gebruiken. En regenwater bijvoorbeeld,
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Wikado,
de tuin-er-nietin-speeltuin
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tekening van

Sana

Nee, Wikado is geen gewone speeltuin. En ja, het is een hele bijzondere. Het is een duurzame speeltuin. Dat wil zeggen dat het milieu en de natuur zo min mogelijk last hebben
gehad van het maken van de speelapparaten. Sterker nog, dankzij Wikado is er veel afval
van de vuilnisbelt gered, omdat het hergebruikt is. De feiten op een rij.
De Speeltuin is ontworpen door 2012 architecten. Die hebben hem Wikado genoemd, omdat hij, qua vorm, een beetje op een
mikadospel lijkt. De klimapparaten zijn zo gestapeld dat je ze bijna op zou willen tillen om te zien of de rest instort.
De oude naam van de speeltuin is Opa Dick.

De speeltuin is gemaakt van zoveel
mogelijk hergebruikt materiaal:
1- oude windmolenwieken (om op te klimmen)
2- F16 cockpit (als uitkijktoren)
3- Nike schoenzolen (die liggen in brokjes op de grond, in plaats van grind)
4- Wasmachine ruitjes (om doorheen te kijken natuurlijk)
De windmolenwieken zijn zo groot dat ze met een hijskraan over de huizen gehesen zijn.
Door samen te werken kunnen kinderen water in de zandbak krijgen. Vanuit de toren draait een kind aan de knop, waardoor het
begint te stromen. De kinderen beneden, in de zandbak, zorgen dat het water op de juiste plek terecht komt.
De kastanjes van onze oude kastanjebomen verstoppen zich vaak in de aarde en groeien spontaan uit tot kleine boompjes. Deze
geven we vaak cadeau!

4
tekening van

Mohamed

Meedoen?
Er zijn iedere dag pedagogisch spelmakers in de speeltuin actief die de maakkracht van kinderen in de Speeltuin stimuleren.
‘Ontdek je talent, maak je wereld!’ is hun motto. Er hebben zich in 2010 negentig nieuwe kinderen ingeschreven. Inschrijven
voor de speeltuin is gratis. Als je lid bent, kun je ook meedoen met de clubjes van 6 weken. Dat kost €1,- per clubje.
De hoogste springtouw-score is van Samia: 635(!)

tekening van

Christina
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Wat hebben zij met
Oma en Opa Radijs te maken?

OMA EN OPA RADIJS
Duurzaamheidsquiz
Duurzaamheid is heel belangrijk. Iedereen heeft het erover. Maar waar gaat
het eigenlijk over?
a. Over de natuur en het milieu, daar moeten we voorzichtig
mee omgaan, dus niets verspillen.

b. Over mensen, dat iedereen een eerlijke kans en recht op
geluk verdient.
c. Over geld, dat duurzaamheid niet alleen een leuk idee is,
maar ook winst oplevert. Als het maar niet ten koste gaat
van mensen, planten en dieren.
d. Alle antwoorden hierboven zijn juist.

2

Alles wat je op straat gooit, verteert.
Toch? Maar soms duurt het langer dan je
denkt. Wat duurt het langst om te verdwijnen?
a. Een sigarettenpeuk.
b. Een colablikje
c. Een kauwgompje
d. Een bananenschil

3

Hoe kun je het best duurzaam boodschappen doen?
a. Altijd vragen om een plastic tasje
b. Een eigen hippe boodschappentas kopen en deze steeds
meenemen naar de winkel.

c. Alle boodschappen in de winkel uitpakken en de verpakkingen achterlaten

4

Wat is het duurzaamste vervoersmiddel om naar school te komen?
a. Met de auto, lekker warm en droog
b. Met de trein of bus gezellig samen met andere kinderen
c. Op de fiets natuurlijk!

5

Denk eens na of jij wel eens een half
bordje avondeten laat staan, zodat hij in
de prullenbak belandt. Eten weggooien
is eigenlijk zonde. Hoeveel voedsel gooit
een gemiddeld gezin in Nederland per jaar
weg?
a. Niets. Eten is om op te eten en weggooien zou zonde zijn!
b. 44 kilo, het gewicht van een 13-jarige jongen.
c. 80 kilo, het gewicht van een grote volwassen man.

6

Hergebruiken is een leuke en nuttige
manier om afval opnieuw te gebruiken in
plaats van weg te gooien. Welke van de volgende materialen kun je hergebruiken?
a. Oude windmolens en wasmachineraampjes, bijvoorbeeld
voor een speeltuin.

b. Oude autobanden, bijvoorbeeld voor tasjes.
c. Gestampte aarde, bijvoorbeeld voor de muren van een tuinhuisje.

d. Papier, bijvoorbeeld voor nieuw papier.
e. Alle antwoorden zijn juist. En je kunt nog veel meer her-

Je hebt op de vorige pagina’s kennis gemaakt met de tuinmannen, een aantal kinderen en juffen van Kinderparadijs Meidoorn. Ook mevrouw Yilmaz, meneer Witkamp en meneer Abdeslam hebben geholpen bij het project Oma en Opa Radijs. Sterker nog, zonder hen was
Oma en Opa Radijs niet hetzelfde geweest. Drie interviews over milieu, elektrische zagen, kinderen en vroeger.

3 x I n t e r v i ew ’ s
Met mevrouw Nimet Yilmaz (48) huisvrouw
Door: Seher

7

Je eigen groenten en fruit verbouwen
is duurzaam omdat...
a. Je dan zelf bepaalt hoeveel chemische bestrijdingsmiddelen je gebruikt, namelijk zo min mogelijk.

b. Je dan leert over groenten en fruit, en bijvoorbeeld beter
begrijpt hoe zonde is om het weg te gooien.

c. Er door het verbouwen automatisch meer natuurlijke voedingsstoffen in de grond komen, waardoor die vruchtbaarder wordt.
d. Alle antwoorden zijn juist.

Wat heeft u gedaan bij het Oma en Opa Radijs project? “Ik heb allerlei groenten en kruiden geplukt uit de tuin,
om daar lekkere salades van te maken.”

Wat vond u van het project? “Ik vind het een goed en leuk

ZELF DOEN!
Hoe maak je een insectenhotel,
en waarom eigenlijk?
Het is goed om insecten een woonplaats te geven in je tuin of op je balkon, want insecten zijn erg nuttig. Zoals de
spin, die eet muggen. En wat denk je dat er op het menu van het kapoentje staat? Luizen!
Een insectenhotel kun je in alle soorten en maten maken, het ligt er maar net aan hoeveel kamertjes je wilt hebben,
en voor welke gasten.

Je hebt nodig Voor een insectenhotel van hout:
- een paar blokken hout
- een boormachine met houtboortjes in maten van 4 tot en met 10 mm

Voor een insectenhotel van steen:

- ventilatie-bakstenen
- gewone bakstenen of tuintegels
- eventueel een boor met steenboortjes in maten van 4 tot en met 10 mm

Voor een insectenhotel ‘rietjesstijl’:
- een aantal holle rietstengels, bijvoorbeeld bamboe
- stevig tape of dikke elastieken
- boetseerklei
- eventueel conservenblikken

Wat moet je doen?
Voor het houten insectenhotel neem je een flink houtblok, waar je met boortjes van verschillende maten gaten in
boort. Zorg ervoor dat de gaten niet door en door zijn. De insecten houden van een wand achter in hun gangetjes.
Plaats het blok vervolgens op een zonnige plek in de tuin. Insecten houden van goed verwarmde ruimtes en kiezen de ingangetjes die in de zon liggen.
Voor het stenen insectenhotel kun je kant en klare ventilatiebakstenen kopen. Enige gaten kun je zelf wat groter
maken met een steenboor. Je kunt ook gewone bakstenen nemen en daar zelf gaten in boren.
Als je niet zelf durft te boren, vraag dan aan een volwassene je te helpen. Met boren kun je je namelijk makkelijk
verwonden! Bedenk ook als je geboord hebt, dat het boortje erg heet is geworden. Raak die dus niet aan, want dan
brand je jezelf.
Voor een rietjesstijl hotel bind je met tape of elastiek een bos holle rietstengels bij elkaar. Daarna hang je de bundel
ergens op, liefst onder een rand van het dak of een vensterbank, zodat het hotel uit de regen hangt. De achterkant
van de stengels sluit je af met boetseerklei. Je kunt ze ook in een conservenblik stoppen met de dichte achterkantjes
op de bodem van het blik.

Met Opa Witkamp
Piet Witkamp (88) chauffeur
Door Amina en Yamina

gebruiken.

BEDANKT VOOR HET
INVULLEN!

