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Nieuw jongerencentrum, nieuw team
en nieuwe naam

Huis-aan-huiskrant voor de bewoners van het Oude Noorden / Agniesebuurt nummer 33 • mei 2011

De Jonge Honden
voor een bruisend
en jong Noord
Fotografie: Marcel Speet

40 jongeren kwamen onlangs bijeen bij het Steunpunt Opbouwwerk in de
3e Pijnackerstraat. Coach
Latifa Montassir sprak met
hen over het succes van de
Jonge Honden.

Dit is een groep van 25 jongeren onder wie 15 meiden, die met hun project rond het Johan Idaplein onlangs
de stedelijke Suze Groeneweg-prijs
hebben gewonnen. Dit is de Rotterdamse emancipatieprijs.
Dit succes maakt tastbaar dat jongeren een voorbeeld voor de kids
kunnen zijn en de sfeer op pleinen
wel degelijk kunnen beïnvloeden en

veranderen. Jongeren kunnen zo ook
een rolmodel zijn. Je moet dan wel
uitgaan van hun kwaliteit: jongeren
maken zelf programma’s en publiciteit, zij zorgen voor begeleiding en
enthousiasmering van het publiek.
De jongeren gaan de handen ineen
slaan voor een bruisend en jong
Noord.

Op de foto ziet u de Jonge Honden
meehelpen bij een plantactie in de
Ruivenstraat.
Woningcorporatie Woonstad financierde 450 plantenschalen, die
nu zijn opgehangen en beplant.
Hiermee sloot Woonstad aan bij de
bewonerswensen van drie leefbaarheidsgroepen in de Vinkenbuurt,
de Kloosterbuurt en de Zwaanhals-

buurt. Het is heel belangrijk dat bewoners de planten water geven, twee
maal per week. Voor de wijk betekent
dit een bloemenweelde.
Naast de Jonge Honden en enthousiaste buurtbewoners waren ook de
vrijwilligers van dagopvang Van Speijk aan de Heer Vrankestraat van de
partij.
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Actief in uw wijk, Workshops & Trainingen

Nieuws van... Gemeentewerken

In het Oude Noorden werken bewoners en verschillende partijen
samen, om de wijk fijn te maken én te houden. Diverse verbeteringen aan de openbare ruimte zijn uitgevoerd en er vinden hier
veel activiteiten plaats. Steeds meer bewoners helpen mee met
het begeleiden van deze activiteiten en het toezicht en beheer
van pleinen.

De Zaagmolenbrug voldeed
niet meer aan de huidige belastbaarheidnormen. Daarom is
vorig jaar de beweegbare stalen brugklep vervangen door
een vaste betonnen brugdeel.
Sindsdien is de brug geschikt
voor verkeer tot 50 ton.

Bent u actief in de buitenruimte van
uw wijk of zou u zich graag in willen gaan zetten? Dan kunt u soms
een steuntje in de rug gebruiken.
Want hoe spreekt u kinderen en jongeren aan die ruzie maken of troep
achterlaten? Hoe betrekt u andere
bewoners bij het beheer van uw binnenterrein of maakt u afspraken
over het gebruik ervan? Dat is niet
altijd even makkelijk. Wij bieden u
daarom workshops en trainingen
die u hierbij kunnen helpen.

ven en maken we gebruik van een
professionele acteur, die situaties
naspeelt.
Uitgangspunt is dat u op een leuke
manier en interactief kennismaakt
met allerlei aspecten, waar u mee te
maken kan krijgen als u actief bent
in de buitenruimte.
De workshops bestaan uit één of
twee bijeenkomsten. De definitieve
inhoud wordt in overleg met de bewoners gemaakt. Bewonersgroepen
kunnen ook meerdere workshops
volgen.

Workshops en
trainingen
voor volwassenen

• Straatcultuur
Normen en waarden onder jongeren
veranderen. Het begrijpen van de
jongerencultuur kan u helpen om
op een positieve manier met jongeren om te gaan en u te leren hoe u
op een juiste manier kunt handelen
in lastige situaties.

Door een workshop kun je leren om elkaar op ongewenst gedrag
aan te spreken. Fotografie: Brigitte Wopereis

• Speelgedrag van kinderen

In Memoriam
André Pols

onbezoldigd stadsmarinier
André Pols, actief Noorderling is onlangs op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was eerst kapitein op enorme chemicaliëntankers. Na
zijn pensionering beschouwde hij Rotterdam als zijn schip. Met dezelfde nauwkeurigheid inspecteerde hij zijn stad op het gebied van
schoon en heel. Gemeentewerken en Roteb hadden een dagtaak aan
de duizenden zinnige mails van Pols. Als hij geen genoegdoening
kreeg, zocht hij het hogerop. Hij verzette zich tegen het oerwoud
van onnodige verkeersborden, ruimde honderden fietswrakken en
bracht weer straatnaamborden op de gevels. Hij kwam met originele positieve voorstellen zoals de reparatiekit voor fietsen. André
was Eye-eyer, lid van BeVeR, actieve bewonersgroepen in het Stadscentrum en Noord. Hij was fier op zijn Orde van Oranje Nassau en
Erasmusspeld. We zullen de ‘zwerver’ door Rotterdam missen.

Theatergroep Siberia heeft voor
ouders en opvoeders een voorstelling gemaakt over speelgedrag van
kinderen. Na de voorstelling wordt
ouders gevraagd mee te denken over
het speelgedrag van (hun) kinderen.
Zij kunnen zo meehelpen om er
voor te zorgen dat plein en straat
een prettige omgeving is voor kinderen, waar zij zich kunnen ontwikkelen.
Als vervolg op de voorstelling worden de ouders en hun kinderen op
een later moment uitgenodigd mee
te gaan voor een middag naar ‘de
Speeldernis’.

• Aanspreken van
medebewoners
In deze workshop staat assertiviteit centraal: durven opkomen voor
uzelf.
Een voorbeeld. De hond van een
buurtbewoner poept bij u op de
stoep. U bent het er niet mee eens,

Opzoomer Mee werkt in 2011 namelijk met een nieuw aanmeldformulier. U moet - in vergelijking tot
voorgaande jaren - iets meer informatie geven over uw Opzoomerplannen. In ruil daarvoor maakt u
zo nodig kans op een hogere Opzoomerbijdrage.
De belangrijkste wijzigingen even
op een rij:

In elke deelgemeente is een top
3 met uitdagingen om op eigen
kracht uw straat of buurtje te verbeteren. Maar u mag ook een eigen
uitdaging kiezen. Kijk voor de uitdagingen en het aanmeldformulier
op uw deelgemeente.

Opzoomerbijdrage
U maakt kans op (maximaal) 175
euro, en zelfs op (maximaal) 500

gedrag

In deze training staan we stil bij
agressief gedrag.
Welke oorzaken zijn volgens de deskundigen te onderscheiden. Hoe
kunt u goed reageren op het moment dat u ermee geconfronteerd
wordt? Hoe kunt u met andere bewoners samenwerken om te voorkomen dat agressie ontstaat?
In de training werken we aan persoonlijke vaardigheden aan de hand
van ervaringen uit het dagelijks le-

Straatbarbecues en
Straatfeesten

Ook u kunt deze zomer met uw buren, uw straat of buurtje natuurlijk weer Opzoomeren: op eigen kracht uw buurt leefbaarder
maken. Daarom heet de Opzoomercampagne 2011 “Op Eigen
Kracht”. Meedoen aan Opzoomeren is leuk en eenvoudig. Let
echter wel even op: de Opzoomercampagne zit dit jaar iets anders in elkaar.
Uitdagingen per
deelgemeente:

• Omgaan met agressief

Kinderen leren in deze workshop
hoe zij andere kinderen of volwassenen aan kunnen spreken op ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld als
iemand ruzie maakt of rommel op
straat gooit.
Met twee acteurs leren de kinderen
om op een leuke manier contact te
maken en wat ze wel en niet kunnen
zeggen. Na afloop krijgen de deelnemers een diploma.

Informatie
Voor meer informatie over de workshops en trainingen kunt u terecht
bij Ed de Meyer, opbouwwerker
bij de opbouwwerkorganisatie SONOR. Telefoon: 010 - 443 06 00 of
06 - 4572 4536.

