pagina 3
“Kies precies” meerjarig programma loopbaan
en onderwijsroute van start

pagina 4
Kerst in de
Agniesebuurt

pagina 7
Terugblik op evenementen

e
g
i
t
t
e
pr

t
s
r
e
k

Huis-aan-huiskrant voor de bewoners van het Oude Noorden/Agniesebuurt nr. 49 • december 2012

Nieuwjaarswens
De redactie van de Noorderzon wenst u allen nu al een
heel gelukkig, voorspoedig en gezond nieuwjaar!
2013 wordt voor uw wijk een jaar vol verwachting
(klopt ons hart …).

in de Agniesebuurt de eetbare tuinen groeien en bloeien. Onder het
immense Benthemplein komt de
grootste waterberging van Europa.

Meer dan booming
Groeien en bloeien
De Agniesebuurt en het Oude Noorden vergroenen, worden duurzamer, creatiever en één groot podium
voor kindertalent. Het wordt een

jaar met betrokken ouders en coachende jongeren.
In 2013 komt er op het Wilgenplantsoen in het Oude Noorden
plaats voor stadslandbouw en gaan

Zo’n 40 pleinactiviteiten zetten in
de buitenruimte weer de positieve
benadering van de scholen door.
Internationale artiesten inspireren
de kids. Dans, muziek, straatheater
en crea helpen hen hun talent te

ontdekken en te ontwikkelen. We
krijgen ongetwijfeld nieuwe rappers, zangers, DJ’s, striptekenaars
en acrobaten uit onze geliefde eigen
buurt. De kinderen aan de bak!
De Kloosterentourage zorgt daarbij
voor de verdieping. Dit sfeerrijke,
creatieve en artistieke wijkgebouw
van en door bewoners wordt in 2013
meer dan booming.

Droomwijken
Bezoekers aan de Agniesebuurt en
het Oude Noorden staan versteld
van de sfeer, de uitstraling en de
samenhang. Deze resultaten zijn
te wijten aan al die bijzondere en
actieve bewoners die zijn gespot en
hun talenten ter beschikking stellen
van wat droomwijken (b)lijken te
worden! Samen maken we in 2013
onze dromen waar!!
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Engagement bij Dag van de Dialoog
Zo’n 75 bewoners van zeer
bonte samenstelling namen
deel aan de Dag van de Dialoog in het Oude Noorden en
de Agniesebuurt. Thema was
‘Maak het Verschil”.
Eigen wijk
Komen uit een groot gezin, kennismaking met de danswereld, een inspirerende opa, outreachende ouders
maakten voor een aantal bewoners
het verschil.

De dromen gingen van een maanreis naar meer innovatie en duurzaamheid in onze samenleving, van
terugkeer naar het vaderland tot
sociale inzet voor zieken en gehandicapten.
Het bleef niet bij praten. De één wil
een start maken met het gedroomde
naaiatelier, de ander gaat weer aan
de slag met een dansgroep voor
kids. De één start een creacursus en
de ander begint met de eerste stappen voor een terugkeer.

Nieuws van Woonstad

‘Woonstad verhuist naar Alexanderpolder,
wijziging wijkteam’
Woonstad verhuist, afscheid met een traan voor
Woonstad-wijkteam, nieuwe gezichten
Per vrijdag 21 december verdwijnt Woonstad uit de vertrouwde 1e Pijnackerstraat, de woningcorporatie gaat naar
de Prins Alexanderlaan in de Alexanderpolder. Klachten
kunnen telefonisch en digitaal doorgegeven worden. De
leefbaarheidsgroepen worden voortgezet en vinden plaats
in het Klooster.

Bewonderenswaardige
hardnekkigheid

Een bewoner wilde een wereldreis
maken in zijn eigen wijk.

Ontmoetingsfeest
Alle gesprekdeelnemers vonden dat
we elkaar de ruimte moeten geven.
Verrassend was het met belangstelling naar elkaar luisteren en de hang

Wie verdient het jongerenlintje?
Vrijwilligerswerk, het helpen
van ouderen, mantelzorgen,
een eigen onderneming starten. Noord zit vol jongeren die
actief een steentje bijdragen
aan onze samenleving. Het
dagelijks bestuur van de deelgemeente Noord waardeert dit
zeer en wil daarom jongeren,
die iets bijzonders doen en
daarmee een goed voorbeeld
zijn, in het zonnetje zetten.
Met het jongerenlintje.

Wie komen in aanmerking?
De jongeren moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
- zo is het jongerenlintje bedoeld voor
jongeren van 16 tot en met 25 jaar.
Hun activiteiten moeten plaatsvinden in Noord en deze mogen niet
langer dan een jaar geleden hebben
plaatsgevonden. De kandidaat hoeft
echter niet in Noord te wonen.
- verder mag de voorgedragen jongere
geen band hebben met de jury

Veel overeenstemming bij ‘Maak het Verschil’. Foto’s Johannes Odé

naar en ander samenlevingsmodel:
“Alles van waarde is weerloos”.
Prominent thema in de gesprekken
was ook het vrijwilligerswerk en het
engagement.

Verzekering
zorg lage
inkomens
Rotterdammers met een laag
inkomen kunnen een aantrekkelijke
zorgverzekering
afsluiten. De gemeente heeft
hierover een overeenkomst afgesloten met verzekeraar IZA
Cura.