Met meneer Abdeslam (61)
heftruckchauffeur
Door: Dimitri, Wassima en Ghislaine

project.”

Wat heeft u gedaan bij het Oma en Opa Radijs project? “Ik heb geholpen door schoon te maken, en door dingen

Wat heeft u geleerd? “Dat je met veel producten uit de tuin

te repareren, als dat nodig was.”

Wat heeft u gedaan bij het Oma en Opa Radijs project? “Ik heb met veel activiteiten meegedaan. Daarbij heb

Wat vond u van het project? “Het was leuk, vooral om in

ik altijd goed geluisterd. Ik houd ervan om met kinderen om
te gaan. Daarom ben ik vaak in Kinderparadijs Meidoorn te
vinden.”

eten kunt maken.”

Vindt u duurzaamheid belangrijk? “Ja, het is belangrijk

de tuin te werken, samen met de kinderen.”

om goed voor het milieu te zorgen, want dan is je omgeving
mooi en schoon.”

Wat heeft u geleerd? “Om met een elektrische zaag te werken en een kas te schilderen.”

Dag,
vlinders

Waarom zien we nu minder dagvlinders dan
vroeger?
Vraag het maar aan oudere mensen. Waar vroeger allerlei dagvlinders in grote aantallen rondvlogen zie je er nu nog maar
een paar. Er zijn in de 20e eeuw al 17 soorten vlinders uit Nederland verdwenen. En van de 53 soorten, die je nu nog wel
in ons land kunt zien, is ruim de helft zeldzaam of zeer zeldzaam. Veel vlindersoorten komen alleen nog in beschermde
natuurgebieden voor.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van deze
achteruitgang?
Veel geschikte plekjes voor dagvlinders hebben plaats moeten
maken voor huizen, wegen, industrie en landbouw. Vroeger
kwamen dagvlinders ook in landbouwgebieden voor, maar nu
zijn ze daar vrijwel verdwenen. Dit komt bijvoorbeeld doordat
mensen te veel mest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. En
doordat we zoveel huizen en wegen bouwen, zijn veel geschikte plekjes voor vlinders ver uit elkaar komen te liggen. Wanneer een vlindersoort ergens verdwijnt, bijvoorbeeld door een
ziekte, dan is de kans groot dat hij daar nooit meer terugkomt.
De meeste dagvlinders kunnen namelijk niet ver vliegen. Een
grote weg of een kanaal kan al een te grote hindernis vormen.

Meneer Witkamp in gesprek met Yamina
en Amina

>
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Wat vond u van het project? “Ik vond het leerzaam en

Hoe zorgt u dat u zelf zo min mogelijk vervuilt en verspilt? “Door zuinig met elektriciteit om te gaan en door olie

Vindt u duurzaamheid belangrijk? “Ja, je moet goed zor-

apart te houden (dat is chemisch afval en hoort hergebruikt of
apart verwerkt te worden).”

gen voor het bos, voor de natuur, voor het hele milieu. Niet te
veel bomen kappen dus!”

Hoe deden uw ouders dat vroeger? “Die gooiden olie
gewoon op de grond.”

Hoe zorgt u zelf dat u zo min mogelijk vervuilt en
verspilt? “Geen rommel maken, vooral niet op straat. Plastic

Vindt u duurzaamheid belangrijk? En waarom? “Onder

Kunt u drie tips geven om duurzaam met het milieu
om te gaan?

hoort in de prullenbak en hondenpoep in de hondenpoepbak.
En kapotte apparaten en batterijen moet je naar de gemeente
brengen.”

duurzaamheid vallen heel veel dingen, die allemaal belangrijk
zijn. Je moet er goed bij stilstaan dat, als je iets doet, je het
milieu niet vervuilt en dat je geen dingen verspilt.”

1. “Papier in de papierbak.”
2. “Minder elektriciteit verbruiken.”
3. “Olie apart houden.”

Kunt u drie tips geven om duurzaam met het milieu
om te gaan?

Hoe zorgt u ervoor dat u niet te veel vervuilt en verspilt? “Ik denk altijd goed na over wat ik doe.”

ZELF DOEN!
Hoe bouw je een hut?

Hutten kun je bijvoorbeeld van oude pallets, kartonnen dozen of met zand gevulde zakken maken. Een
leuke manier om een echte, levende natuurhut te maken is met wilgentakken. Het leuke van een wilgentak
is dat er nieuwe wortels aan komen als je hem in de
grond stopt. Zo wordt een losse tak weer een nieuwe
boom!
Verzamel wat stevige wilgentakken om in de grond te
steken, en dunnere takken om mee te vlechten. Steek
de dikke wilgentakken ongeveer 50 cm in de grond.
Als je van de onderste 50 cm van de takken een paar
stroken bast weghaalt, is de kans groot dat op de randen van de ‘snijwonden’ nieuwe wortels komen.
Verzin een mooie vorm met de takken die je in de
grond stopt. Met de dunne takken vlecht je de muren.

leuk.”

1. “Goed samenwerken, met z’n allen kunnen we meer
bereiken dan alleen.”
2. “Zie je rommel op straat? Bel dan de gemeente.”
3. “Deze krant, als je hem uitgelezen hebt, netjes in de
papierbak gooien

Wat heeft u geleerd? “Nou, dat weet ik niet precies. Maar
ik vind het in elk geval prettig om met de kinderen samen te
werken.”

Hoe ging dat vroeger? “Vroeger werd er niet over gesproken. Iedereen deed maar wat hij wilde.”
Kunt u drie tips geven om duurzaam met het milieu
om te gaan?
1. “Leer aan kinderen dat ze nooit iets zomaar op straat gooien.
Zorg bijvoorbeeld dat ze altijd een zakje bij zich hebben om
afval te verzamelen.”
2. “Zorg goed voor de planten.”
3. “Zorg goed voor de dieren.”

ZELF DOEN!
Hoe voorkom je schimmel?

Zijn schimmels planten of dieren? Ze hebben wat weg van allebei, maar de schimmels zijn een hele aparte soort, met
een duur woord: fungi. Ook paddenstoelen horen daarbij. Daarom heet een pizza met champignons een pizza funghi!
Schimmels zie je vaak op donkere, natte plekken, bijvoorbeeld in de kelder of op de bodem van een donker bos. Ook als
je na het kamperen je tent nat in de hoes stopt, kan die gaan schimmelen. Dus: altijd eerst goed je tent drogen voor je
hem in de hoes stopt, en natuurlijk na het douchen ook tussen je tenen afdrogen!
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Woordzoeker
Door: Loubna

o	 d u u r z a a	m	m	 a
o	 r	e	 l n	o	p	 a c r a
p	 u d	e	 b	o	 n k i	e	 ij
a u s t n	e	 i	m	 r k	e
r t	o	o		m		 a c	e	 d
a a n h i n d v u	e	e
d n h n	e		 r	o	 s f l
ij	 s t	e	 v a k n a n d
s	e	 t t i u	e	 t	w	e	 i
r	e	 c r k t u s	e	e
r f u	e	 g		m	 r ij	e	 r
t	e	 t s i k n	e	 d s i
s n n n		o		 n a n	e
i i	e	 i u f	w	 t r a	e
u s g a c f t u a c i
l v a i t	e	e	 i	m	 k i
k i n d	e	 r	e	 n	o	 t	e
n	m	 a

a

r

k

t

a

t

- grote meneer
- edeldier
- insectenhotel
- kunst
- natuur
- avonturentuin
- nel
- senior
- agent
- uk
- circus
- bonkie
- mient
- patatkraam
- oparadijs
- duurzaam
- snack
- kinderen
- erfenis

Antwoorden
Duur
zaamheids
quiz

Tweelingen
21/5–20/6

Omdat je nu zo sportief bent, heb
je daar later geluk mee voor je gezondheid.

Kreeft
21/6–
22/7

Ook als je ouder bent m o e t
je goed voor jezelf blijven zorgen.
Neem af en toe een lekker warm
bad en je bent weer als nieuw!

Benodigdheden:
- 500 gram kabeljauw of andere witvis, zoals koolvis,
panga of tilapia
- 3 eieren
- 1 kopje bloem
- 1 bord cornflakes
- zonnebloemolie om te frituren

4c
5b

Met de fiets gebruik je alleen je eigen energie, dus verspil je
geen benzine én verspreid je geen uitlaatgassen.

Eigenlijk kun je bijna al het afval hergebruiken.
Daarnaast is eigenverbouwd groente en fruit extra lekker!

Niet iedereen heeft het nog mee op
deze leeftijd. Jij bent en blijft charmant,
daarnaast zie je er gewoon goed uit!

Als jij muziek hoort gaan de voetjes
van de vloer. Jij bent en blijft positief en dat siert je!