Verstevigen Zaagmolenbrug
Om nu de brug voor zwaarder verkeer geschikt te maken, zijn extra
versterkingsmaatregelen nodig. In
dit kader wordt er onder de brug
wapening aangebracht.
Voordat deze wapening aangebracht kan worden, vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats.
Deze werkzaamheden bestaan onder ander uit het inrichten van een
opslagplaats voor bouwmaterialen
en het stralen (reinigen) van de onderzijde van de brug. Medio april
zijn de versterkingswerkzaamheden gestart
Hoewel Gemeentewerken maatregelen nemen om de hinder zo veel
mogelijk te beperken, kunnen de
werkzaamheden enige (geluids)
hinder veroorzaken. Zo was de verwachting dat de meeste hinder in
de week van 26 april zou worden
ervaren, toen de onderzijde van de
brug werd gestraald.

Tram 8 rijdt langer om

Zaagmolenbrug bottleneck verkeer. Fotografie: Johannes Odé
De brug is tijdens de werkzaamheden gewoon voor verkeer geopend.
De aannemer gebruikt het voetpad
aan één kant om klein werkmaterieel neer te zetten. De bouwmaterialen worden opgeslagen langs
de Zwaanshalskade op de stoep en
indien nodig in enkele parkeervakken. De Zwaanshalskade blijft dus
ook toegankelijk voor verkeer.

Tijdens het aanbrengen van de
wapening onder de brug mogen
er geen trams over de brug rijden.
Vanwege de werkzaamheden in de
Zaagmolenstraat rijdt tram 8 op dit
moment al niet over de Zaagmolenbrug. Daarom is er voor gekozen
om nu de versterkingsmaatregelen
uit te voeren.

Zaagmolendrift weer geopend
Sinds 1 april is de Zaagmolendrift
weer voor verkeer geopend. Ook is
het aanbrengen van de nieuwe bestrating hier bijna klaar. De Zaag-

De RET heeft in inmiddels bekend
gemaakt dat tram 8 langer een andere route zal blijven rijden, dit vanwege werkzaamheden elders op de
route. De verwachting is dat tram 8
vanaf 15 juli weer de normale route
gaat rijden.
Ook tram 7, die nu tijdelijk bij de
Zaagmolenbrug stopt, zal vanwege
deze werkzaamheden vanaf juni niet
meer stoppen bij de Zaagmolenbrug. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de RET, via de
website www.ret.nl.

Vlammend monument

Kosten
De workshops en trainingen worden gesubsidieerd door de Deelgemeente Noord en zijn gratis voor
bewoners.

Bron: Guus Schoonewille fotografie

Nieuws van...
Opzoomer Mee

Wijzigingen

maar durft u dat te zeggen?
In deze training leert u omgaan met
allerlei lastige situaties. U krijgt inzicht in uw eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. U ontdekt
hoe u op uw eigen manier iemand
kan aanspreken.
Naast theorie, worden er ook praktijkvoorbeelden besproken door
middel van trainingssituaties met
een acteur.

Workshops
voor kinderen

molendrift gaat nog één keer kort
dicht voor het vernieuwen van de
asfaltlaag tussen de tramrails. Ook
de kruisingen met het Zwaanshals
en de Zaagmolenkade krijgen dan
nieuw asfalt. De exacte data zijn nog
niet bekend, maar de verwachting is
dat deze werkzaamheden begin mei
zullen worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting
eind mei afgerond, tegelijk met alle
werkzaamheden aan de Zaagmolenbrug.

euro. Hoe meer u op eigen kracht
uw straat/buurtje verbetert en hoe
meer nieuwe groepen bewoners
(bijvoorbeeld ouderen, jongeren of
de straat om de hoek) u erbij betrekt hoe groter de bijdrage.

Binnen 3 weken
duidelijkheid:
Binnen 3 weken hoort u of uw aanvraag is goedgekeurd en krijgt u uw
Opzoomerbijdrage.

zijn mogelijk. Er
wordt dit jaar wel kritischer gekeken of een
Opzoomerbijdrage op
z’n plaats is. Waarom?
Opzoomeren moet (vanuit
een jarenlange traditie) zuiver
worden gehouden. Alleen maar
feesten of een straatbarbecue voor
een klein besloten groepje… dat kan
natuurlijk niet.

Opzoomer Roadshow
Bovengenoemde (wijziging van)
plannen worden door personeel van
Opzoomer Mee in elke deelgemeente persoonlijk aan bewoners gepresenteerd en uitgelegd. Op donderdag 31 maart was de deelgemeente
Noord voor de tweede keer aan de

beurt, ditmaal in Buurthuis Mozaïek. De zogeheten ‘Opzoomer Roadshow’ bleek compleet met een echte
quizmaster, een Opzoomerjournaal,
standwerkers met ideeën en een lekker hapje en drankje.
Het Opzoomeren wordt voor een
deel betaald uit deelgemeentegeld.
Elke deelgemeente heeft nu een
aantal eigen prioriteiten opgesteld.
Zo zijn voor de Deelgemeente
Noord groen, jongeren en participatie belangrijk. De vroegere premie
van € 175,-- per activiteit kan worden opgetrokken tot € 500,--, als
een activiteit hoog scoort op de prioriteitenlijst en heel wat bewoners
kan mobiliseren.
Niet minder dan 200 enthousiaste
Opzoomeraars waren in Buurthuis
Mozaïek present en unaniem in
hun oordeel: deze roadshow is leuker dan op TV!

14 mei 1940… Een Duits bombardement vernietigde binnen
een kwartier het centrum van
Rotterdam. De stad brandde
nog dagen. De begrenzing van
het verwoeste gebied kreeg
na de oorlog de naam ‘brandgrens’. En dat wordt nu een gemeentelijk monument.
De Duitse luchtaanval verwoestte
in 1940 een groot deel van het
stadscentrum. Ruim 800 mensen
verloren het leven en bijna 80.000
Rotterdammers raakten dakloos.
De gemeente heeft besloten om 28

panden en de Joodse begraafplaats,
die gezamenlijk de brandgrens
markeren, aan te wijzen als monument.
De panden op zich hebben geen
of weinig architectuurhistorische
waarde. Maar ze zijn de enige overgebleven vooroorlogse objecten die
het verloop van de verwoestende
brand zichtbaar houden en daarmee een onmisbare schakel zijn.
De 12 kilometerlange brandgrens is
sinds 2010 zichtbaar dankzij rode
spots in de straten en stoepen van
de stad. Op deze spots is een vlam
afgebeeld. Deze markering verklaart ook waarom Rotterdam een

modern stadshart heeft. De term
brandgrens komt uit de wereld van
planologen en stedenbouwers en is
sinds de wederopbouw een typisch
Rotterdams begrip.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de website www.gemeentearchief.rotterdam.nl/brandgrens. Op de website
staan een wandelkaart en een audiotour. Beide zijn gratis te downloaden. In 30 geluidsfragmenten
kunt u luisteren na verhalen over
de stad en zijn bewoners van toen
en nu.

Overlast door
extreme regenval:
geef uw mening!
Heeft u wel eens last gehad van wateroverlast in de straat of een
ondergelopen kelder door extreme regenval?
Het kan iedere bewoner, en dus
ook u overkomen. Door veranderingen in het klimaat zal het vaker
heviger gaan regenen. Het riool
kan het regenwater in zo’n situatie
niet meer afvoeren waardoor er wateroverlast ontstaat. Om schade en
kosten in de toekomst te kunnen
beperken, doet Deltares samen met
de gemeente Rotterdam onderzoek
naar de gevolgen van extreme regenbuien. Met dit onderzoek willen we leren van de ervaringen van
bewoners in het Oude Noorden en

de Agniesebuurt. De resultaten van
deze enquête worden gebruikt om
een beter beeld te krijgen welke
maatregelen getroffen kunnen worden om regenwateroverlast te verminderen. Uw ervaring en mening
over overlast door extreme regenbuien zijn hierbij erg belangrijk.
Wilt u bijdragen aan dit onderzoek,
ga dan naar de website: noorderzonregenwater.deltares.nl en vul op
deze website de enquête in.
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Vinkenstraat, van vuilnisbak... tot plantenbak
Fotografie: Johannes Odé

plantenbak voor zijn deur het goede
voorbeeld geeft
… de “Vereniging voor goede doelen
Present” die ons de studenten “aanleverde”
… de studenten van Topaas die ons
zo geholpen hebben
kunnen de mensen in dit stuk Vinkenstraat voortaan genieten van 250 planten.