Positief in de schijnwerpers
Tot 20 december kan iedereen jongeren voor het jongerenlintje voordragen. Het is een blijk van waardering
voor de jeugd die zich actief inzet in
deelgemeente Noord.
“Jongeren in Noord hebben heel veel
potentie”, zegt deelgemeentevoorzitter Harlow Brammerloo. “Helaas
komt de jeugd vaak negatief in het
nieuws. Dit komt maar door een kleine groep, want met een merendeel
van de jongeren gaat het juist goed.
Met het jongerenlintje willen we ze
positief in de schijnwerpers zetten.”

- het jongerenlintje wordt ook alleen
aan een individu uitgereikt, niet aan
groepen
- daarnaast moet op het aanmeldingsformulier een tweetal referenties
worden genoemd, die de voordracht
van de jongere ondersteunen. Dus
mensen die kunnen bevestigen dat
de kandidaat het lintje verdient.

De uitreiking
De jury, waaronder de deelgemeentevoorzitter Brammerloo, bekijkt wie
van de voorgedragen kandidaten er
aan de voorwaarden voldoet. Er worden maximaal drie lintjes per jaar uitgereikt.
De feestelijke uitreiking is tijdens de
nieuwjaarsreceptie van deelgemeente
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Jonge Honden zijn rolmodel
voor de jeugd.
Foto Johannes Odé
Noord op zaterdag 19 januari 2013
in Diergaarde Blijdorp. Voor jongeren tot en met 25 jaar is de toegang
gratis.

Aanmeldingsformulier
Jongeren voordragen kan tot 20
december met het aanmeldingsformulier, te verkrijgen via www.rotterdam.nl/jongerenlintje. Of te bestellen via het bestuurssecretariaat,
telefoonnummer (010) 443 98 10.

U kunt aan het IZA Cura Rotterdampakket deelnemen als u een inkomen
hebt tot 130% van het wettelijk minimumloon. Dan krijgt u een complete
zorgverzekering, met een brede dekking voor een scherpe prijs. Naast
de maandelijkse premie, ontvangt u
geen extra rekeningen voor het eigen
risico en de wettelijke eigen bijdrage.
Als u een inkomen hebt tot en met
110% van de bijstandsnorm dan betaalt de gemeente zelfs een klein deel
van de premie.

Overstappen
Als u in aanmerking wil komen voor
de gemeentelijke bijdrage, dient u
vanaf 6 november over te stappen
naar het IZA Cura Rotterdampakket.
Dit kan door het aanvraagformulier
in te vullen en op te sturen naar IZA
Cura. Het formulier is vanaf 6 november te downloaden van website www.
izacura.nl/rotterdam. Voor vragen is
de klantenservice van IZA Cura telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 0800 – 401 01 05. Ook kunnen
geïnteresseerden vanaf 6 november
langskomen bij de informatiepunten
van IZA Cura op de werkpleinen Herenwaard (IJsselmonde) en Heiman

Het was een heerlijke avond met lekker eten, maar vooral een ontmoetingsfeest.

Dullaertplein (Delfshaven). Hier kunt
u hulp krijgen bij het invullen van het
aanvraagformulier.

Fitcheck
Geïnteresseerden kunnen bij de informatiepunten van IZA Cura op de
werkpleinen ook een gezondheidstest
doen via de zogenaamde fitcheckzuil. Deze zuil meet onder andere
de bloeddruk, het vetpercentage, het
BMI (mate van overgewicht) en de
hartslag.
Voor meer informatie kan men terecht op de website www.izacura.nl/
rotterdam.

‘Scheurmail’
Wie was Opoe Herfst? Hoeveel
Petroleumhavens telt de Maasstad? En welke Rotterdamse
sporter wordt nog jaarlijks geëerd met een minuut stilte?
De antwoorden op dit soort vragen
zijn te lezen in ‘Scheurmail Rotterdam’. Wie zich hierop abonneert ontvangt elke werkdag (of desgewenst
eenmaal per week) een e-mail met
aardige wetenswaardigheden over de
stad Rotterdam van toen en nu. Het
zijn korte verhalen of anekdotes, weetjes, feiten en cijfers, herinneringen,
oude foto’s, oneliners of typisch Rotterdamse humor. En elke dag zijn er
enkele uittips opgenomen. Een abonnement op de Scheurmail is (sinds
augustus dit jaar) gratis. Voor meer
info/abonneren op e-mailservice:
www.scheurmailrotterdam.nl.

Met deze verhuizing komt er ook
een einde aan het huidige Woonstadwijkteam. Zo’n zes jaar geleden
werd het opbouwwerk in het Oude
Noorden verbonden met een wijkteam van jonge meiden. Zij hebben
aan het nieuwe Oude Noorden een
belangrijke impuls gegeven. Voor
hen komen nieuwe gezichten in de
plaats.
Managers Gerdie Bours en Ron van
Gelderen gaven het wijkteam zes jaar
geleden een soort van carte blanche
om van onderop alle binnenterreinen in het Woonstad-gebied aan te
pakken.

Dit bleek niet aan dovemansoren gericht:
• het binnenterrein Moerkapellestraat kreeg natuurlijke speeltuigen
van Ovaal en gezellige loungebanken. Met een partytentje, foldermateriaal en klarinet en met huis-aanhuis bellen werden de meningen
van de bewoners gepeild. Een schitterende teaparty met clowns rondde
het project af
• Bij het binnenterrein Tochtstraat
werd eenzelfde methodiek gehanteerd. De herinrichting werd gecombineerd met aanpak van de tuinschuttingen en het aanlichten van de
onderdoorgang.