Weegschaal
23/9–22/10

Je zult genieten van je kinderen en kleinkinderen.
Een trotse oma of opa!

Schorpioen
23/10–21/11

Als je goed blijft eten blijf je ook langer fit. Denk toch eens na over
dat moestuintje, zelf verbouwde
groente smaakt het lekkerst!

Boogschutter
22/11-21/12

Blijf doen wat je het liefste doet, dat is goed
voor je gezondheid maar ook voor je
hart!

Steenbok
22/12– 19/1

Een echte doorzetter ben je en
zul je blijven. Als het even tegenzit
kun je proberen te bedenken wat je
allemaal al bereikt hebt.

Waterman
20/1–19/2

De mogelijkheden zijn oneindig groot,
onthoud dit!

Vissen 20/2–20/3

Probeer je fit te houden door gezonde voeding en blijf
die oefeningen doen!

Lieve Kienderen,
Ikke wil joelie allemaal bedanken voor die gezellige tijd! Ikke
heb echt hele vele frieten gebakken en noe kan Antonio lekker op vakantie. Die circus in die spieltuin was erg mooi, met
echte artiesten, dieren, lekkere groentes in die tuin en hiel viel
leuke kienderen natoerlijk!

Antonio

Vandaag was een heel leuke dag. We begonnen met de frietvitrine. Dat is een kast waar allemaal frietspullen in staan. Meester Pim was verkleed als Antonio, hij ging de friet bakken.
Erbij kwam een heel lekker sausje, zoals bij McDonalds. Ik
heb patat in een zakje gemaakt. En een ijsje; zo’n lekkere met
spikkeltjes erop. Ik houd van ijs. Meneer Witkamp heeft me
geholpen. Hij is een hele oude meneer, een vriend van Oma
en Opa Radijs. Toen mochten we in de Hutspot een eigen visje
bakken met spul er omheen. Dat spul werd een lekker hard
laagje en daarin zat de vis. Het was heel lekker met een sausje.
Vandaag hebben we eigenlijk wel veel gedaan en gegeten. Het
was lekker en leuk.

Ilsu (inmiddels 5 jaar)

Leeuw 23/7–22/8

Hier een beriechtje
van Antonio.

Grazie mille di cuore,

We gebruiken in Nederland gemiddeld zo’n 290 plastic
zakken en tasjes per jaar. Er zwerven miljarden kilo’s plastic rond,
die niet biologisch afbreekbaar zijn. Koop daarom een sterke, hippe
boodschappentas.

6e
7d

Maagd 23/8-22/9

Je wordt later een beetje wild.
Dat knapt op met een lach!

De Frietvitrine

ZELF DOEN!
Recept Vis met spul
(4 personen)

3d

Wat voorspellen de sterren voor (toekomstige) opa’s en oma’s?

Stier
20/4–20/5

Vr 16 juli

Een colablikje doet er 50 jaar over om te verteren. Kauwgom
staat op de tweede plaats, dat duurt 20 tot 25 jaar. Een bananenschil
en sigarettenpeuk doen er één tot drie jaar over. Trouwens, het verdwijnt meestal niet helemaal.

Door: Yasmin (9 jaar) en juf Jerney

Als je ouder bent, moet je niet vergeten om te blijven lachen. Blijf bij de
tijd en luister leuke muziek, dat helpt!

Krantendagboek

1d
2d

HOROSCOOP
Ram 21/3–19/4

Vervolg van P4

Ezelsbruggetje: in het engels praten ze over ‘de 3 p’s’, namelijk People, Planet, Profit.

Dat is heel veel en hartstikke zonde. Je kunt beter zorgen dat
je niet teveel koopt, goed op de houdbaarheidsdatum let (soms is de
houdbaarheidsdatum al verstreken, maar kun je iets best nog wel
opeten) en kliekjes de volgende dag in een lekker gerecht verwerkt.

a	p
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Eindfeest
zomerproject

Diaboloën is hartstikke leuk!!!

Wat moet je doen?
Snijd de vis in blokjes van ongeveer 4x4 cm. Breek de eitjes
voorzichtig in een niet te diep bakje en kluts het eiwit door het
eigeel, tot het egaal geel is. Ook de bloem en de cornflakes doe
je in ondiepe bakjes. Hak de cornflakes grof.
Haal de stukjes vis door het ei, vervolgens door de bloem, weer
door het ei en tot slot door de cornflakes.
Laat de vis door een volwassene frituren. Hij is binnen vijf
minuutjes gaar.
Dit is lekker met een beetje kerriepoeder eroverheen en wat
remouladesaus of ravigotesaus ernaast.

TOT SLOT - Afkijken
bij de natuur
Door: Daniël de tuinman

De natuur is superslim. Een voorbeeldje: Wanneer het winter wordt, bewaren bomen alle stofjes uit de bladeren die
ze nog kunnen gebruiken in hun wortels. Dat kunnen ze in het voorjaar, als het weer warmer wordt, goed gebruiken
om nieuwe blaadjes te maken. En: wanneer kuikens uit het ei kruipen is dat ook precies de tijd dat er veel rupsen
zijn, het lievelingskostje van jonge vogels.
Als je goed naar de natuur kijkt, dan zie je dat alles heel slim werkt en heel goed op elkaar aansluit. Dat is logisch,
want de natuur heeft al heel lang de tijd gehad om te proberen wat het beste werkt. Insecten, vogels, schimmels,
planten, bomen: alles is belangrijk en heeft met elkaar te maken. Wij mensen zijn natuurlijk ook een stukje van de
natuur. Dus als we goed kijken naar de natuur om ons heen dan kunnen we daar veel van leren.
Een bos maakt geen afval, want alles kan weer gebruikt worden voor of door iets anders. Hoe doen bomen dat toch,
leven zonder afval te maken? En kunnen wij dat ook? Ja! Probeer dit eens om te beginnen: als je in plaats van al die
plastic zakjes een tas koopt die alleen van planten is gemaakt, zoals van linnen of katoen, dan kun je die heel lang
gebruiken. En als de tas oud en kapot is, dan knip je hem in stukjes en gooi je die op de composthoop. De tas wordt
dan weer aarde en jij hebt het voor elkaar gekregen om heel lang een tas te hebben zonder afval te maken! Niet vergeten om je tas mee te nemen als je naar de winkel gaat natuurlijk…
De planten en bomen in een bos hoef je geen water te geven als het een tijdje niet regent. En ook geen kunstmest om
goed te groeien. Dat komt door de bodem in een bos. Overal groeien planten of ligt ligt er een laag blaadjes, takjes en
naalden. Door dit natuurlijke tapijt blijft er meer water in de grond zitten als de zon schijnt of als het waait. En er is
altijd genoeg eten voor de planten, want insecten, bacteriën en schimmels in de laag blaadjes zorgen ervoor dat alles
weer opnieuw gebruikt kan worden.
Dat kunnen we in de tuin nadoen door bijvoorbeeld een laagje stro op de bodem te leggen en door zelf compost (hele
goede grond van verteerde plantenresten) te maken! Zo zie je, er valt veel van de natuur te leren, als je je ogen en
oren goed openhoudt!

Tijdens het eindfeest van het zomerproject konden we van
alles doen: muziek maken, eten, in de tuin werken en nog
veel meer. Er was iemand gekomen van Circus Rotjeknor, hij
heette Johan. In een grote bus had hij verschillende circusspullen meegenomen waarmee hij ons allerlei trucs uit het
circus ging leren. Zo konden we koorddansen, op een grote

bal lopen, jongleren, maar ook DIABOLOËN! Johan dacht dat
wij vast nog nooit een diabolo hadden gezien, maar tot zijn
grote verbazing konden veel kinderen al diaboloën! Hij vroeg
zich af hoe dat kwam. Eén van de kinderen vertelde hem dat
het Kinderparadijs een stuk of vijf diabolo’s heeft en dat we
daarmee heel de zomer hard geoefend hebben. Iedereen heeft
het elkaar geleerd. In het begin konden misschien twee kinderen het, en nu zijn het er al zeker twaalf. Sommige kinderen
kunnen zelfs hele toffe trucjes. Tijdens het eindoptreden hebben zij dat laten zien aan het publiek. Uiteraard was iedereen
onder de indruk en kregen de kinderen een staande ovatie.
Onze tip voor alle mensen die nog niet kunnen diaboloën: Ga
het ook proberen, want het is hartstikke leuk!