Bewonerscolumn

Omdat goed voorbeeld nou eenmaal
aanstekelijk werkt, heeft de boom
op de hoek van de Benthuizerstraat
een prachtige boomspiegel gekregen en heeft ook Dash, de winkel
van Pauline een prachtig beplant
geveltuintje!
Nog even en dan hebben ook de lantaarnpalen hun hanging baskets en
kan de Vinkenstraat een prachtige
bloemrijke zomer tegemoet zien.
Paula van der Elshout
Een hoogst tevreden bewoonster
van de Vinkenstraat

Rotterdamse Storm

Op dinsdag 19 april was het dan eindelijk zover:
de geveltuinen en boomspiegels in de Vinkenstraat tussen
de Benthuizerstraat en de Bergweg werden beplant
Dankzij…
… het toekennen van subsidie door
de deelgemeente Noord om de
straat een beter aanzien te geven
… opbouwwerker Ed de Meijer die
de organisatie in goede banen leidde
… Leo van Calcar die de boomspiegels maakte
… Abdeslam Delouh die met de

ten met bekende namen, zoals vlijtig Liesje, dennetjes, hortensia’s
en lavendel. Er waren ook planten
waarvan we de namen nauwelijks
uit kunnen spreken, maar waarvan
we wel iedere dag genieten.
Toen de plantenbakken waren gevuld, gaven de studenten de straat
een fikse veegbeurt en kregen alle
planten het water waar ze in deze
warmte zo naar snakken. De kinderen in de straat hielpen waar ze
konden en samen met de studenten
maakten ze er een dolle boel van.
Dank jullie wel studenten van Topaas!!

Een vijftiental studenten van de
studentenvereniging Topaas zorgde
er uiteindelijk voor, dat de Vinkenstraat in een paar uur een make-over
kreeg. De studenten deden dit in het
kader van een sociaal project: “even”
wat voor een ander doen. En dat is
een groot succes geworden!
Zij vulden de geveltuinen met plan-

Opbouwwerker Ed de Meyer heeft, voordat hij in het Oude
Noorden en de Agniesebuurt kwam werken, vele jaren gewerkt in de centrumwijken Cool en Stadsdriehoek. Hierbij
heeft hij veelvuldig te maken gehad met de problematiek van
drugsgebruikers, waarbij hij nauw samenwerkte met dominee Hans Visser van de Pauluskerk, betrokken activiste Carrie
en ‘moeder van alle drugsgebruikers’ Nora Storm.
Nora is onlangs op 65-jarige leeftijd overleden. Vanuit zijn
herinneringen met haar schreef Ed onderstaand in memoriam.

Noord aan het woord

Al wandelend langs de Rotte’

Toch al wandelend maak ik me
zorgen. In de afgelopen jaren
zijn er kwalitatief goede recreatieve evenementen, verweven
met kunst, ontwikkeld. Even snel
weer WEG BEZUINIGD.
Welke?
- Project ‘Croosboot’

Nora Storm met vrienden in Parijs. Fotografie: Jan Maas

- Watertaxi vanuit de binnenstad
naar Noord/Crooswijk
- Wijktheater bij de Zaagmolenbrug en kunst op de Rotte
- De fontein bij de Noorderbrug
(te duur in onderhoud)
- Oja, de ‘oude’ Noorderbrug,
thans Zaagmolenbrug na renovatie in 2010, niet meer draaibaar!
- En de dukdalven nabij de twee
bruggen allang verdwenen
WEG HISTORIE

mogelijk weer in ontwikkeling
zijn, als bewoners goed in de gaten houden.
Bewoners hebben met elkaar
“Zomermuziek op de Rotte”
weer op het water teruggebracht,
nabij de Noorderbrug.
Dit jaar een lustrum (vijf jaar)
en dat vieren we met prachtige
muziek (met een wijntje) op vrijdagavond 24 juni a.s. van 19.30
tot 22.30 uur.

Teleurstellend, natuurlijk. Maar
laten we verdere plannen die

Een zich innig met het Oude Noorden verbonden bewoonster (naam en
adres bij de redactie bekend)

Tot ziens …
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Zomermuziek
op de Rotte

Originele
Bewonersinitiatieven

Op vrijdagavond 24 juni wordt door een enthousiaste bewonersclub weer Zomermuziek op de Rotte georganiseerd.

De Agniesebuurt neemt het
voortouw met een drietal originele bewonersinitiatieven,
die worden voorgelegd aan de
subsidiegever.
- Een groep vrouwen uit de buurt
werkt aan een wandkleed, waarvan buurtkinderen het ontwerp
hebben gemaakt. Het wandkleed
wordt geëxposeerd tijdens het - in
Noord wereldberoemde - kunstfestival ‘Route du Nord’. Kinderen
zullen dan ook corsages maken,
die aan het kleed worden bevestigd. De portefeuillehouder maakt
het werk af. Het wandkleed wordt
ook geëxposeerd in de raadszaal
en reist vervolgens mee met het
Rotterdams Volkstheater.
- Een tiental vrouwen leggen hun
opvoedingservaringen vast in een
boekwerkje, dat in hun netwerk
wordt verspreid. De vrouwen
worden begeleid door de Schrijversschool van de Stichting
Kunstzinnige Vorming Rotterdam
SKVR en opvoedondersteuner ‘t
Winkeltje.
- Buurtkinderen werken aan een
‘circus’ c.q. ‘musical’ met acrobatiek, djembé, clownerie en dans.
Hoogtepunt wordt een gezamenlijke voorstelling met theatergroep
Siberia uit de Banierstraat in de
Agniesebuurt.

Fotografie: Joop Reyngoud

Braderie op
Zaagmolenkade
Op zaterdag 16 april was er weer een braderie op de Zaagmolenkade langs de Rotte.
Wat een leuke sfeer en wat vonden de mensen het gezellig. Het
weer was lekker en de kinderen konden genieten van ijs en
springkussen, snoep en gezellige
muziek. En de groten vonden het
geweldig weer een leuke braderie
te hebben.

tot stand gekomen zo’n vijf jaar
gelden door Jeanne van der Es
en Lenie Rietveld, mensen die er
voor gaan om de wijk gezellig te
houden en de betrokkenheid die
je krijgt door deze evenementen.
We hopen dat het de volgende
keer weer lukt.

Gelijk de vraag wanneer doen we
het weer?
Geweldig als je zo kan samenwerken want een iedereen vind
het geweldig. Deze braderie is

Tot de volgende keer.
Jeanne van der Es en
Lenie Rietveld

Simfonia speelt stukken van Tschaikovski en Mozart, Circus Vladimir
speelt een poëtische vlinder. Een
Balkanorkest met fantastische blazers is van de partij. Ook jong gitaartalent uit Noord laat zich bewon-

deren Zomermuziek op de Rotte
wordt een integraal deel van Bruisend Noord en heeft zich definitief
op de kaart gezet. Noteer het in uw
agenda.

Facelift
Blommendijkselaan
Dankzij een succesvol bewonersinitiatief kreeg het pleintje op de Blommendijkselaan een facelift.

Buurtbemiddeling Noord roken

Het is een mooie lentedag,
slenteren langs de Rotte,
een sprankelend riviertje,
waaraan Rotterdam tot wereldhavenstad is ontsproten.
Mijn gedachten gaan terug naar
de jaren 1965-1970.
Bewoners van het Oude Noorden
en Crooswijk werden geconfronteerd met dempen van een deel
van de Rotte. De dienst Stadsontwikkeling had een ‘Noordelijke
randweg’ ontwikkeld en aan de
Zwaanshalskade werden al huizen gesloopt.
De actie om dit onzinnige plan
ongedaan te maken werd groots
opgezet: ROTTE TRACEE NEE!
GROENE ROTTE JA!
Door solidariteit en acties met
heel veel bewoners werd dit onzinnige plan van tafel geveegd en
stroomt de Rotte in oude luister
door onze wijken.
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Nora Storm is overleden. De laatste
zeven jaar was ze erg ziek, maar
leefde door op de kracht van haar
karakter en inzet.
Nora is gekend als de moeder van
de ‘Zwiebers’, gebruikers van drugs
die door de samenleving met de nek
worden aangekeken. Ze creëerde
een band tussen bewoners en drugsgebruikers door de gebruikers via
het bedrijf Topscore een maatschappelijke taak te geven. Ze veegden de
straten en pleinen, maakten de metro schoon, werden tewerkgesteld in
allerlei bedrijven in Rijnmond.
Nora woonde in één huis met een
aantal jongens, Nora’s Nest.