Buurtbemiddeling
Noord... Stilte
In een stad als Rotterdam, is stilte
een schaars goed. We wonen dicht
bij en op elkaar en dat is te horen.
Wat doe je er aan? Verdragen, vluchten of …. praten?

zijn ergernissen vermijdt. Jammer
genoeg lossen die dan niet vanzelf
op. Omdat hij er niet met zijn buren
over spreekt, weten ze waarschijnlijk
niet eens dat hij ergens last van heeft.

Ik ga de deur uit om een brief te posten. Het is een zachte najaarssavond
en de vogels fluiten. Een paar straten
verder op veegt een oudere man de
stoep aan. Als hij me ziet stopt hij,
en wijst naar een merel in de boom:
“’s Morgens vroeg en ’s avonds laat
is het soms even stil. Het enige wat
ik dan hoor zijn deze vogels. Heerlijk
vind ik dat.”

Ik ben zelf bemiddelaar bij Buurtbemiddeling Noord. Wie iets wil
doen aan irritaties of overlast en
daarover met de buren wil spreken,
kan bij ons terecht. Buurtbemiddeling is laagdrempelig en neutraal.
De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers uit de buurt. Wij hebben niet
alleen een training gevolgd, we zijn
ook ervaringsdeskundig, want ook
wij hebben en zijn buren. Wie niet
eigenlijk?

Hij leunt op zijn bezem en als ik
blijf staan, vervolgt hij: “Maar overdag? Gek word ik van de herrie. De
kinderen op het pleintje schreeuwen
de hele dag. De buren verderop zijn
altijd bezig met klussen: schuren,
boren, slijpen! En in het weekend
komt de bladblazer eraan te pas om
de blaadjes weg te vegen.”
Hij zucht en gaat verder met vegen.
Ik vraag of hij zijn buren wel eens
spreekt. “Ach mevrouw”, zegt hij, “ik
wil met niemand ruzie en praat er
maar niet over.”
Ik wens hem toch nog een prettige
dag en loop door. Als ik later van
de brievenbus terug naar huis loop,
denk ik na over het gesprek. Ik begrijp zijn behoefte aan rust en stilte,
maar heb de indruk dat deze meneer

Dalia

Heb je vragen? Schroom niet en
maak een vrijblijvende afspraak
met Loes van Delft, de projectleider van Buurtbemiddeling Noord.
Telefoon (010) 265 62 48 of mail
naar: noord@buurtbemiddeling.
org.

en een seniorenhoek en dat alles
midden in een zee van planten.
Het team legde een bewonderenswaardige hardnekkigheid aan de dag
bij de systematische aanpak en het
cleanen van alle tuinen, die vervolgens van standaard schuttingen werden voorzien.

Ingekiept

Opbouwwerker Ed de Meyer geeft jong wijkteam een bloemetje
Bewoners werden niet in het diepe
gegooid. Met busjes werden diverse
unieke binnenplekjes in de stad bezocht, ter lering en vermaak. Architecte Riëtte van der Werff en Ovaalspecialisten lieten een programma
van keuzemogelijkheden zien.
• Het binnenterrein Hooglandstraat
werd een echt hoogstandje. De

Woonstadtuinier wist het hart van de
bewoners te raken. Er kwam een uitdagend schip, een ontmoetingsplek

Grootste stunt waren de binnengebieden Vinkenstraat en Rietvinkstraat, waar de ophoging van de paden gepaard ging met ophogen en
herinrichting van de bewonerstuinen. Het werd een gigantische klus
met aan- en afrijden van tientallen
vrachtwagens met zand en aarde,
die de straat werden ingekiept. Bewoners en Helden van Van Speijk
ging daarbij hand in hand met het
wijkteam. De meiden gingen verder
met leefbaarheidsgroepen, cleanen
van bergingen en bebloemen van de
wijk met 350 bloembakken. Vanuit
het wijkteam werden ook talrijke bewonersinitiatieven ondersteund.

Actieve bewoners en het opbouwwerk in het Oude Noorden
zullen de meiden na al die jaren gaan missen! Veel succes in
jullie nieuwe baan.

“Kies precies”

meerjarig programma loopbaan
en onderwijsroute van start

Wat wil je later worden en welke school past daar dan precies
bij?
Uit onderzoek blijkt dat in het Oude
Noorden een wereld valt te winnen
als het gaat om de juiste schoolkeuze. Een keuze die niet alleen ook
echt bij een jongere past, maar ook
kansen op de arbeidsmarkt biedt. Te
veel jongeren en hun ouders zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden. Met alle gevolgen van
dien, zoals foute keuzes, vroegtijdige
schooluitval en verspilde talenten.