Imane (8 jaar)
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Sana,

Jaarverslag SONOR
Agniesebuurt
en Oude Noorden

‘Onze speeltuin Wikado’

Vervolg van P6

ZELF DOEN!
Hoe maak je een vogelketting?
Voor wie is die bedoeld?
In de winter kunnen we de vogels die niet op reis gaan naar het zuiden een
handje helpen door eten voor ze op te hangen. Bijvoorbeeld een ketting van
(ongebrande en ongezouten) doppinda’s of popcorn. Rijg het eten met een
stompe naald aan een touwtje en hang de ketting op een mooie plek. Zorg
er weer voor dat de katten er niet bij kunnen!
Vanaf april hoef je geen eten meer op te hangen. Het is dan beter voor de
(pasgeboren) vogeltjes als ze weer ‘uit de natuur’ gaan eten.

Colofon
Teksten: onder meer Amina, Daniël, Dimitri, Drees,
Esther, Ghislaine, Ilsu, Jerney, Meryem, Natasja, Rumeysa, Shurella, Soufian, Wassima, Yamina, Yasmine.
Eindredactie: Drees Koren
Fotografie cover: Floris Scheplitz
Vormgeving: Bureau 404
Stichting Kinderparadijs Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
010-4678070

De Agniesebuurt en het Oude Noorden tellen
26 Opzoomergroepen, die minstens 3 straatactiviteiten per jaar organiseren. Deze vormen de ruggengraat voor een straatsfeer, het
opbouwwerk is smeerolie. Een vijftal straten
werden eigen krachtstraat.
62 (!) bewonersinitiatieven zagen het daglicht,
er wordt constant door tal van bewoners aan de
weg getimmerd met het ophangen van bloem-

De Streetchallenge bracht
wijkkampioenen voort,
echte sprinters
bakken aan de lantaarnpalen, het creëren en
bijhouden van geveltuinen, het creëren van een
kinderbuurt, het beschilderen van schuttingen,
de aanleg van speeltuigen en schaakspelen, het
aanbrengen van muurschilderingen en mozaïeken en de plaatsing van educatieve speelelementen.
Een bewoner zette met buren voor de kids van
zes scholen een kookstudio op. Ze maken hun
eigen recepten en inspireren hun ouders door
het klaarmaken van een diner. Drie maal per
jaar worden er wijkdiners georganiseerd. Op
14 december werd de studio officieel geopend.
Honderd bewoners lieten zich met hun favoriete kledingstuk fotograferen. Ze maakten er een
verhaal bij. De fotograaf, zelf buurtbewoner,
exposeerde ze aan een kledingrek op de Route
du Nord en in diverse kledingzaken. Bewoners
kwamen samen in de 3e Pijnackerstraat en vertelden elkaar hun verhalen. Het werd een echt
ontmoetingsfeest, ze leerden elkaar beter kennen.

Leefbaarheidsgroepen

www . k i n d e r p a r a d i j s . n e t
De redactie heeft er alles aan gedaan om eventuele
rechthebbenden van foto’s te achterhalen.

Stichting
Kinderparadijs
Meidoorn
Meidoornstraat 47, 3036 WC Rotterdam
Tel. 010 - 4678070, info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net
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SONOR is voorzitter van de Leefbaarheidsgroepen van woningbouwcorporatie Woonstad. Het
wordt geen klaaguurtje. Bewoners schilderen
hun bloemenschalen bij het AH-complex bij de
Benthuizerstraat. Bewoners van de Vinkebuurt
versjouwen 100 kuub zand voor het ophogen
van hun tuinen en maken er een paradijs van.
Kinderen beschilderen bij het Johan Idaplein
de schutting rond de te renoveren pastorie. Ze
exploreren hun buurt en maken met hun ouders een tentoonstelling.
In de dagopvang van Van Speijk aan de Heer
Vrankestraat wordt met steun van het opbouwwerk een vergaderruimte voor bewoners gecreëerd. Het opbouwwerk slecht schotten.
Op het braakliggende terrein van Com.Wonen
bij het Zwaanshals werd mede onder impuls
van het opbouwwerk een groot voetbalveld
gecreëerd en afgezet met door bezoekers van

Van Speijk gemaakte bloembakken. Bewoners
zorgden voor een sensationele opening met
voetbalvirtuoos, voetbaltoernooi en plaatselijke
artiesten. Ook de Wolstraat kreeg een aardig
parkje. Essentieel was de samenwerking tussen bewoners en de bezoekers van Van Speijk.
Belangrijk is ook de hechte band met de wijkteams van de corporatie en de wijkservicemedewerkers. Er bestaat iets als een gezamenlijke
visie gericht op talentvorming van kinderen en
bewoners.

JEUGD
Trekker
Binnen de allianties rond de Kloosterbuurt en
de Erasmusbuurt (Kindvriendelijke Wijk) is
het opbouwwerk de trekker van de activiteiten
op de pleinen. De activiteiten zorgden voor
een goede sfeer en bestonden vooral uit clusters van workshops gericht op talentvorming
van de kinderen.
Een kleine greep uit een dertigtal grote activiteiten met een gemiddelde opkomst van 600
deelnemers:
- Met Icecarving werd een beroep gedaan op
het beeldend talent
- De Gametent stimuleerde interactie
- Een reuzencircustent gaf vorm aan interactieve kinderparticipatie, waarin keuzes rond

van workshops: muziek, dans, acrobatiek,
verhalen en theater. Hoogtepunt was de Rotterdamse Oogst, met producten uit de stadsboerderijen wat nauw aansloot bij natuurinteresse van de kids en de volkstuintjes van de
Rembrandtstraat. In basisschool De Klimop
kregen kinderen ook eigen kweekbakken.

Jonge Honden
Move Baby herschiep het Johan Idaplein in
een soort jongerenzeskamp, een Jonge Hon-

den-activiteit waarbij vooral een kerngroep
van 15 meiden vanaf opzet tot organisatie en
publiciteit het heft in handen nam.
Een drietal Jonge Honden-activiteiten liet de
mogelijkheid van zelforganisatie zien.
Jongeren omarmen meer en meer het nieuwe
concept van het Johan Idaplein als een plein
voor iedereen, een plein van ontmoeting. Hun
parkvisie met chillheuvel is een belangrijke
bijdrage aan een identificatiepunt.

Jong talent bij Zomermuziek
Zomermuziek op de Rotte kende een hoogtepunt met Hayden, Braziliaanse muziek en de
Compagnie of Balls met reus en frêle dame
op een reuzenbal. Verrassend was vooral het
jonge talent uit het Oude Noorden, met een
virtuoze violiste en een ontroerende operazangeres van het Pijnackerplein.

Pedagogisch Klimaat
Het opbouwwerk leverde zijn bijdrage aan een
éénduidig pedagogisch klimaat in de buurt
door de strakke organisatie van de pleinactiviteiten, de workshops ‘aanspreken’ en ‘afspraken maken’ voor de Opzoomeraars en de
workshops ‘straatcultuur’ voor bewonersverenigingen.
Studenten van de Hogeschool Rotterdam,
het Innovation Lab, ontwikkelden een format
(model) voor het beoordelen van het pedago-

gisch handelen van professionals. SONOR
was de begeleider van dit initiatief.
Belangrijk voor een goed klimaat was ook de
betrokkenheid bij inrichtings- en gebruiksplannen van kinderen, jongeren en volwassenen. De buitenruimte werd door SONORinterventie meer iets van henzelf in plaats van
een vrijblijvend niemandsland.

WIJKOPBOUWWERK
Present
Het opbouwwerk is present in de buurt, op
de pleinen, in de straten. Alleen al in het kader van het project Mensen Maken de Stad
(MMdS) werden 300 diepte-interviews afgenomen. Tientallen bewonersinitiatieven werden bekeken en gestimuleerd. Het ging vooral
om mensen in beweging te krijgen.
Belangrijk was het leggen van verbindingen
tussen oud en jong, bewoners en daklozen,
bewoners en krakers, bewoners en mensen
met een beperking, nutstuinen en kookstudio,
Route du Nord en Centrum Beeldende Kunst,
ondernemers en corporaties, bewoners en wereldkunstenaars, bewoners en Historisch Museum, scholen en bewonersinitiatieven.

Analyse
Essentieel voor het opbouwwerk is de analyse
van de wijk en de daarop gebaseerde visie. Het
opbouwwerk baseert zich hierbij op eigen research én op de analyse van partners.
De Agniesebuurt en het Oude Noorden zijn
jonge volkswijken waarbinnen sociale mix betekenisvol is.
Alles goeds komt niet van buiten. Het komt
erop aan het eigen jong talent een plek te ge-

Een knallend besluit
het Johan Idaplein vorm kregen
- Bij Dance and Art traden eigen jongerenbands op
- De Straatspeeldag gaf vorm aan een kindvriendelijke buurt met een grote inzet van
jongeren
- De Streetchallenge bracht wijkkampioenen
voort, echte sprinters
- Het voetbaldorp stimuleerde de behendigheid
- De Kinderuitmarkt met Opvoedingsmarkt
toonde de potentie van een krachtwijk.