Eerlijke kans
Ze vroeg voortdurend aandacht voor
mensen aan de onderkant. Niet om
ze te pamperen, maar om ze een
eerlijke kans te geven. Door haar
eerlijkheid, straattaal en discipline
wist ze bewoners vertrouwen en
tal van voorzieningen te geven: een
opvanghuis voor meiden van de Keileweg, gecontroleerde heroïnever-

strekking, dagopvang, nachtopvang
voor daklozen.
Ze zorgde voor de maaltijden waar
bewoners en gebruikers samen aan
deelnamen, in de Pauluskerk, op
het Schouwburgplein, op de Mauritsplaats en in de Schote Kerk.
Bewoners sponsorden truitjes voor
Nora’s voetbalploeg.
Bewoners uit de wijken Cool en het
Oude Westen gingen samen met de
‘junks’ naar een kasteel in Parijs.
Nora’s werkaanpak inspireerde ook
diverse dagopvangen in RotterdamNoord, waaronder Van Speijk.

Niemand buitengesloten
Nora maakte het onmogelijke mogelijk, omdat ze bleef geloven in
mensen en ze ervan overtuigd was
dat niemand buitengesloten hoorde
te worden. Ze had een hekel aan
bureaucraten en bepleitte bewogenheid en straatwerk.
We missen Nora, maar door voorbeeld zal het blijven Stormen in Rotterdam.

Sinds de geboorte van hun baby, rookten de buren niet meer in huis.
De buurman en eventuele visite paften hun sigaretje daarom in de tuin.
Mijn vriendin vertelde me dat ze de
buren wel is gaan feliciteren met de
geboorte van hun kind, maar over
de rook durfde ze toen niet te beginnen. Via het raam waait het steeds
haar slaapkamer binnen, waardoor
ze haar raam niet meer open kan
laten staan. Bovendien werd er, ook
’s avonds laat, tijdens het roken nog
luid gepraat in de tuin. Dat hield haar
uit haar slaap.
Na een poosje is ze dit toch gaan bespreken met de buren. Maar die reageerden geïrriteerd. Ze vonden het
overdreven van haar. Ze zeiden ook
dat het nu eenmaal niet anders kon.
Een beetje bozig zijn ze uit elkaar gegaan.
We hebben er samen over doorgepraat. Mijn vriendin vertelt dat ze
hecht aan een goede verstandhouding met haar buren en graag een
oplossing wilde die voor hen allebei
plezierig zou zijn.
Toen heeft ze aan de projectleider
van Buurtbemiddeling Noord gevraagd of ze haar wilde helpen met

Geslaagd bewonersinitiatief. Fotografie: Johannes Odé

het opnieuw in gesprek gaan met de
buren. Die wilde dat wel en gelukkig
wilden de buren daar ook aan meedoen. In dat gesprek gaf de buurman
aan dat zijn vrouw en hij het wel vervelend voor haar vonden, maar niet
wisten hoe het anders zou kunnen.
De bemiddelaars vroegen daarop om
gezamenlijk ideeën voor een oplos-

sing te bedenken. Alle drie bedachten ze een paar opties. Ze kwamen er
die avond nog niet uit, maar de goede
verstandhouding was wel hersteld.
Na een week spraken ze elkaar weer,
dit keer zonder bemiddelaars. Toen
bleek een deel van het probleem opgelost: de buurman gebruikte deze
kwestie als motivatie om te stoppen

met roken. En sinds een maand vragen de buren hun visite om na negen
uur ’s avonds onder het afdakje bij de
voordeur te roken, en niet meer onder het slaapkamerraam.
Mooi opgelost hé, en beide buren
zijn er heel tevreden over!
Dahlia

Niet iedereen vindt het makkelijk om buren aan te spreken.
Een coaching door bemiddelaars
kan je dan misschien helpen,
een hulp bij het gezamenlijke
gesprek. Wat telt, is een oplossing die werkt.
Hebt u belangstelling en/en wilt
u nader kennis maken? Neem
dan contact op met de projectleider Buurtbemiddeling Noord,
Loes van Delft, voor het maken
van een afspraak. Telefoon (010)
265 62 48 of e-mail: noord@
buurtbemiddeling.org
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Fancy Fair
op Snellemanplein

Op zaterdag 28 mei is er van
13.00 tot 16.00 uur op het Snellemanplein een heuse Fancy Fair, met
veel kraampjes en een groen accent
in de vorm van een plantactie

Straatvoetbal
en Wijkfeest op
Johan Idaplein

Straatspeeldag
in Agniesestraat
en omgeving Klooster

Op donderdag 5 mei, Bevrijdingsdag, zorgt Sport en Recreatie
van 11.00 tot 18.00 uur weer voor
een schitterend voetbaldorp op het
Johan Idaplein. Er is ook Tivolita
(het kleine mobile educatieve pretpark) en een snufje creativiteit.
Bruisende Woensdag
in Zwaanshals en op
Ammersooiseplein
Op woensdag 11 mei is er
van 12.00 tot 15.00 uur in zowel het
Zwaanshals als op het Ammersooiseplein een Bruisende Woensdag.

Groendag
in Agniesebuurt
Op vrijdag 20 mei is er van
13.00 tot 16.00 uur in de Agniesebuurt een Groendag.

Op woensdag 1 juni zinderen
van 13.00 tot 16.00 uur zowel de Agniesestraat als de omgeving van het

Straatvoetbal
Plantdagen

tot en met donderdag 9 juni wordt
er vanaf 19.00 uur door de deelgemeente Noord flink gewandeld tijdens de traditionele Avondvierdaagse. Iedereen trekt zijn stoere stappers aan. Een honderdtal vrijwilligers zet zich via het Project Tweede
Huis in voor een veilige wandelroute. Veel enthousiaste scholen komen
in beweging.

Op woensdag 25 mei zijn
er van 12.00 tot 15.00 uur op het
schoolplein van basisschool De
Klimop acrobatiek(workshops), mozaïeken van bloempotten, planten,
capoeira en verrassende ambachten
bij de eerste Bruisende Woensdag
bij De Klimop van het seizoen. Iedereen gaat los!

Op woensdag 6 april trokken
de Gametenten op het Johan
Idaplein weer veel publiek.

ker van het voetbaltoernooi, uiteindelijk gewonnen door de mini’s. De
Bombabrothers zorgden voor een
stoer slot.
Woningcorporatie Com.Wonen was
de sympathieke sponsor.

Op zaterdag 4 juni en zondag
5 juni worden er van 10.00 tot 17.00
uur in de Agniesebuurt en het Oude
Noorden Plantdagen gehouden. 20
jongeren zetten zich in voor een
groene woonbuurt, weg met die stenige omgeving.

Van maandagavond 6 juni

Gametenten

Roofvogels
en voetbalclinics

Plantdagen
in Agniesebuurt
en Oude Noorden

Avondvierdaagse in
deelgemeente Noord

Bruisende Woensdag
bij De Klimop

Beste wel spannend zo’n beest. Fotografie: Marcel Speet

Klooster van de boeiende straatspelen tijdens de jaarlijkse Straatspeeldag: luchtkussens, pannakooien,
sumoworstelen, hockey, basketbal
en skiën. Ook is leuke muziek en
verrassende acrobatiek.

Vooral het interactieve sprak aan.
De kids fietsten, roeiden en schaatsten en zagen de effecten van hun
inspanningen direct op de reuze videoschermen. Heel wat ouders waren van de partij om hun kroost aan
te moedigen. Het was een lekker
zonnig weertje en ook de danstent
was nokvol.

Pijnackerplein laat
van zich
horen
De altijd actieve Bewonersvereniging Pijnackerplein heeft
ook voor de komende zomermaanden weer een aantal afwisselende (muzikale) activiteiten georganiseerd.

Op zondag 22 mei is er vanaf 12.00
uur in de historische koepel de traditionele en supergezellige buurtbrunch! Ook dit jaar is iedereen
weer van harte welkom.
Dezelfde middag is er vanaf 17.00
uur ook een optreden van andere
bekenden: de Operadagen Rotterdam. Waren vorig jaar op 4 juni de
twee Russische zusters Elnara en
Gulanara Shaffigulina te gast, nu
is er opnieuw een verrassend optreden met klassieke muziek. Ook voor
deze liefhebbers is het dus smullen.
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Nieuw jongerencentrum,
nieuw team en nieuwe naam
De verbouwing van het Klooster is vrijwel afgerond, voor
verschillende organisaties de
hoogste tijd naar hun vertrouwde thuisbasis terug te
keren. Zo ook het kinder- en
jongerenwerk van Stichting
Buurtwerk Alexander. Het vernieuwde team krijgt een drietal nieuwe ruimten, een eigen
ingang en een vernieuwd programma.

dacht voor, zodat bekend is wie er
nieuw is en bij wie kinderen/jongeren terecht kunnen voor wat?”
Johannes Odé, de fotograaf van de
Noorderzon, is meegekomen voor
het maken van een teamfoto. Hij
stelt voor om op de buitentrap van
het tijdelijke pand deze teamfoto
te maken. Enthousiast wordt er geposeerd, zie ook het resultaat hiernaast. Van links naar rechts zijn
te zien: Ouiam, Fernando, Fabian,
Mounia, Andrea en Jacinthe. Helaas
ontbraken drie andere teamleden:
Amal, Azzedine en Richard.
Gaandeweg zullen alle deelnemers
aan de buurthuisactiviteiten met
hen kennis kunnen maken.