‘Springplankwijk’
Op initiatief van Woonstad Rotterdam startte daarom op dinsdag 27
november in het Oude Noorden een
meerjarig programma om kinderen
en hun ouders beter voor te bereiden
op hun loopbaan en de onderwijsroute daarnaar toe.
Door jongeren en hun ouders te helpen bij hun (school)loopbaanoriëntatie wil Woonstad Rotterdam – samen
met de gemeente, deelgemeente
en overige partners – dat het Oude
Noorden voor jongeren een ‘springplankwijk’ wordt, waar talent tot zijn
recht komt en jongeren stappen kunnen zetten op de sociale ladder.
Emile Klep, directeur Woonstad re-

Woonstad enthousiast aanjager goede onderwijsroute
Foto Johannes Odé
gio Kralingen/Crooswijk, Noord:
“We kunnen wel complexen slopen,
nieuwbouw toevoegen en de wijk
aantrekkelijk maken voor nieuwe
groepen bewoners. Maar schieten we
niet ons doel voorbij als tegelijkertijd
de huidige bewoners achterblijven,
de schooluitval hoog blijft en de ontwikkeling van jongeren achterblijft?
Bovendien lukt het nauwelijks om
de wijk écht op een hoger plan te tillen als de sfeer op straat negatief is
en jongeren, door gebrek aan per-

spectieven, voor de verlokkingen van
het criminele circuit vallen. Daarom
tekent Woonstad Rotterdam vol overtuiging voor dit programma om de
springplank voor het Oude Noorden
steviger te maken.”
Ouders worden ook uitgenodigd om
samen met hun kind te komen naar
de scholenmarkt op 24 januari 2013
in wijkgebouw ‘t Klooster.
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Bewonersvereniging Pijnackerplein
bezig met soap, soep en de nieuwjaarsborrel

Agniesebuurt

Terugblik SOAP

Getransformeerd
In 2012 is de Agniesebuurt compleet getransformeerd. Wat is er
al niet gebeurd, onderstaand een (bij voorbaat incompleet) overzicht:
• De aanleg van meer dan een kilometer eetbare geveltuinen en een reuze
perma-culuurtuin
• Een voortschrijdende creatieve invulling van de Hofbogen
• Een uitbreidende Kinderkookstudio
• Een zakgeldproject van kids en ou-

• Het schitterende boekje ‘Eerste
Hulp bij Opvoeden’, tot stand gebracht in de MVCN-locatie
• De unieke inspraakprocedure rond
het Benthemplein, een uniek waterbergingsplein waar ook de buurt veel
plezier aan kan beleven.

Kerst in de
Agniesebuurt

Dit jaar belooft het opnieuw een gezellige een leerzame middag te worden.
Op woensdagmiddag 19 december
vanaf 13.00 uur zijn bewoners, kinderen en volwassenen bij buurthuis
Basta van harte welkom. Er is voor
jong en oud van alles te beleven:
poppentheater, workshops kerstukje
en wensen kaarten maken. Een aantal
bewoners uit de buurt organiseren in
de grote zaal ook een rommelmarkt.
Voor een paar centje kan je misschien leuke dingen kopen, maar
ook gezellige praatje maken met
buurbewoners. Deze middag
wordt met een bingo voor
jong en oud afgesloten. Er
zijn leuke prijzen te winnen. Mevrouw Fock, hét
icoon van de Agniesebuurt, zorgt voor deze
bingo. Wij hopen op
19 december vmieel
bewoners te mogen
begroeten. U komt
toch ook?!

Kerstviering wordt in de Agniesebuurt
een steeds belangrijker traditie. Rondom
de kerstdagen slaan de wijkinstellingen
en bewoners de handen ineen om
leuk kerstprogramma voor elkaar te
krijgen. In de afgelopen twee jaar
was dat al een groot succes.

vak
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Vier je kerstvak
antie met
ons mee! In het
nieuwe
jaar, op woensda
g 2 en
donderdag 3 jan
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er volop leuke ac
tiviteiten te doen.
Schrijf je snel in!
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‘Midden in de winternach
(theater Hofplein)

Tijd: 14.00 - 17.30 uur
Kosten: € 1,50
Leeftijd: 4 t/m 12 jr

a
Nieuwja

ders, die zorgen voor wekelijks onderhoud van het groen
• De kinderschoonmaakclub van
Noord Plus, rechterhand van de Roteb
• De Bruisende Woensdagen waar
allerlei organisaties aan meewerken,
met jongerenpresentator en modeshow van Accent

Leuk bij het gezamenlijk werken
aan en in de Agniesebuurt is dat
heel veel talent van jong tot oud elkaar kan vinden.
Ooit was de Agniesebuurt de meest
actieve en mooiste wijk van Rotterdam en dat kwam door haar bewoners. Die tijden komen terug!!

Meepraten over het plein
Een extra klimrek. En een glijbaan. Of een voetbalveldje,
mét kunstgras. En kan het
veiliger?
Buurtbewoners en hun kinderen
denken intensief mee over het
Schout Heynricplein in de Agniesebuurt. Het wat stenige, maar in
de buurt populaire plein krijgt een
opknapbeurt.
Maar hoe gaat dat meedenken – of

met een duurder woord: “participeren” – in zijn werk? Een kleine impressie.