Rotterdamse Oogst
Het Wereldcircus, dat duizend kinderen en
duizend volwassenen bereikte, organiseerde
gedurende vier dagen op het Noordplein tal

Het komt erop aan het eigen jong talent een plek te
geven
Noorden
Het opbouwwerk heeft ook een belangrijke
impuls gegeven tot het ontstaan van het
buurthuisje Noordplein 12 (Noordje) met
meidenkamer, kinderclubs en vergaderfaciliteiten. Centraal stond voor SONOR het ondersteunen van het bewonersinitiatief.
Vanuit Noordplein 12 werd ook de Groei- en
Bloeiroute als route vormgegeven, gebaseerd
op de actieradius van kids en jongeren.

ven. Dit kan gestimuleerd worden door het samentrekken van woningen, de verkoop onder
de marktprijs en een kindvriendelijke inrichting van de buitenruimte.
Ook de straatcultuur verbergt een schat aan
talent. Het is belangrijk grenzen te stellen,
rolmodel te zijn, loyaliteit te creëren en alternatieven te bieden.
Het panorama van het Oude Noorden, gemaakt door het Historisch Museum, laat een
taartpunt zien van die nieuwe Rotterdamse
stadscultuur die niet onaantrekkelijk is.
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Kinderpersbureaus
in de deelgemeente
De deelgemeente Noord vindt
het belangrijk dat kinderen
hun verhaal kunnen doen en
hun stem laten horen. De stichting Hoedje van Papier krijgt
subsidie om de jeugd daarbij te
helpen, onder meer via mediaworkshops, kinderpersbureaus
en UCee Station.
Kinderen van basisscholen in het
Oude Noorden en de Agniesebuurt
kunnen deelnemen aan mediaworkshops. Ze doen daarbij praktische
kennis op in journalistiek, fotografie, radio- en videoreportages. Als
eindresultaat van de workshops
maken de kinderen een eigen krant,
tijdschrift, radio- of televisieprogramma.

“De mediaworkshops prikkelen de
creativiteit van kinderen en helpen
om het zelfvertrouwen te versterken.
Dat past binnen het deelgemeentelijke beleid om talentontwikkeling van
kinderen en jongeren te stimuleren
en te bevorderen dat zij zich ontwikkelen tot actieve burgers binnen hun
wijk. Het loopt via een doorgaande
lijn van ontdekken, verbreden en
verdiepen van talenten”, zegt Anneke van der Glas, beleidsmedewerker
Welzijn bij de deelgemeente Noord.

Ware ‘wijktijgers’
“De kinderen leren om goed naar
een onderwerp te kijken, er vragen
bij te verzinnen, kritisch te zijn en
een eigen mening te vormen”, ver-

Innovatief aan de
slag met het
Pedagogisch klimaat
Bij dit project was Talentontwikkeling het uitgangspunt. Studenten van het instituut sociale opleidingen (pedagogiek, maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal pedagogische hulpverlening) en van het instituut voor Lerarenopleidingen (leraar
basisonderwijs) hebben hieraan deelgenomen.

Eigen krant

Verdiepen van talenten

Vanuit Hogeschool Rotterdam is er afgelopen maanden een project uitgevoerd in het Oude Noorden.

Kinderparadijs in Humanitas
telt Melanie Peters van Hoedje van
Papier.
“Op verschillende basisscholen in
Noord hebben we al workshops gegeven, onder meer als onderdeel van
de brede school. De scholen betalen
daarvoor een eigen bijdrage. Vanuit
de workshops komt een deel van de
kinderen bij het kinderpersbureau,
gericht op de eigen wijk. In het Oude
Noorden hebben we zelfs twee kinderpersbureaus, eentje afkomstig
uit het noordelijke en eentje uit het
zuidelijke deel van de wijk. Dit zijn
ongeveer twintig kinderen. Ze komen regelmatig samen in Kinderparadijs Meidoorn waar we nauw mee
samenwerken. De kinderen zijn als
ware ‘wijktijgers’ zeer vasthoudend
op zoek naar hun nieuws. We hopen
dat dit in de toekomst uitmondt in

bijvoorbeeld artikelen voor de wijkkrant Noorderzon, bijdragen aan
Jong010 en items op Cineac Noord.
Daar hebben we al leuke contacten
mee.”
De kinderpersbureaus zijn voor kinderen tot twaalf jaar.

UCee station
Jeugd vanaf twaalf jaar kan terecht
bij UCee station, een jongerenredactie. Melanie: “Je kunt UCee Station
zien als de trein. Noord is een station, met een perron Meidenkamer
Oude Noorden. Dat is een enthousiaste meidenclub die radioprogramma’s maakt.”

Belangstelling
Scholen die belangstelling hebben,
maar ook kinderen en tieners die

Kindvriendelijke Route
door Kindvriendelijke Wijk
Het Oude Noorden is een dichtbebouwde wijk waar veel kinderen wonen. Gemiddeld leven
er in Rotterdam zeven kinderen op één hectare. In het Oude
Noorden zijn dat er veertig!!

Er wordt hard gewerkt om het zuidelijke deel van de wijk om te vormen
tot een Kindvriendelijke Wijk, met
leuke speelplaatsjes, bespeelbaar
groen en veilige routes naar school.
Ook moet er een Kindvriendelijke
Route komen, die belangrijke plekken voor kinderen met elkaar verbindt: schoolpleinen, speelplaatsen,
pleinen en de bibliotheek. Verder
moet er onderweg ook iets te beleven en te ontdekken zijn, bijvoorbeeld een spelletje waarbij je moet
bewegen

Nadat we de observaties hebben uitgevoerd zijn we bij alle organisaties
langsgegaan voor een terugkoppeling. Wij vonden het erg leuk om in de
Kloosterbuurt te werken. De professionals waren enthousiast en stonden
open om kritisch te kijken naar hun eigen handelen met het oog op het
pedagogisch klimaat. We zijn blij dat we een instrument achter konden laten
waarmee wij een bijdrage kunnen leveren aan het pedagogisch klimaat in de
Kloosterbuurt!

De deelgemeente Noord, de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Com.Wonen werken samen om
de buurt voor kinderen zo leuk en zo
veilig mogelijk in te richten. Hierbij
staat de talentontwikkeling van kinderen centraal: of het nu gaat om

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de
websites: www.stichtinghoedjevanpapier.nl en www.uceerotterdam.nl.

Tollenstraat en de binnenterreinen
aan de Rembrandtstraat, Hofdijk
en Noordplein opnieuw ingericht.
Het schoolplein biedt volop mogelijkheden om lekker te bewegen. Op
het ene binnenterrein kan de jeugd
meer spelen en sporten, op het andere ook van de natuur genieten.
Er zijn nu ook schooltuintjes op het
binnenterrein aan de Rembrandtstraat.

Kindvriendelijke Route

Vanuit SONOR kwam het vraagstuk om voor de professionals in de wijk een
instrument te ontwikkelen om het pedagogisch klimaat te verbeteren.
Hier zijn wij de afgelopen periode hard mee aan de slag gegaan.
Afgelopen maanden hebben wij vol enthousiasme gewerkt aan het vraagstuk
van het Oude Noorden. Dit hield het volgende in. Ons project was opgedeeld
in een aantal fases. We hebben ons eerst georiënteerd en kennisgemaakt met
de wijk. Daarna zijn we aan de slag gegaan met het maken van een eigen
pedagogische visie en doelgroepanalyse. Vanuit onze verschillende disciplines hebben wij gekeken naar wat wij belangrijk vinden als het gaat om een
pedagogisch klimaat in de wijk.
Om te kijken hoe de professionals in de wijk omgaan met het pedagogisch
klimaat hebben wij observatielijsten ontwikkeld. Met deze observatielijsten
zijn wij aan de slag gegaan bij verschillende organisaties in de wijk. Namelijk, het Kinder Service Hotel, Buurthuis Mozaïek en Stichting Buurtwerk
Alexander.

mee willen doen met het kinderpersbureau of UCee Station kunnen zich
melden bij stichting Hoedje van Papier, e-mail info@stichtinghoedjevanpapier.nl, telefoon 010 4222506.
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Artistieke uitingen

Van der Ploeg
aan de dis
Oud en Jong ontmoetten elkaar rond
het nieuwe jaar aan de dis, in het
Jan van der Ploeg-huis aan de Hooglandstraat verzorgd door de Jonge
Honden. Garnalen, kip, een groetenzee, rijst, spaghetti en aardappelen,
overheerlijke sauzen, vers gesneden
fruit. Er bleek van alles, uitstekend
geprepareerd door de jeugd.
Het werd een leuke ontmoeting van
twintig jongeren met vijfendertig senioren, die met leuke plannen rondlopen. Een theater in het Jan van der
Ploeg-huis? Een glazen gevel die
in verbinding staat met het Johan
Idaplein. Een wijkwandeling? Pleinactiviteiten?
Jong en Oud kwam dicht bij elkaar.