Dit alles is een goede aanleiding om met twee leden van
het team over hun plannen in
gesprek te gaan. En waarover
gaat die prijsvraag die ze willen uitschrijven?

Nieuwe naam

Verhuisdozen
Jongerenwerker Jacinthe Rhioui
stelt zich spreekbuis namens haar
zeven overige collega’s, aanwezig
is ook teamcoördinator Mounia
Mejres. Jacinthe: “Veel kinderen
en jongeren uit de omgeving van
het Klooster vonden het de laatste
maanden maar knap lastig om voor
hun buurthuisactiviteiten steeds
naar onze tijdelijke locatie in de 1e
Pijnackerstraat te moeten komen.”
“Gelukkig dat dat nu vrijwel voorbij
is, het wordt tijd om weer terug te
kunnen gaan!” vult Mounia aan.

Alle verhuisdozen staan al klaar en
tijdens het interview wordt er door
de overige leden van het team nog
druk verder ingepakt. Eind april is
de oplevering, half mei gaan ze over.
Iedereen vindt het maar wat spannend.

Jongeren zorgden voor assistentie
en niet te vergeten was bij de opbouw ook de Wijkschool actief. Felicitaties voor de fabuleuze dj met
zijn urban geluid!

Een reusachtige arend met een
vleugelspanwijdte van 2,5 meter, haviken en torenuilen, een
Ohoe die er wezen mag, ze
zweefden op woensdag 20 april
over de hoofden van de kids.
Meiden en jongens kregen handschoenen aan, waar de roofvogels
op neerstreken: heavy!! Verbaasde
volwassenen lieten hun telefoons
flitsen, wat een spektakel!
Het braakliggende terrein bij het
Zwaanshals was een plek vol spanning en sensatie, waarbij ook de
Nederlandse kampioen Freestyle
zijn bijdrage leverde. De jongeren
leerden de kneepjes van het vak. Er
werd dapper gestreden voor de be-

pratende wordt het waarom duidelijker: zo houd je er voor iedereen nog
even de spanning in. “Bovendien is
de exacte invulling nog niet bekend
en is er nog intern en extern het nodige overleg” licht Mounia verder
toe. Bij de officiële opening van het
nieuwe onderkomen zal het nieuwe
programma worden gepresenteerd.
De binnenactiviteiten zijn er voor
iedereen van zes tot achttien jaar.
Al wel bekend is dat er 1 keer in de
week een algemene inloop komt.
Verder zijn er (overdag en ‘s avonds)
vertrouwde doelgerichte activiteiten
als Thai boxing, streetdance, theater,
muziek, koken, sport en spel.
Jacinthe wijst met name op de vrouwengroep. Deze bestaat uit 20 vrouwen en komt 4 ochtenden per week
bij elkaar. Vrijwilligster Souad staat
hen al jaren bij met het organiseren
van cursussen, voorlichtingen e.d..

voor iedereen tussen de zes en de
drieëntwintig jaar.
Al pratende blijkt over het Streetwork heel wat te vertellen. We spreken af om daar in een van de volgende nummers van de Noorderzon
nader op in te gaan.

Vernieuwd team
Binnen het team voor jongeren/
kinderwerk is van een aantal werkers afscheid genomen, ook zijn er
sinds 2010 een aantal nieuwe medewerkers. Dit zal voor de kinderen
en jongeren een verandering zijn.
Mounia: “Graag willen we daar aan-

Met de komst van nieuwe werkers,
een nieuw programma en een verbouwd jongerencentrum, willen
het team de nieuwe start graag benadrukken door te komen met een
nieuwe naam voor het jongerencentrum.
Namens het hele team dagen Jacinthe en Mounia de kinderen en jongeren, die woonachtig zijn in het
Oude Noorden en gebruik zullen
gaan maken van deze nieuwe ruimte, bij deze uit een nieuwe naam
voor het centrum te bedenken. Bij
de officiële opening van het centrum
(naar verwachting in september) zal
de creatiefste, origineelste en meest
passende naam bekend worden gemaakt. De bedenker hiervan wordt
beloond met een leuke prijs. Wat dat
is, dat blijft nog even geheim!!
Ideeën voor een nieuwe naam voor
de prijsvraag kunnen ingezonden
worden via de mail naar:
Jacinthe.rhioui@buurtwerk-alexander.nl of kinderen en jongeren
kunnen een formulier ophalen/inleveren bij het jongerencentrum…..
uiteraard op de nieuwe locatie aan
de Ruivenstraat!

Kloosterprogramma
met kwaliteit en verve

Streetwork

Zo is er op zondag 15 mei een verrassende aftrap met een optreden
van het (op het Pijnackerplein en
omgeving wereldberoemde) Ricciotti straatorkest. Wie hun eerdere
optredens heeft meegemaakt, weet
het: hier moet je bij zijn!
Een nog grotere verrassing is waarschijnlijk dat ze op zondag 24 juli
nog een keer zullen terugkomen.

Voor meer informatie kunt u kijken
op de website www.pijnackerplein.
eu of e-mailen naar info@pijnackerplein.eu.

In het verbouwde Klooster zal de
Stichting Buurtwerk Alexander de
beschikking krijgen over drie ruimtes waar de diverse kinder- en jongerenactiviteiten gaan plaatsvinden.
Er zijn ook nieuwe kantoorruimtes.
Dolblij kijken ze allebei uit naar de
mogelijkheden die dat allemaal zal
gaan bieden.

Doelgerichte activiteiten
Wat kunnen de jeugdige bewoners
van het Oude Noorden in het nieuwe buurtwerkonderkomen zoal verwachten?
Aanvankelijk doen Jacinthe en Mounia daar nog wat geheimzinnig over:
“Dat merken de mensen wel als ze
straks bij ons binnenkomen.” Al

Mounia vervolgt: “In meer algemene zin zal ons nieuwe programma
vooral gericht zijn op talentontwikkeling en participatie. Met dit laatste
bedoelen we dat de deelnemers actiever moeten worden, in de breedste zin van het woord. Dat actiever
worden betrekken we zeker ook op
onszelf. Het kinder- en jongerenwerk moet zoveel mogelijk voor de
wijk kunnen betekenen. Daarom
blijven we niet alleen inpandig werken, we gaan ook de straat op. Zo
zullen een aantal teamleden aan
straatwerk gaan doen, beter bekend
als ‘Streetwork’”. Dit is bestemd

Eind mei is de verbouwing van wijkgebouw Het Klooster klaar. Dat is erg
belangrijk, maar nog belangrijker is een goede programmering die een gevarieerd publiek aantrekt.
Op dit moment is er een stichtingsbestuur aangetrokken, dat voor de inrichting van het gebouw financiën probeert te verzamelen. Tegelijkertijd wordt
er een klankbordgroep van bewoners gevormd, die zich buigt over een spannend programma.
Er liggen al een aantal leuke ideeën: een Bollywoodfestival, een Arabisch
filmfestival, de comeback van Hotel Het Nieuwe Klooster met 50 geëngageerde buurtbewoners, een maandelijkse jazzhappening, wijktheateruitvoeringen, Guerilla Kids (duurzame kleding maken met kinderen) en workshops met uitvoering van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam
SKVR.
Wilt u als bewoner hierover ook meedenken? Neem dan contact op met
programmamanager Angelina Adam, zij is bereikbaar op telefoonnummer
(010) 265 27 37.
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Kinderen weten vaak heel goed wat ze willen. Maar nog te
vaak wordt er over kinderen gepraat in plaats van met hen of
worden belangrijke beslissingen voor hen genomen , zonder
hen eerst zelf om hun mening en ideeën te vragen. Hoedje
van Papier geeft kinderen een stem!
Tijdens het Wijktijgerpersbureau
in verschillende wijken in Rotterdam of tijdens Wijktijgerworkshops
op school gaan kinderen hun eigen
wijk in om daar op zoek te gaan naar
nieuws en gebeurtenissen die zij belangrijk vinden en hen aanspreken.
Zij maken hier een magazine, een
video- of radioreportage van.
In het Oude Noorden is er ook een
Wijktijgerpersbureau. Kinderen uit
groep 7 of 8 komen elke woensdag

Je kan beter geen hoofddoek dragen
of naar een andere school gaan.
Vindt u het overdreven dat ze naar de
rechter is gestapt?
Ja, want er zijn wel andere dingen
waar een rechtzaak voor nodig is en
je moet je aanpassen aan een land.

artikelen, filmen en radio maken en
komen op plekken in de wijk waar je
misschien nog nooit geweest bent!