Ook een zwembad!
“Néééé, geen gewoon gras! Dan komen er honden!” Het jongetje kijkt
uitdagend naar zijn vriendje. Hoe
kan hij dat nu niet begrijpen?! Samen
met zeker nog 8 kinderen maken de
jongetjes onderdeel uit van één van

buurthuis

Organisa

Trommel met suggesties

t ie

Kortom, reden genoeg om het Wilgenplantsoen grondig te vergroenen.
Om samen met de bewoners naar mogelijkheden te zoeken, organiseerde
de deelgemeente Noord op woensdagavond 7 november in wijkgebouw
’t Klooster een bewonersavond. De
avond werd voorgezeten door porte-

rd

@welzijnnoo

De architect kijkt met plezier terug

Op maandag 17 december is iedereen
van het Pijnackerplein en de omliggende straten vanaf ca 18.00 uur van
harte welkom om in de fameuze koe-

Het oude Noorden heeft een vrij stenige omgeving. Een stenig plein zorgt
in de zomer voor een verhoging van de
warmte met 7 graden. De laatste jaren
valt er ook meer regen in een korte periode, waardoor het riool overstroomt,
kelders onderlopen en het grondwater
wordt vervuild. Waterbergingen worden daarom noodzakelijk.

betale

Wat doet zo’n plein in de wijk?

‘Soep in de koepel’

Waterberging?

urthuis.
n in eigen bu

de zogenoemde bewonerssessies.
Doel: ontdekken wat kinderen nu
graag met het Schout Heynricplein
willen.
Op verzoek van de deelgemeente
heeft een buurtmoeder de kinderen
benaderd en hen gevraagd deel te
nemen. Op de afgesproken tijd en
plaats staan ze wat verlegen klaar.
Van die verlegenheid is niets meer
te merken als de betrokken architect
Riëtte van der Werff uitlegt dat zij op
papier mogen aangeven hoe zij het
plein willen gebruiken en aan welke
speeltoestellen ze denken. Maar ook
welk groen. “En een zwembad. Ook
een zwembad!”

Het bestuur van de bewonersvereniging wil langs deze weg iedereen nogmaals hartelijk bedanken. En ook de
Roteb, die het plein verder helemaal
bladervrij heeft gemaakt.

pel aan te schuiven voor dit gezellige
jaarlijkse december evenement.
Bij aanvang zal u muzikaal welkom
worden geheten door a capella koor
“Encore” uit Rotterdam, dat speciaal
voor deze gelegenheid kerstliederen
zal zingen. Ook tijdens het eten zullen zij voor de muzikale en sfeervolle
omlijsting zorgen. De kerstboom zal
prachtig versierd zijn en het kerstgevoel compleet maken.
Het is de bedoeling dat ook dit jaar de
soep door diverse bewoners van het
plein en omgeving klaargemaakt zal
worden. Zelfgemaakte verschillende
soepen, die in deze tijd van het jaar
heerlijk zullen smaken, en geserveerd
worden met Turks brood en roggebrood met spek. Met als opwarmer …
een heerlijk glaasje glühwein.
Dus als u een fantastisch recept hebt
voor een bijzondere soep waar u een
paar liter van wilt maken, dan roep de
Bewonersvereniging u graag op om
dat te doen. Bonnetjes van boodschappen kunnen bij de organisatie worden
gedeclareerd. Die verzorgen ook het
brood en beleg, dus u hoeft alleen soep
te maken.

Foto: Vincent Hammel
Voor deelname aan ‘Soep in de koepel’
kunt u zich tot maandag 10 december
aanmelden bij Patrick Zwiers, de secretaris van Bewonersvereniging Pijnackerplein, Pijnackerplein 2a of hem
mailen via e-mailadres pzwiers5@
gmail.com, onder vermelding van uw
naam, het aantal personen (inclusief
kinderen), telefoonnummer en het wel
of niet maken van een soep.

Wilgenplantsoen groen en actief

15 uur
Tijd: 12 0,50
€
Kosten:
jr
4 t/m 12
:
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e
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M
:
tie
Loca

oord.nl
www.welzijnn

Op zaterdag 17 november vond weer
de traditionele SOAP (= Supergezellige
Opruim Actie Pijnackerplein) plaats.
Vanaf een uur of tien ’s ochtends waren circa 14 bewoners van het plein en
omgeving present om het Pijnackerplein weer spic en span te maken.
Na het genot van koffie en speculaas
werden met vereende krachten achtereenvolgens de bloemperken en
potten vuilvrij gemaakt, het gebladerte
bij elkaar geveegd, het glazenhuisje
geveegd en gesopt en bloembollen geplant in de pas aangelegde boomtuintjes. Dat laatste zal in het voorjaar een
mooi resultaat opleveren.
Rond half 1 ’s middags was het werk
gedaan en konden sommigen zich opwarmen, want het was best fris, zelfs
na het harde werken.

Nieuwjaarsborrel
Op vrijdag 11 januari 2013 zal om
20.00 uur bij Bernard van Verschuer,
de voorzitter van de Bewonersvereniging Pijnackerplein, de traditionele
jaarlijkse Nieuwjaarsborrel plaatsvinden. Leden en aspirant leden zijn hier
van harte welkom. In een informeel
samenzijn zal worden teruggeblikt

op een succesvol jaar, maar vooral
ook vooruit worden gekeken naar een
vruchtbaar en leuk nieuwjaar. Let op
de uitnodiging en schroom niet om te
komen.
Patrick Zwiers,
secretaris Bewonersvereniging Pijnackerplein
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op de bewonerssessies. “Wat mij opviel tijdens bijeenkomsten is dat bewoners het plein echt waarderen. Ondanks dat er wel wat opgeknapt kan
worden. Ze zijn betrokken, weten wat
ze willen en geven ook aan bereid te
zijn iets te willen doen. Bijvoorbeeld
het bijhouden van groen op het plein.