Expo van Oud
naar Nieuw
Tijdens het Winterfestival van Welzijn Noord werkten de Jonge Honden rond het thema “Van Oud naar
Nieuw” (recycling, duurzaamheid).
Dit resulteerde in een schitterende
expositie, welke van donderdag 3
februari tot en met donderdag 10
februari te zien is bij het Steunpunt
Opbouwwerk aan de 3e Pijnackerstraat 6b. Getoond worden graffiti
en mode, kleding en tasjes van de
meiden.
Op de tentoonstelling is verder ook

Kansen benutten
Gerhard Hup is projectleider Kindvriendelijke Wijk. Hij vertelt: “We

taal, bewegen en natuur(beleving)
of om het omgaan met elkaar. Ook
willen zij er voor zorgen dat de route
veel groener wordt dan nu. Kinderen, jongeren en volwassenen hebben al meegedacht en -gepraat.
De planvorming is nu rond. Aandacht zal worden besteed aan het veiliger maken van een zestal kruispunten. Een aantal bomen wordt extra

aangeplant. De entree’s van binnenterreinen krijgen een groen accent.
Op een tiental punten komen artistieke uitingen gericht op talentontwikkeling. In 2015 worden de stoepen verbreed in de Woelwijkstraat,
een zwak punt in de route.

‘kunst en kids’ te zien. Deze werken
zijn door leerlingen van de basisscholen De Fontein en Juliana gemaakt rond het thema ‘powerfull diversity’, de kracht van de diversiteit.

Noord. Cliënten en jongeren hadden het echt gezellig met elkaar, een
echte ontmoeting in een krachtwijk.

Jonge
Honden in
het Nieuwe
Spoor
Een beauty arrangement, nagelstylen, henna en romantische kerststukjes. Het was er tijdens de kerstvakantieperiode allemaal in dagopvang het Nieuwe Spoor van de
Pameyer. Initiatiefnemers waren de
Jonge Honden, onder supervisie van
coach Latifa Montassir van Welzijn

zijn nu hard bezig met de voorbereidingen voor de route. Er wordt
gekeken waar de route precies moet
komen en wat voor knelpunten zijn.
Als het op een bepaald punt onveilig is om over te steken, moeten we
dat probleem eerst oplossen. Ook
kijken we goed welke kansen er zijn
voor nieuwe locaties. Er is van alles
mogelijk, als het de kinderen maar
kan helpen om hun talenten verder
te ontwikkelen. Ook kijken we goed
wat we aan groen kunnen toevoegen.
In het voorjaar moeten we de eerste
stappen op de route kunnen zetten.”

Junior en Senior …
over sterrendom

Er is al veel gedaan: zo zijn het
schoolplein van de Klimop aan de

Heerlijke
hapjes voor
de vogels
Voor de wat onderkoelde vogels in
het ijs- en sneeuwlandschap maakten de kids van het Kinderparadijs
samen met de senioren van Humanitas aan de Bergweg grote kralen
met nootjes en heerlijke hapjes.
Het hele project ‘Oma en Opa Radijs’ wordt beschreven in de in deze
Noorderzon ingesloten Kinderparadijs-krant. Duurzaamheid is wat
jong en oud verbindt.

Senior:
Word ik nu een echte
Popstar?

Junior:
Dit is nog eens wat
anders dan
Ben Saunders

Straatcultuur
Het is belangrijk straatcultuur
te begrijpen. Straatcultuur
heeft niets te maken met allochtonen of probleembuurten
in de grote steden. Optreden,
grenzen stellen en talenten
ontwikkelen heeft pas later
effect. Straatcultuur heeft immers te maken met imago
(identiteit), dat bén je.
Structuur en talent
De straat lijkt soms een jungle, maar
toch is er veel structuur. De beruchte
clip “Ik heb schijt aan de overheid”
kan ons choqueren. Tegelijkertijd is
er heel wat organisatietalent en discipline voor nodig om zo’n clip geproduceerd te krijgen.
De straatpiraat die drugs verkoopt
heeft financieel inzicht, hij heeft een
netwerk, kennis van het politieapparaat, hij doet aan risicospreiding. Als
je ze op wat latere leeftijd meekrijgt,
worden het soms succesvolle auto-

verkopers. Als je ze weet te raken
zijn ze heel loyaal.
Kijk niet naar hoe iemand is, maar
hoe hij kan worden en dan wordt hij
ook zo.

Rolmodel stelt grenzen
Belangrijk bij jongerengroepen is de
leider. Ze hebben een taal. Als werker moet je transparant en duidelijk
zijn. Je bent ook een rolmodel dat
grenzen moet stellen. Het is belangrijk contact te maken op het moment
dat er niets aan de hand is.

Social Media
De digitalisering vanaf 2000 heeft
gezorgd voor het slopen van de
schotten tussen de jeugdculturen.
De straatcultuur is gedemocratiseerd. De commercie doet aan kopieergedrag.
Social Media zijn heel belangrijk in
ons werk.
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Buurtmuzikanten-fotoproject

Kook met me mee

Een voorbeeldje
“Deze gitaar is van een overleden vriend van mij, hij maakte akoestische en
elektronische gitaren, ik ben er nog steeds heel erg trots op. Ik ben meer
een performer, ik kan een heel klein beetje gitaar spelen, en ik heb een
doos met mondharmonica’s. Ik hou me meer met kunst bezig dan muziek,
maar het gaat wel over iconen, zoals Marilyn Monroe, en op dit moment is
het Johnny Cash. Als het gaat over de gitaar dan merk ik dat ik nog steeds
niet kan spelen. Als het over mijn vriend gaat, zie ik mezelf zitten met deze
jongen: dat we bezig zijn te jammen, dingen aan het doen, beetje geluiden
produceren.”

Dit origineel bewonersinitiatief
van Marcel Speet is een vervolg op zijn eerder succesvolle
‘buurtgarderobe-fotoproject’.
Voor bewoners van het Oude
Noorden komt het erop neer
om op een andere manier met
buurtgenoten in contact te komen en elkaar te leren kennen.

Vervolg van P1

Een klik
Dit keer doen ze dat via hun muziekhobby en een door hen zelf bespeeld
mobiel muziekinstrument, waar
voor hen een persoonlijke geschiedenis aan vastzit. Het wordt een fotoportretserie, met mogelijkheden
voor verbindingen, ontmoeting, afstemming en samenspel.

Toen Pinar Coskun de Noorderzon
in de bus kreeg met daarin en stukje
over de Harten van Noord - een ideële stichting die aan de Agniesestraat
111 een vegetarische kookstudio voor
kinderen wilde beginnen - werd ze
dolenthousiast.

Kan je droom waarheid
worden?

Verhaal

Tussen sociaal ondernemer Hans
Kervezee en kooktalent Pinar Coskun
klikte het onmiddellijk. Met de kids
gingen ze koken met louter biologische en plantaardige ingrediënten.

Smakelijk zonder dierenleed
Pinar werd geleidelijk vegetariër. Op
8-jarige leeftijd vond ze een vis op
het droge vreselijk en een piepkuiken
zielig. Een groot slachtfeest gaf de
doorslag. Punar wilde smakelijk eten,
maar dan zonder dierenleed.

Mijn kind vindt het niet
lekker.
De vegakeuken is helemaal in. Ze is
gezonder en heeft positieve gevolgen voor het milieu, de honger in de
wereld en het gebrek aan water. Een

veelgehoorde klacht van de ouders is:
“Ik wil wel, maar mijn kind lust het
niet!”
Samen met uw kind gaat de Kookstudio dan ook uitzoeken wat hij of
zij lekker vindt. Alle kinderen lusten
komkommer. Alle kinderen houden
van de pure keuken met weinig kruiden. Het éne kind houdt van zoet,

stuk, waar iedereen aan mee kan
doen: diverse cultuurklanken in één
compositie.
De volgende dag is er een gezamenlijk optreden, waarin iedereen op eigen manier een plek krijgt. Tijdens
dit muziek-buurtoptreden worden
de foto’s tentoongesteld. Doel is om

Klapper op de vuurpijl wordt het wijkdiner
met 400 buurtbewoners / opvoeders

het andere van een beetje zuur. De
éne houdt van noten, de ander niet.
Alle kids lusten knapperig gefrituurd
voedsel, maar het maakt niet uit of
het een kip- of een sesamstick is.