• Fatma, 29 jaar

De Wijktijgers van het Oude Noorden schrijven, filmen en maken veel
radio over de wijk. Vanaf nu zal er in
elke editie van de Noorderzon een
artikel of interview te vinden zijn,
geschreven door de Wijktijgers in het
Oude Noorden. Wil je meer weten
over de workshops van Wijktijgers of
het Wijktijgerpersbureau in Kinder-

Wijktijgers
Fotografie: Hoedje van Papier

aanleiding van een actueel onderwerp; het wel of niet mogen dragen
van een hoofddoek:

hoofddoek dragen op school. Wij
hebben mensen in onze buurt geïnterviewd over het verhaal van Imane.

• Mevr. Kwinkelenberg, 77 jaar
Scholiere in beroep tegen
hoofddoekjesverbod

bij elkaar in Kinderparadijs de Meidoorn. Als Wijktijger mag je zelf
meedenken en meebeslissen over
onderwerpen die jij in jouw eigen
wijk belangrijk vindt. Kinderen die
meedoen met het Wijktijgerpersbureau Oude Noorden leren van de vakkracht veel over taal, het schrijven van

paradijs de Meidoorn? Of wil je zelf
een keertje meedoen met een Wijktijgerworkshop op jouw school? Kijk
dan op www.wijktijgers.nl
Hieronder kun je drie interviews lezen dat door de Wijktijgers van Basisschool Het Plein is geschreven naar

In Volendam gaat de 15-jarige Imane
Mahssan in hoger beroep tegen de
uitspraak van de rechter over haar
hoofddoek. Imane wil namelijk
haar hoofddoek op school dragen.
Maar de rechter heeft gezegd dat
haar school, het Don Bosco College,
leerlingen mag verbieden een hoofddoek te dragen. Imane mag dus geen

Vindt u dat meisjes zelf mogen beslissen of ze wel of niet een hoofddoek dragen?
Als je op een school zit waar je
geen hoofddoek mag dragen tijdens
schooltijd, dan kun je beter je hooddoek af doen op school. Zodra je weer
naar buiten gaat, kun je deze weer op
doen.
Wat vindt u ervan dat Imane geen
hoofddoek mag dragen op haar
school?

Vindt u dat meisjes zelf mogen beslissen of ze wel of niet een hoofddoek dragen?
Ze mag gewoon zelf kiezen.
Wat vindt u ervan dat Imane geen
hoofddoek mag dragen op haar
school?
Ze mag gewoon zelf kiezen of ze een
hoofddoek draagt of niet.
Vindt u het overdreven dat ze naar de
rechter is gestapt?
Nee ,ik vind het niet overdereven. Ik
vind het goed van haar.

• Mevr. de Bruin, 51 jaar
Vindt u dat meisjes zelf mogen beslissen of ze wel of niet een hoofddoek dragen?
Dat mag ze zelf beslissen.
Wat vindt u ervan dat Imane geen
hoofddoek mag dragen op haar
school?
Iedereen mag zelf zijn eigen keuzes
maken.
Vindt u het overdreven dat ze naar de
rechter is gestapt?
Dat vind ik een beetje te ver gaan. Je
moet er ook uit kunnen komen door
te praten.
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Kindvriendelijke Route
De Kindvriendelijke Route in
Oude Noorden Zuid loopt in verticale richting van de Tollensstraat over de Woelwijkstraat
en de Gerard Scholtenstraat.
In de horizontale richting gaat
ze van de Jacob Catsstraat
over de Rembrandtstraat naar
het Noordplein. De route leidt
langs mooie binnenterreinen
en spannende pleinen.
Fysieke maatregelen
Het hele framework van de Kindvriendelijke Route staat op papier.
Op de eerste plaats komen een aantal
fysieke maatregelen: brede trottoirs
(bijvoorbeeld in de Tollensstraat) en
verhoogde vlakken op de kruispunten. De oversteken Noordplein en
Noordsingel worden aan nader onderzoek onderworpen. Kinderen hebben een actieradius rond een plein,
de route verbindt de diverse actiecirkels.
In en later stadium worden ook het
Bleiswijkplein en het Ammersooiseplein en Johan Cruyffveld bij de route
getrokken.

Kwaliteit telt
Naast het fysieke wordt vooral de
kwaliteit belangrijk. Centraal staan
groen en talentontwikkeling.
Er worden bomen toegevoegd, voortuinen aangelegd en gevelgroen aangebracht.
Kunstobjecten gecombineerde met
doe- dingen worden ontworpen door
de kids van het Kinderparadijs.
De hele fysieke en kwaliteitsaanpak

Nieuws van basisschool
Combinatie ‘70
CITO eindtoets

Huiswerkbegeleiding

De uitslagen van de CITO eindtoets
zijn in de voorjaarsvakantie binnengekomen. De leerlingen uit groep 8
hebben het weer niet slecht gedaan.
De gemiddelde score is 535,1, de
hoogste score is 548!
Ouders en kinderen uit de hoogste
groep gaan zich nu voorbereiden op
een nieuwe periode. Inschrijven op
het voortgezet onderwijs, musical, afscheid van de basisschool …

Deze maand start de huiswerkbegeleiding. De huiswerkcoördinator van
het Oude Noorden is Annika van der
Weide. Huiswerkbegeleiding is er
voor leerlingen in groep 7 en groep
8. De leerlingen worden op deze manier goed voorbereid op het huiswerk
maken in het voortgezet onderwijs.
De begeleiding zal plaatsvinden op
maandag voor groep 8 en op woensdag voor groep 7.

Internationaal
kinderfeest
Historie is belangrijk op de Route. Fotografie: Brigitte Wopereis
kost 10 parkeerplaatsen. Er gebeurt
ook meer: zo gaat woningcorporatie
Com.Wonen via samentrekken 23 gezinsvriendelijke woningen maken en
krijgen kinderen verkeersveiligheidslessen.

Kinderbetrokkenheid
Om de betrokkenheid van de kids
bij de route te vergroten en om ervoor te zorgen dat ze ook gebruikt
wordt, is een belangrijke rol gegeven

aan de KIWI-verkenners. 9 KIWIverkenners worden gerekruteerd uit
de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Zij bezoeken de plekken van de
kunstobjecten en werken eerste voorstellen en schetsen uit. Deze voorstellen worden aan de leerlingen van de
basisscholen voorgelegd.
Zowel de stemmingen als de onthulling van de interactieve kunstobjecten gaan gepaard met motiverende
en stimulerende happenings.

Fontein Spetters,
Sportprestaties geslaagd
Leerlingen van basisschool De Fontein hebben zich onlangs bij zowel hardlopen als de minifinals unihockey en handbal van hun
beste kant laten zien.

Fotografie: Marcel Speet
Versam, de Vereniging samenwerkende Nederlandse en
Islamitische jongeren, organiseerde op zondag 24 april jl. in
hun vestiging aan de 3e Pijnackerstraat, het internationale
kinderfeest 2011.
Ieder jaar op 23 april worden alle kinderen in het zonnetje gezet, omdat zij
de toekomst zijn. In 1979 werd het
Kinderfeest door UNESCO, de internationale organisatie van de Verenig-

de Naties, uitgeroepen tot Internationaal Kinderfeest. Sindsdien wordt het
internationaal gevierd. Elk jaar wordt
het Internationale Kinderfeest en in
meerdere landen met feestelijke evenementen gevierd. Dit kinderfeest
heeft als doel om de vriendschap en
solidariteit onder kinderen van verschillende culturen te bevorderen en
om het belang van het kind te onderstrepen.

Fotografie: Debby Vermeulen

Senior en Junior over…
‘vliegen als een valk’
WIN, LUC, MATS en SAM…. Van
harte gefeliciteerd met deze overwinning!