Of meer toezicht houden.”
De samenwerking met een onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit ziet zij ook als positief. “Het
onderzoeksbureau trekt het opknappen van het plein breder. Want wat
doet zo’n plein in de wijk? Wat voor
invloed heeft het op de betrokkenheid
van bewoners onder elkaar? Ze legden bewoners uit dat die betrokkenheid in de Agniesebuurt bijvoorbeeld

feuillehouder Nils Berndsen. Op het
thema kwamen een aantal zeer gemotiveerde bewoners af.
Architecte Riëtte van der Werff, bij
velen bekend vanwege haar (uitgevoerde) fraaie ontwerpen voor het naburige
Johan Idaplein, gaf enkele voorzetjes
om de bewoners te inspireren:
- maak je een van plein een park met
heuvel en fontein?
- verander je de bestaande plantsoenen in een stadslandbouwgebied?
- of ga je nog verder en adopteren
bewoners bomen met een tuintje er
omheen?
- komt er een eetbaar huis waar je binnen het tuingereedschap kwijt kan?
- wat vindt je van een theehuisje, waar
omheen moeders hun eigen nana,
tijm en andere plantjes kweken?

in de jaren ‘80 anders is dan nu. Het
verbeteren van het plein en het betrekken van bewoners erbij kan een
positieve invloed hebben op de leefbaarheid in de buurt.”

Rustig en gemoedelijk
Alle wensen en opmerkingen van de
bewoners neemt Van der Werff nu
mee naar de tekentafel om daarop
een nieuw ingericht plein te ontwerpen. In ieder geval blijft het Schout
Heynricplein een rustig en gemoedelijk plein. Meer drukte past volgens de bewoners beter bij het Ammersooiseplein.
In januari 2013 legt de architect samen met de deelgemeente een aantal ontwerpvoorstellen voor aan de
bewoners.

Marktje
De aanwezigen wilden in de bestaande plantsoenen minimaal stadslandbouw.
Het plein wordt vooral gebruikt door
moeders met kids tot 8 jaar. In het
groen moeten dan ook natuurlijk
speeltuigen en ontmoetingsbankjes
komen. Het voetbalveldje moet een
Krajicek-veldje worden en een opener karakter krijgen. Dit veldje dient
voor de teeners een pleisterplek te
blijven.
Besloten werd een uitgebreide participatie te organiseren, door in december een marktje met de suggesties te houden om te kijken hoe sterk
de betrokkenheid van de bewoners is
en of ze echt willen tuinieren.

Midwintersafari
bewonersinitiatieven

Tal van bewonersinitiatieven
werden het afgelopen jaar in
de Agniesebuurt en het Oude
Noorden gerealiseerd. Reden
te over en te meer om eens
een inspirerende tour langs de
resultaten te houden.

IJsbaan ook op het
Johan Idaplein
Duimdrop nam het initiatief om voor kinderen en familie op het Johan Idaplein
een ijsbaan neer te leggen.
Op maandag 24 december is iedereen van 12.00 tot 15.00 uur welkom. De
verhuur van schaatsen is gratis!! Op woensdag 2 januari 2013 gebeurt hetzelfde
op het Koningsveldeplein in Bergpolder.

pleinen transformeren van steen in groen

Dit gebeurt door middel van een ‘safari’ en wel op zondag 16 december
van 14.00 tot 17.00 uur. Vertrek bij
wijkgebouw ‘t Klooster aan de Ruivenstraat 81.
Een drietal thematische routes zijn
uitgestippeld: groen, ontmoeting en
kunst.
Ontvangst en slot gaan voor de bezoekers vergezeld van een kleine
muzikale en culinaire entourage.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden bij het opbouwwerk in
wijkgebouw ‘t Klooster aan de Ruivenstraat 81, door te bellen met telefoonnummer (010) 443 06 00 en/
of te mailen naar m.vangroningen@
sonor.nl of sgadam@sonor.nl.

pagina 6

NR 49 - dec. 2012

Elke woensdagavond draait er in de kapelzaal van het Klooster
Oude Noorden aan de Ruivenstraat 81 een mooie speelfilm, met
een gevarieerd aanbod voor een breed publiek uit Noord en de
rest van Rotterdam.

Met: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Donald Sutherland e.a.;12
jaar e.o..
‘The Hunger Games’, naar het boek
van Suzanne Collins, is spannend en
origineel, maar bovenal risicomijdend. Hopelijk vormt het slechts de
opmaat voor een steviger vervolg.

Woensdag 19 december:

Voor elke hoofdfilm wordt een korte
film vertoond van een jonge Rotterdamse filmmaker, met een introductie door de maker zelf. Alle films
worden (waar verkrijgbaar) in fullHD-kwaliteit vertoond.

terdamse wijk door LantarenVenster
geadopteerd en in het zonnetje gezet.
Bewoners krijgen een maand lang
gratis vouchers aangeboden voor een
film naar keuze in het filmtheater op
de Wilhelminapier.

Entree € 3,-- per voorstelling. Zaal/
bar open om 19:30 uur, start filmavond om 20:00 uur.
Het Klooster is geopend tot 23.30
uur, zodat er na afloop van de film
in de foyer nog wat gedronken kan
worden. Bier & wijn kosten € 1,50.