Agniesebuurt voert bijvoorbeeld het
lijstje aan met de dikste kinderen van
Nederland. De deelgemeente Noord
heeft verantwoord eten opgenomen
in haar Jeugdactieplan.

Enthousiaste basisscholen

Een winning team

De start

Vijf basisscholen doen actief mee aan
het kinderkookproject. De bezochte

Voortvarend sociaal ondernemer Kervezee en kooktalent Coskun vormen

Als dit interview wordt gemaakt,
draait de studio net 3 dagen. Een indringend filmpje laat zien dat één dag
zonder vlees per week en dat één jaar
lang, leidt tot één miljoen minder auto’s. Zo leer je dat het produceren van
één hamburger beslag legt op 1.500
liter water. Je kunt het filmpje onder
de naam Donderdag veggiedag zien
op You Tube.
De enthousiaste leerlingen kiezen
vier groenten en zoeken recepten op
in de Ipads. Na tien lessen ben je in
het bezit van je eigen unieke recept!
Er worden teams gevormd met een
regisseur die opzoekt, een cameraman en een verslaggever. Er wordt
druk geoefend: “Waar kan ik dat vinden? O, daar zit wel vlees in. Zullen
we dan doen met champignons?”
De eerste les was een eenvoudig begin met broodbeleg en salade. De kinderen vormen telkens vijf groepen,
die proeven van elkaar en elkaar een
cijfer geven. Je kunt natuurlijk geen
cijfer geven als je niet proeft. Als de
kinderen naar huis gaan krijgen ze
tips mee en huiswerk.
Klapper op de vuurpijl wordt het wijkdiner met 400 buurtbewoners / opvoeders, die de kinderen zelf voor de
unieke proeverij zullen uitnodigen.

Na tien lessen ben je in het bezit van je
eigen unieke recept!

Bekijk de site
directeuren waren dolenthousiast
en snel overtuigd. Ook zij zaten te
zoeken naar andere eetgewoonten.
De meeste scholen worden noodgedwongen ‘lekker fit-school’. De

een winning team en stampten met
steun van het Ministerie van Landbouw en de deelgemeente Noord de
kookstudio voor kids in vier maanden
uit de grond.

Op www.kookmetmijmee.nl kan je
alles beleven. Elk van de basisscholen
heeft zijn eigen weblogruimte.
De teams maken hun verlanglijstjes
en geven zichzelf een prikkelende

naam: Super Kok, Kook stars, de Gezonde aardappelburgers, drie vega
frikadellen, Master Chef.

De buurt
Eén keer per maand kunnen ouders
en opvoeders aan een kookworkshop deelnemen. De data hiervan
zijn: dinsdag 15 februari, maandag 7
maart, maandag 4 april, maandag 9
mei en dinsdag 7 juni. De workshops
beginnen om 17.00 uur en duren tot
20.00 uur.
Je moet je wel van tevoren opgeven.
Stuur daarvoor een mailtje naar
h.kervezee@kookmetmijmee.nl of
meldt je aan bij de school. De deelname is kosteloos.

Zelfsturend leren
De kinderen vinden het erg leuk, ze
willen zelf alles opzoeken, snijden en
koken. Ze leren alle soorten groenten
kennen, want “wat de boer niet kent
… lust hij niet”. De kookstudio is een
vorm van zelfsturend leren.
Je kunt de Kinderkookstudio ook
steunen met sponsorkooklessen. Wat
je betaalt als groep inclusief diner en
wijnarrangement komt rechtstreeks
ten goede aan de kids.

U bespeelt een muziekinstrument,
omdat u daar plezier in hebt. Het
is dan goed mogelijk dat daar een
(persoonlijk) verhaal aan vastzit, dat
u met anderen wilt delen. U neemt
dan contact op. Er wordt bij u thuis
een fotoportret met het bijzondere of
mooie muziekinstrument gemaakt.
Hierbij kunnen de volgende vragen
worden gesteld:
- welk muziekinstrument bespeel je
en wat betekent het voor je?
- aan welk muziek instrument ben je
het meest gehecht?
- wat is je meest geliefde stukje muziek dat je speelt?

deel uit te maken van Route du Nord
in het Oude Noorden en om op verschillende locaties kleine muziekuitvoeringen van deelnemers te organiseren. Verschillende instellingen
op gebied van muziek verlenen hun
samenwerking.

Presentatie

Soort zwaan-kleef-aan
Vervolgens wordt gevraagd naar een
bekende of onbekende muzikant,
bijvoorbeeld in dezelfde straat. Daar
wordt dan contact meegemaakt, met
het verzoek aan het project mee te
werken en de vraag of de verwijzer
tevens welkom is. Zo is de fotograaf,

eventueel met de andere buurtbewoner, als een soort zwaan-kleef-aan
steeds op een ander adres in de wijk.
De gemaakte foto´s vormen de Oude
Noorden
BUURTMUZIKANTEN
serie met verhalen.

Gezamenlijk optreden
De gefotografeerde muzikanten
gaan elkaar ontmoeten op een oefenavond, onder leiding van een ‘instant
composer dirigent’. Deze maakt een
laagdrempelig eigentijds muziek-

Route du Nord 2010
Route du Nord, de (??) Rotterdamse kunstmanifestatie, publiceerde onlangs een leuk verslagboekje met impressies van betrokkenen bij de editie 2010.
Route du Nord begon in 2006 als
een kunstenaarsinitiatief in het Oude
Noorden. In vier jaar tijd groeide het
uit tot een uitgestrekte kunstroute,
waarbij galerieën, winkels, horeca
en tot tijdelijke expositieruimtes ingerichte renovatiepanden gedurende
drie dagen in het teken staan van exposities, concerten, feesten, literaire
voordrachten en andere happenings.
Ook de zevende editie van Route du
Nord, gehouden in het lange weekend van donderdag 17 tot en met
zondag 20 juni 2010, was een succes. Naast veel gebruikelijk jong en
aanstormend talent, presenteerde
het voor het eerst een aantal gevestigde namen.

Het is de bedoeling dat bewoners
door de foto’s en verhalen met elkaar
in contact komen, waarbij verschillen en eigenheid benadrukt worden.
Het gaat om persoonlijk ontmoeten
op een respectvolle bijzondere manier. Mensen vertellen hun persoon-

Als een soort zwaan-kleef-aan steeds op
een ander adres in de wijk

Het wordt een fotoportretserie, met mogelijkheden voor verbindingen, ontmoeting,
afstemming en samenspel

Jong en aanstormend talent

Sociaal doel

Ondernemende
creatievelingen
Een feestelijk karakter en laagdrempeligheid blijven sleutelwoorden
voor Route du Nord, ondanks dat
het per editie groeit en prestigieuzer
wordt.
Paul Posse, oprichter van Rotabs
Style Center (‘Warenhuis voor Toegepaste kunsten’) aan de Zaagmolenkade hierover: “Route du Nord heeft
een leuke organisatie dat organisch
en informeel werkt. Naarmate het
groter groeit, vraagt het misschien
wel om een strakkere aanpak. Daarmee moet je uitkijken dat het haar
informele karakter kwijtraakt. Als de
kunstenaars bijvoorbeeld niet meer
willen meedoen dan verliest het veel.
In het Oude Noorden heeft men de

De gemaakte foto’s komen in het
Oude Noorden op verschillende locaties te hangen: tijdens de kunstmanifestatie Route du Nord, locaties die te
maken hebben met muziek, sociale
ontmoetingsplekken zoals buurthuizen, cafés, wachtkamers huisartsen
etc.
Na afloop van de werkperiode wordt
er een presentatie gedaan met ontmoetingsfeest van alle deelnemers
en geïnteresseerde wijkbewoners.

lijke verhaal aan de hand van een
muziekinstrument dat ze bespelen,
voor amateurs zowel als professioneel. Door verwijzen en samenwerken en ontmoetingen kunnen er
waardevolle contacten tussen bewoners ontstaan.
Verder is er activiteit en plezier om
mee te werken aan het in beeld brengen van gewone bijzondere mensen
in de eigen woonwijk.

Marcel Speet
Initiatiefnemer van dit unieke en
originele
‘Buurtmuzikanten-fotoproject’ is Marcel Speet. Hij is fotograaf en werkzaam in de geestelijke
gezondheidszorg volwassenen. Zijn
project wordt ondersteund door tientallen bewoners rond het Zwaanshals.

Het bo

ekje
Route d
u Nord 2
010
is

te verkri
jgen bij
SPAM aa
n de Zaa
gmolendrift
.

mond vol van ‘creatieve ondenemers’, maar ik ben steeds meer voor
‘ondernemende creatievelingen’.”