Minifinals unihockey
en handbal

Jeugdloop van Rotterdam
Tijdens de Kids Run op de Coolsingel op zaterdag 11 april liepen 7 kinderen van De Fontein met juf Tessa
en meester Berend mee! Op het echte
parcours van de Marathon ging het in
de Jeugdloop van Rotterdam super-

goed, dat kwam vast door al dat oefenen! Deuwin is 4e geworden in zijn
leeftijdscategorie en zelfs 7e van alle
909 kinderen die meeliepen! En dat
na ’s morgens eerst nog een voetbalwedstrijd te hebben gespeeld!
ASHLEY, SELMA, KAOUTAR, DEU-

De kinderen uit groep 5/6 en 7/8
hebben verder ook meegedaan aan
de minifinals unihockey in de sporthal Noorderhavenkade. Zowel de
kinderen uit groep 5/6 als 7/8 zijn
2e geworden en hebben een beker
gekregen.
Daarnaast hebben kinderen uit groep
5/6 meegedaan aan de minifinal
handbal. Hier zijn de jongens 2e
geworden en de meiden 1e! De meiden gaan dus door naar de final in de
Ahoyhal.

Junior: “Een mooie vogel
wil ik zijn, net als die valk!”
Senior: “Dan wel graag
met sterke vleugels zodat
je niet valt!”
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De levensloop
van Diergaarde Blijdorp
Veel bewoners van het
Oude Noorden en de Agniesebuurt maken bij de
traditionele
Nieuwjaarsreceptie van de Deelgemeente Noord in Diergaarde Blijdorp gelegenheid
om de dierentuin te bezoeken. Het is een diergaarde
met een lange historie. In
de Stadskrant van 6 april
stond onderstaand verhaal
over het ontstaan van Diergaarde Blijdorp.

Op de hoek van de Gerard
Scholtenstraat en de 3e
Pijnackerstraat vindt men
café De Bel. Volgens de
vaste bezoekers het gezelligste café wat er (in
Rotterdam Noord) te vinden is. Een gesprek met
eigenaresse Tiek toont dit
gelijk meer dan aan.

Fotografie: Johannes Odé

Wie trekt er aan mijn Bel?
Wat bij de kennismaking met eigenaresse Tiek (44) opvalt is dat ze
het zelf bij een Fanta houdt. Desgevraagd geeft ze aan dat ze zelf helemaal geen alcohol drinkt. Waarom
dan toch een café begonnen?
“Ik heb met mijn man eerst 12 jaar
een glazenwassers- en schoonmaakbedrijf gehad. Erna heb ik 5 jaar
geleden een snoepwinkel geopend.

Altijd weer terug
Wie de terrassen aan weerszijden
van de ingang van café De Bel nadert, voelt al op afstand de gezelligheid. Deze komt je echt tegemoet.
Bij binnenkomst ben je ook direct
van harte welkom bij het personeel
achter de bar.
Tiek: “Ik hoef niet bang te zijn dat
mijn personeel problemen krijgt. Er

Bij binnenkomst ben je ook direct van harte
welkom bij het personeel achter de bar
Het ondernemen heeft mij altijd wel
in het bloed gezeten. Ik ben echter
eerst en vooral een gezelligheidsmens. Toen dit café dan ook 3 jaar
geleden vrijkwam, was het voor mij
direct duidelijk: deze is van mij!”

Dé specialiteit0
Gezelligheid samen met de vaste
klanten is voor Tiek niet haar enige
liefde. Ze is daarnaast ook verzot op
muziek, met name uit de jaren 60
en 70 uit de vorige eeuw. Illustratief
daarbij is de bekleding van de grote
ruimte, die je vanuit de bar op de
grond via een trap kan bereiken. Het
moet voor de liefhebber een fantastisch walhalla zijn om, bevestigd
aan het plafond, al die platenhoezen uit een lang verleden te kunnen
bewonderen. Natuurlijk ontbreken
daarbij ook niet hardrock-iconen als
Led Zeppelin of een symfonische
band als Pink Floyd (“Dark Side of
the Moon’).
Het organiseren van muziekoptredens is dan ook dé specialiteit van
dit café.

is veel respect voor hen. Het is één
grote vertrouwde ploeg met elkaar,
die eventuele problemen direct oplost. Sterker nog, vrouwen kunnen
hier helemaal alleen naar toekomen, zonder dat ze lastig gevallen
zullen worden. Ook zullen bij nieuwe mensen vertrouwde klanten aanschuiven voor een gezellig gesprek.
En als je hier eenmaal geproefd
hebt, kom je altijd weer terug!“

Koken
De functie van buurtcafé blijkt ook
overduidelijk uit wie er allemaal komen. Zo reserveren cliënten van de

ter- én vergaderplek. De bezoekers
weten ook hun eigen gezelligheid te
creëren. Zo zijn er twee gasten die
uit hun eigen beweging zijn begonnen met op vrijdagavond om half
zes te koken.

Geen drankje extra
Niet zonder trots meldt Tiek dat bij
een landelijk onderzoek onder 1000
cafés, café’ De Bel op de 398e plaats
is geëindigd. In Rotterdam behoort
De Bel tot de 3 hot spots.
Hierbij zullen de lage consumptieprijzen ongetwijfeld een rol spelen.
Zo heb je al een pils voor € 2,--.
Voor bijzonder bier zijn er speciale
prijzen.
En geloof nu maar niet dat je getild
zult worden: “We zijn met alles heel
eerlijk, er zal geen drankje extra op
de rekening worden geschreven”,
zegt Tiek op een ontwapenende
toon.

Place to be
De sfeer van het café is authentiek
te noemen: het oogt allemaal heel
vertrouwd met oude tafels en een
lekker biljart. Veel klanten zeggen
al snel: “Het lijkt wel alsof ik thuis

Sterker nog, vrouwen kunnen hier helemaal
alleen naar toekomen, zonder dat ze lastig
gevallen zullen worden.
Pameyer Stichting regelmatig een
hapje en een drankje, is het café onlangs bezocht door de juniorverslaggevers van Hoedje van Papier en is
de kroeg voor kunstenaarsmanifestatie Route du Nord een vaste pleis-

kom”, zelfs wanneer ze helemaal
vanuit Hendrik Ido Ambacht komen. “Waar vind je nog een plek,
waar heel verschillende mensen
komen, jong en oud, artistiek en gewoon, die allemaal op een heel leuke

We zijn met alles heel eerlijk, er zal geen
drankje extra op de rekening worden
geschreven.
manier met elkaar omgaan!“ onderschrijft Tiek namens al haar klanten
van harte haar place to be.

Genieten
Tiek komt toch nog even terug op
haar grote liefde muziek. 2x per
maand is er een optreden van een
bandje, de zaak puilt uit! Ze hoeft
niemand te vragen, veel bands willen zelf hier altijd graag spelen.
Zo is dit interview kort voor Koninginnedag: de dag van een speciaal

Café De Bel, het
gezelligste cafeetje
van Noord.
terrasfestival voor de deur. Een aansprekende line-up van diverse bands
staat alweer voor de deur. Met optredens van coverbands van o.a. Iron
Maiden en David Bowie belooft het
zowel voor de liefhebbers als voor
willekeurige klanten veel genieten
te worden.

Wie trekt
Zijn we nog wat vergeten, is de slotvraag?
Tiek:”Ik kan hier nog zo’n mooi verhaal houden, mensen moeten hier
zelf maar naartoe én binnenkomen.
Dan proeven ze de sfeer en kunnen ze zeggen of ze het mij en de
vertrouwde klanten wel of niet eens

zijn: Café De Bel, het gezelligste cafeetje van Noord.”
En echt tot besluit daagt ze iedereen
uit: “Wie trekt er aan mijn Bel??”

De Rotterdamse Diergaarde dankt
zijn bestaan aan twee spoorwegbeambten. Uit liefhebberij hielden zij
allerlei soorten vogels in het spoortuintje van de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij in de buurt
van het Hofplein.
Het duo breidde het bestand uit met
viervoeters en al snel ontstond er
publieke belangstelling. Enkele notabelen namen het initiatief over en
richtten in 1857 de Vereniging Rotterdamsche Diergaarde op.
Amsterdam had al sinds 1838 zijn
Artis en Rotterdam mocht niet achterblijven. De vereniging kocht de
grond tussen wat nu de Diergaardesingel, Karel Doormanstraat en het
Stationsplein is. De Rotterdamse
architect A.W. van Dam ontwierp
de dierenverblijven en de befaamde
Haarlemse tuinarchitect J.D. Zocher
het park.