Tomasso is de jongste telg uit een
conservatieve Italiaanse familie, die
al enkele decennia een grote speler
is in de pasta-industrie. Zoals de traditie voorschrijft, is het de bedoeling
dat Tomasso en zijn oudere broer
beiden komen te werken in het familiebedrijf en dit op zekere termijn
over zullen nemen.
De ingetogen Tomasso zit daar niet
bepaald op te wachten en denkt een
uitweg te hebben gevonden door tijdens een familiediner uit te komen
voor zijn homoseksualiteit, die hij tot
nu toe steeds voor zijn conservatieve
familieleden verborgen heeft gehouden.
Echter, tot zijn grote verrassing wordt
bij dit diner het gras voor Tomasso’s
voeten weggemaaid door zijn oudere
broer Antonio. Resultaat: de pater familias krijgt een hartaanval, de familie voelt zich te schande gemaakt en
niet Tomasso maar Antonio wordt in
de ban gedaan.

Programmering
5 t/m 19 december
Woensdag 5 december:
“Mine Vaganti” (regie: Ferzan Ozpetek, 2011, comedy)
‘LantarenVenster in de wijk’ gaat op
woensdag 5 december in wijkgebouw
’t Klooster van start met de film Mine
vaganti van Ferzan Ozpetek.
Deze filmavond is gratis toegankelijk
voor alle bewoners uit de wijk, er zijn
ook twee vrijkaartjes voor LantarenVenster. Reserveren verplicht.
‘LantarenVenster in de wijk’ is een
project van LantarenVenster, samen
met ‘Cultuurbuur’ en tien verschillende Lokale Cultuur Centra (LCC).
Elke maand wordt een andere Rot-

Met: Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi e.a.; alle
leeftijden.

“Sunset Boulevard” (regie: Billy
Wilder, 1950, drama/film-noir/klassieker)
Joe Gillis, een filmschrijver die bankroet is, verstopt zich voor zijn schuldeisers in de garage van een landhuis
dat er verlaten uit ziet. Het huis blijkt
echter de woning te zijn van Norma
Desmond, een gepensioneerde filmster. Joe trekt bij haar in, en probeert
tegelijkertijd Norma’s hopeloze
“comeback”-screenplay te herschrijven. Weken gaan er voorbij, en Joe
raakt steeds meer afgezonderd van
de buitenwereld.
Met: William Holden, Gloria Swanson; alle leeftijden.
Sunset Boulevard uit 1950 brengt je
alvast in de kerststemming. Het is
één van de beste klassiekers ooit en
het was de basis voor de bijzondere
voorfilm die zal worden vertoond.

De film verkent op een prettig komische wijze hoe conservatieve familiewaarden en een homoseksuele levensstijl elkaar behoorlijk in de weg
kunnen zitten.

Woensdag 12 december:
“The Hunger Games” (regie: Garey
Ross, 2012, actie)
In een nabije toekomst is het voormalige Noord-Amerika verdeeld over
twaalf districten, die jaarlijks één
jongen en één meisje leveren voor

‘The Hunger Games’. Hierbij worden de jongeren in een gigantische
arena gezet, waar slechts één levend
uit kan komen. De rest van het volk
wordt gedwongen het mediaspektakel live op televisie te volgen.
Wanneer het zusje van de zestienjarige Katniss Everdeen wordt geselecteerd voor The Hunger Games
twijfelt ze geen moment en neemt
ze haar plaats in. Vanaf dat moment
heeft ze nog maar één doel: overleven tegen elke prijs.

-----------------------------Voor meer informatie, (uitgebreidere) recensies e.d. over de voorstellingen kan men terecht op de website
van CineNoord.
Word vriend op Facebook om op de
hoogte te blijven van de nieuwe programmering en ontwikkelingen.

Reserveren
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Terugblik op evenementen
Succesvolle evenementen

Vanaf april van dit jaar
zijn er in het openbaar
gebied - op pleinen, binnenterreinen en soms op
enkele binnenlocaties
– maandelijks verschillende evenementen georganiseerd. Een groot aantal
organisaties heeft hierbij
in wisselende samenstelling met elkaar samengewerkt. Per evenement
was er één de trekker.

Geoliede organisatie
Tijdens alle evenementen was er
een goede en ontspannen sfeer.
Dit tot verrassing van velen: “Wat
dit nou het probleemgebied, Oude
Noorden?” Ondanks het erg slechte
weer op een groot aantal dagen viel
het aantal deelnemers niet tegen.
Daar heeft de energieke sfeer die
professionals en vrijwilligers uitstraalden toe bijgedragen.
De tenten gaven de evenementen
een herkenbare en professionele
uitstraling. De geoliede organisatie
door het Rotterdams Volkstheater
nam veel werk uit handen van de
verschillende partners, zodat zij
zich meer op inhoud en participatie
konden concentreren.

vinden. Ten eerst kan je stil staan
bij zaken die beter kunnen, maar
ook kan je door gezamenlijke evaluatie van elkaar tips krijgen en zijn
er zelfs afspraken gemaakt om bij
elkaar specifieke deskundigheid in
te zetten.
Bewoners gaven aan veel geleerd te
hebben van de manier waarop opbouwwerker Ed de Meyer hen heeft
ondersteund en daardoor zijn zij in
staat veel zelf te organiseren. Een
belangrijke les is bijvoorbeeld de
bejegening van jongeren of anders

En die onvermijdelijke koukleumen?! Ook aan hen is gedacht, zij
kunnen zich op een springkussen
warm springen!
En … misschien komt er nog een
speciale verrassing?!