Het mijne
Ronald de Graaff van de ‘Incorrect
Realisten’: “Naast mijn acrylschilderijen maak ik ook schilderijen met
gouacheverf op karton waar ik een
paar euro’s voor vraag. Die gingen
heel hard op Route du Nord. Ik had
er veertig meegenomen en moest er
na de eerste dag al nieuwe bijmaken.
Men waagde de gok, want stel dat ik
ooit beroemd word ...”
Beeldend kunstenaar en organisator Ron Eikenhout: “Route du Nord
geeft mij een trots gevoel. Tijdens
zo’n weekend gebeurt er zoveel en
daar voeg ik graag het mijne aan
toe. Als kunstenaar droom je ervan
om ooit ontdekt te worden door een
grote galerie. Wanneer het zover is
dan denk je hier met weemoed aan
terug.”
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Muurschildering ultieme ode
aan Coen Moulijn
Harlow Brammerloo, de bestuursvoorzitter van deelgemeente Noord, had op zaterdag
15 januari bij zijn nieuwjaarspeech in Diergaarde Blijdorp
een opvallende opmerking.
Hij kondigde aan dat er in de
Bloklandstraat een levensgroot portret van Coen Moulijn
zal verschijnen, teneinde zo de
befaamde voetballer blijvend
te eren.

Door de onverwachte dood van Coen
Moulijn op dinsdag 4 januari jl. werd
het plan in een stroomversnelling
gebracht. Erik nam onmiddellijk
opnieuw contact op met de deelgemeente, waar men net als eerder positief reageerde. Hij trad in het nieuws
met zijn kunstwerk en kreeg een
interview in het AD, ook op andere
manieren wist hij zijn ode aan de oerFeyenoorder publicitair te promoten.
De opmerking van Harlow Brammerloo was nog eens een mooie officiële
bevestiging van het plan.

Aan het werk
De komende maanden gaat Erik
van Zijst zijn droom ten uitvoer
brengen en zal men hem bij de
nu nog grote kale muur in de
Bloklandstraat vaak aan het
werk kunnen zien.
De bevlogen kunstenaar is ondertussen samen met vele mensen (waaronder beroemde oudFeyenoordspelers als Regi Blinker
en tv-persoonlijkheden) druk in
contact om één en ander verder
vorm te geven en te promoten.

Kleurrijke schilderingen
De eer voor dit unieke initiatief gaat
naar kunstenaar Erik van Zijst (48).
Hij had ergens gehoord dat Coen
Moulijn in de Bloklandstraat was
opgegroeid en was al langer aan het
spelen met de idee om het clubicoon
van Feyenoord een blijvend eerbetoon te geven.
Erik komt uit de reclamewereld en
heeft al eerder de buitenruimte met
zijn kleurrijke schilderingen van
voetballers opgefleurd. Zo heeft hij
aan de Berkelselaan, op het Tempelplein bij de Rodenrijselaan en bij de
Bentincklaan elektriciteitshuisjes beschilderd.

Officiële bevestiging

Waarom niet hetzelfde voor mister
Feyenoord, Coen Moulijn? De grote
kale muur op de hoek van de Bloklandstraat en de Moerkapellestraat,
net om de hoek van het geboortehuis van Coen aan de Bloklandstraat
nr.14, leek hem een droomlocatie!

Uw leven
in zeshonderd woorden
Roerig of rustig, grappig of juist droevig. Doe mee aan de verhalenwedstrijd ‘Curriculum Vitae’ en schrijf uw levensverhaal
op in maximaal 600 woorden.
Voor de vijfde keer kunt u meedoen aan de Grote Rotterdamse Verhalenwedstrijd. De Bibliotheek Rotterdam, de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) en het blad Metro hebben ter gelegenheid van
de Boekenweek deze wedstrijd in het leven geroepen. Een levensverhaal
mag grappig of droevig, fantasie of werkelijkheid zijn. De test mag niet
meer dan 600 woorden bevatten en meedoen kan vanaf 18 jaar. Uw

levensverhaal kunt u tot en met zondag 13 februari mailen
naar: rotterdamseverhalenwedstrijd@bibliotheek.rotterdam.nl.
De winnaar wordt op 16 maart in de Centrale Bibliotheek bekendgemaakt en als klap op de vuurpijl wordt het winnende verhaal gepubliceerd in Metro. Daarnaast krijgt de winnaar een één-op-één consult met
een docent van de SVR en ontvangt hij of zij van Metro een geldprijs van
€ 200,--. De volledige spelregels staan op de website van de bibliotheek:
www.biblotheek.rotterdam.nl.

Liefdesbrieven
gevraagd
Voor het buurtproject ‘Een Lied Retour’ verzamelt Stichting LOE (liefst
handgeschreven) brieven met een ervaring over de liefde. Dat mag ook
anoniem of onder een pseudoniem.
De liefde is veelzijdig: grote liefde, eerste liefde, onbereikbare liefde,
moederliefde, liefde voor dier, land of lied… De mooiste brieven komen
als ‘tentoonstelling’ door heel Noord te hangen.
Vervolgens dienen de brieven als inspiratie voor een theatraal liedjesprogramma ‘Een Lied Retour’ dat zangeres Eva van Welzenis half april
presenteert.
Stuur uw liefdesbrief naar: Liefje Loe, Burgemeester Roosstraat 54, 3035
AH Rotterdam, of mail naar info@eenliedretour.nl.
Meer informatie is te vinden op de website www.eenliedretour.nl.

Bewonersinitiatief
gehonoreerd
Kunstenaar Erik van Zijst nam in
maart 2010 contact op met Marcel Potters van de deelgemeente
Noord, die hem doorverwees naar
het opbouwwerk voor het indienen

van een bewonersinitiatief. Samen
met opbouwwerker Ed de Meyer
van het Steunpunt Opbouwwerk in
de 3e Pijnackerstraat werkte hij het
voorstel uit. Tot zijn (en Ed’s) grote
vreugde werd het bewonersinitiatief
ook daadwerkelijk gehonoreerd.

U hoort en ziet nog
De Noorderzon zal Erik bij zijn uitvoering van de ultieme ode aan Coen
Moulijn de komende maanden blijven volgen. U hoort en ziet nog!

Toneelvereniging
Echte Liefde ‘de lucht in’
De afgelopen twee jaar heeft
de Noorderzon regelmatig verslag gedaan van de activiteiten
van toneelvereniging Echte
Liefde.
Eerst met de kolderieke avonturen
van personeel en bezoekers van het
Nieuwe Hotel in wijkgebouw het
Klooster, het vorige seizoen met de
emotioneel rakende opvolger “Twee,
Tapas en Tranen”. Hoe staat het er nu
voor dit seizoen voor?

‘Wat is vrijheid?’
Paul Raterman, productieleider en
PR-man van Echte Liefde, vertelt
over de nieuwe productie ´Luchtwortels, theater over vrijheid´: “De
afgelopen jaren lijken veel mensen
het begrip vrijheid zo ver opgerekt
te hebben, dat het betekent: ‘kunnen
doen en laten wat je wilt’, zelfs als dit
ten koste van anderen gaat.”
Hij vervolgt: “Maar er is zoveel meer
rond vrijheid te onderzoeken. In zes
maanden tijd gaan 20 leden van Echte Liefde op zoek naar hun vrijheidsbeleving. Eerst stellen we onszelf de
vraag ; ‘Wat is vrijheid?’ en daarna
aan het publiek. De spelers maken
zelf de voorstelling. We werken dus
niet met een bestaand script, de voorstelling ontstaat op de repetitievloer.
Vrijheid heeft te maken met loslaten,
maar ook met je te verbinden, je te

wortelen of ontwortelen. Vandaar de
titel ‘Luchtwortels‘”, aldus Paul Raterman.

Verrassende locatie
Omdat de gebruikelijke speellocatie
wijkgebouw ‘Het Klooster’ dit voorjaar wegens een verbouwing dicht is,
wordt ‘Luchtwortels, theater over vrijheid’ in mei van dit jaar op een verrassende locatie in de wijk gespeeld.
Meer informatie over de repetities en
de voorstelling volgt in de volgende
editie van de Noorderzon.

Belangstelling voor
‘Echte Liefde‘
Paul doet tot slot een oproep: “De

spelersgroep voor ‘Luchtwortels’ is rond, maar heeft u belangstelling voor toneelvereniging ‘Echte Liefde‘, wilt u
bijvoorbeeld vrijwilliger worden of meedoen aan het flexibel theaterproject (start april),
mail dan naar: tvechteliefde@live.
nl of kijk op www.toneelverenigingechteliefde.nl.”