Alleen voor rijken
Café De Bel is te vinden op de hoek
van de Gerard Scholtenstraat en de
3e Pijnackerstraat. De openingstijden zijn zondag en maandag tot en
donderdag van 15.00 tot 01.00 uur.
Op vrijdag- en zaterdagavond van
15.00 tot 02.00 uur.

voor niet-leden die voor een lage prijs
de tuin konden bezoeken. De Stichting Bevordering van Volkskracht
was bereid de schulden over te nemen.
Ondertussen was de Diergaarde door
de groei van de stad steeds meer in
het centrum komen te liggen. Omdat uitbreiding niet meer mogelijk
was, werd de dierentuin verplaatst.
Door verkoop van het oude terrein in
de binnenstad kon eind jaren dertig
grond in de polder Blijdorp worden
aangekocht. Sybold van Ravesteyn
kreeg in 1937 de opdracht het ontwerp te maken. De oude dierentuin
werd in oktober 1939 gesloten en begon de afbraak. Voor een deel bleef
ze echter nog in gebruik. Na het
bombardement van 14 mei 1940 verhuisde de Diergaarde vervroegd naar
Blijdorp, waar de bouw nog gaande
was.

De Diergaarde was er alleen voor
de elite. Pas na ballotage en een
jaarabonnement van het enorme
bedrag van 25 gulden kon men
lid worden. Vrouwelijke dienstboden mochten op de kaart van me-

---------------------------------------------------------

Met dank aan Lex Noordermeer, afdeling Communicatie Diergaarde Blijdorp

vrouw naar de dierentuin, mits
fatsoenlijk gekleed. Alleen met de
kermis kon de gewone Rotterdammer de tuin bezoeken. Hij moest
daarvoor wel een kwartje betalen. De
diergaarde was meteen al een enorm
succes.
Nog voor de officiële opening op 1
mei 1858 hadden ruim 12.000 mensen de tuin bezocht. Al snel was de
diergaarde te klein en kwam er in

1861 uitbreiding. In 1878 kwam er
een nieuw sociëteitsgebouw. Dit
enorme complex was voorzien van
torens, zuilen en galerijen, had een
zinken koepeldak en een fraai beschilderde grote zaal.

het aantal leden. Tegen de zin van
een aantal gegoede burgers werd de
dierentuin voortaan ook opengesteld

Bovenstaand verhaal maakt deel uit
van de Rotterdamse canon, welke
eind 2011 zal verschijnen. Deze canon vertelt in vijftig vensters de geschiedenis van Rotterdam in woord
en beeld. Het Gemeentearchief Rotterdam maakt dit boek samen met
het Historisch Museum Rotterdam,
Museum Boijmans Van Beuningen,
Bureau Monumentenzorg, Natuurhistorisch Museum, Maritiem Museum en BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek).
---------------------------------------------------------

Te groot
In de jaren twintig van de vorige
eeuw raakte de Diergaarde in de versukkeling. De crisisjaren halveerden

Trammuseum
weer open
De Tjingeling, de Snerttram en de Haventram. Naast deze bijzondere exemplaren is de hele collectie van historische trams te bewonderen in het Rotterdams Trammuseum. Het museum gaat vanaf zaterdag 2 april weer open voor
publiek. Het museum was jarenlang te vinden aan de Nieuwe Binnenweg.
Nu heeft het een nieuwe plek gevonden in de oude RET-tramremise aan de
Kootsekade in Hillegersberg.

Het museum is tot 1 oktober elke eerste zaterdag van de maand
geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Daarnaast kunnen groepen op
afspraak terecht.
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Luchtwortels,
theater over vrijheid
Speeldata

In een fictieve dorpsgemeenschap wonen de mensen dicht
op elkaar. De sociale codes, verwachtingen, ingesleten
patronen maar vooral ook het wonen op elkaars lip maakt
het benauwend. Wat gebeurt er dan als er plotseling
geknaagd wordt aan de fundamenten van het bestaan?
Heeft dit een blijvende invloed op de gebeurtenissen of
is het niet meer dan een angst die overgaat? Vanaf 7 mei
speelt toneelvereniging Echte Liefde drie weekenden lang
‘Luchtwortels, theater over vrijheid’ in sporthal Snelleman
aan de Woelwijkstraat in Rotterdam.

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 gaat van anderen.
Maar er is zoveel meer rond vrijheid
te ontdekken. De spelers hebben de
afgelopen maanden een spannende
zoektocht naar hun vrijheidsbeleving
gemaakt. Gezamenlijk is er verantwoordelijkheid gedragen over de
voorstelling die op de repetitievloer
is ontstaan. In een bijna lege ruimte
wordt er gespeeld en gezongen over
onder andere medische ethiek, po-

Try out:
Zaterdag 7 mei, 19:30
Voorstellingen:
Zondag 8 mei, 13:30
Zaterdag 14 mei, 19:30,
Zondag 15 mei, 13:30,
Zaterdag 21 mei, 19:30,
Zondag 22 mei, 13:30

Locatie
Sporthal Snelleman
Woelwijkstraat 38
3035 VL Rotterdam
Drie kwartier voor aanvang
geopend

litieke vrijheid, materialisme en de
verhouding tot vrijheid binnen relaties. Maar ook herinneringen aan
het kamp en de vrijheid om je eigen
geschiedenis te schrijven komen aan
bod. Vrijheid heeft te maken met loslaten maar ook met je te verbinden, je
te wortelen of ontwortelen. Eerst was
er niets en nu is er…‘Luchtwortels,
theater over vrijheid‘.

Grafisch ontwerp: Erwin de Wolf
Zangcoach: Esther Ketel
Spelers: Catharina, Willy, Anita, Mounir, Astrid, Jolanda, Jos, Miny, Paul,
Karin, Josette, Kim, Sophieke, Kawus,
Helena, Patricia, Shania, Violet

Idee en eindregie: Jolina Wessels
Productie & PR: Paul Raterman,
Lydia Straver
Techniek: Nico Vellinga

Met dank aan: Dienst Kunst &
Cultuur gemeente Rotterdam, VSB
Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Erasmusstichting, Stichting

Toegangsprijs
Try out: 2,50 voorstelling: 5 euro

Kroonlijsten Zwaanshals
Het Oude Noorden en Katendrecht zijn de enige wijken in
Nederland, die aan hun gevels een aantal prachtige kroonlijsten hebben hangen. Deze kroonlijsten horen bij een unieke
bouwstijl.
Op initiatief van bewoners en ondernemers uit de omgeving Zwaanshals
krijgen zeven lijsten een kunstzinnige invulling. Het Centrum Beeldende Kunst heeft hiervoor zes
kunstenaars benaderd, waaronder

drie sterke vrouwen. Na gesprek en
oriëntatie werden opdrachten gegeven, die geleid hebben tot prachtige
resultaten.
Rest nu de uitvoering. Voor tweederde is het project financieel rond.

De woningcorporatie PWS en het
Centrum Beeldende Kunst hebben
hiervoor gezorgd. Wachten is het nu
op de deelgemeente Noord, die alle
zeilen bijzet. In het kader van Wonen
en Werken zit wellicht een mogelijkheid. De realisatie van de kroonlijsten zal een stedelijke trekpleister zijn
en in belangrijke mate bijdragen tot
het artistieke en economische succes
van het Zwaanshals.
Voor het eerst maken vrouwen grote

ter bevordering van Volkskracht en
alle vrijwilligers
Echte Liefde is een toneelvereniging
in Rotterdam Noord die sinds 2005
toegankelijk theater maakt over actuele onderwerpen voor een breed publiek. Kijk voor meer informatie op:
www.toneelverenigingechteliefde.nl

Reserveren
Mail: reservering@toneelverenigingechteliefde.nl
telefoon: 06-360.129.71 of via:
www.toneelverenigingechteliefde.nl

De Jonge Honden
Jonge Meiden van de Jonge Honden zijn actief bij het project
Vertellen en Spellen in het Jan van der Ploeghuis. Drie keer
per maand zetten zij samen met andere bezoekers hun beste
beentje voor om er voor de senioren een gezellige en/of
leerzame middag van te maken. Ook helpen zij bij het lekkere
eten en drinken.

Fotografie: Johannes Odé

Zwaanshals verder op de artistieke tour. Fotografie: Centrum Beeldende Kunst

muurschilderingen in Rotterdam.
Naast hen behoren de Chileense
muurschilder Katanuñes en de Route du Nord-kunstenaars Eddy Kaijser
en Marcel Niehoff tot de geselecteerden. Katanuñes en (…) slaan hun
tenten in het Zwaanhals en voeren
zelf het werk uit, rechtstreeks op de
muur. De overige werken worden
geschilderd door het atelier van Leo
Mineur met trekker Willem, bekend

figuur uit de Kop van Noord. Wat een
belevenis.
In het najaar krijgen we zeker een
‘stedelijke’ onthulling. Mogelijk
wordt dan een boekje meegegeven
met een route langs charmeplekken
in het Oude Noorden, want geen
kunst zonder leisure.