Voor en door bewoners

Met de kerstman op de foto
Het winterse spektakel omvat verder een overdekt en verwarmd terras met warme en koude drank, vrolijke muziek, een gezellig versierde
kerstmarkt met allerlei betaalbaar
lekkers uit Nederland en andere landen en leuke spulletjes voor cadeautjes en kerstkaarten.
Kinderen en grote mensen kunnen
voor de grote kerstboom – die op
het binnenterrein komt – een versiering maken, deze komt gelijk in
de boom te hangen. Je kunt ook met
de kerstman op de foto en hij deelt
cadeautjes uit.

Grote en oprechte dank
Dit unieke feest kan slechts worden
georganiseerd dankzij de steun van
enkele gulle sponsors, zoals de deelgemeente, Havensteder, de Rabo
bank, ondernemers uit de wijk en

Opzoomer Mee. Hiervoor de zeer
oprechte en grote dank van de bewonerscommissie en de bewoners.
Dankzij de ondernemers uit de wijk
zijn er bij de mini loterij ook leuke
cadeaus te winnen. Dus heb je nog

Met de scheve schaats
recht vooruit
geen kerstcadeautje kunnen kopen,
dan kan je er voor een prikkie eentje
winnen …!

Ook wordt gebruik gemaakt van gesignaleerde talenten in de wijk die
soms muziek draaien, rappen of een
sportevenement op poten zetten.
Inmiddels zijn met scholen en coördinatoren van de schoolsportvereni-

goede manier weten aan te spreken,
uit te dagen of te stimuleren.
Studenten organiseren een of meerdere activiteiten zelf (van idee tot
uitvoering) en verzorgen de publiciteit van het evenement.

gingen d afspraken nog eens herhaald om zoveel mogelijk talenten
uit de wijk in te zetten.
Samenwerking met Jan van der
Ploeg komt steeds meer tot stand
om jong en oud aan elkaar te laten
wennen.

Reserveer een kaartje door een mail
te sturen naar cinenoord@gmail.
com o.v.v. de film en bijbehorende
datum.
------------------------------

Winterfeest Rottekwartier

Er komt op vrijdag 14 en zaterdag 15 december ´s middags
en ´s avonds op het binnenterrein van het Rottekwartier een
kunstijsbaan, waar de kinderen kunnen leren schaatsen.

Oude Noorden denken vaak mee
met programmering en helpen mee
in de uitvoering. Het voordeel is dat
deze jongeren, soms afkomstig uit
de wijk, een rolmodel zijn voor de
kinderen in de wijk en ze op een

Hebt u nog materiaal voor de versiering van de tenten en de kramen,
dan kunt u dat doorgeven aan Hofdijk-bewoner Wil van Vught. Ook
bewoners die willen meehelpen bij
de eetkramen, het springkussen, de
Kerstman, de bemensing van de eetkramen, het opbouwen, versiering
aanbrengen en het opruimen zijn
zeer gewenst en welkom.
Het is een feest voor en door bewoners, dus meldt je aan voor een klus
en wanneer je iets kan doen, al is
het maar een uurtje. Opgeven kan
bij Wil van Vught, op telefoonnummer (010) 465 49 78.
Schrijf de data van vrijdag 14 en zaterdag 15 december alvast op je kalender! Er komen nog posters en folders. Mis dit unieke spektakel niet!!

Het was een expressief jaar in het Oude Noorden
Foto’s Johannes Odé
Financiën
De evenementen werden gefinancierd door de corporaties en de deelgemeente. Ze hebben hiertoe een
Pleinenfonds opgericht.
Er zijn ook evenementen ingediend
als bewonersinitiatief, dit geldt
vooral voor de Bruisende Woensdagen. Bewoners zijn hier nadrukkelijk mede-initiatiefnemer en organisator geweest.
De bewonersinitiatieven komen al
doende tot stand. Onlangs is met
bewoners de werkwijze geëvalueerd
en men gaf aan dat heel prettig te

denkenden. De opbouwwerker geeft
mensen het gevoel in zichzelf te
durven geloven en kiest liever voor
inspiratie en samenwerking dan
voor repressie of concurrentie. Hij
bewandelt daarom vaak een eigen
weg, niet eindeloos vergaderen met
bewoners, maar het vooral samen te
doen en soms voor t doen.
Participatie van jongeren gaat
meestal in de vorm van maatschappelijke stages bij SWN / jongerenwerk of PMG stages bij het opbouwwerk. Ook de jongerenpanels in het

De opening van het Johan Idaplein
was een groot succes. Alle organisaties werkten mee en iedereen was
verbaasd over de positieve sfeer die
dit evenement heeft uitgestraald.
Kinderen waren bereid heel rustig
hun beurt af te wachten. Een aantal
jaren geleden was dit in de Kloosterbuurt nog ondenkbaar!
Tweede topper was het familiefeest
op het Pijnackerplein, waar school
n welzijnspartners een bruisende
dag hebben neergezet met hoge
opkomst (70% van de school en 70
kinderen van buiten).
De Sportentocht, dit jaar voor het
eerst georganiseerd, deelgemeente
breed, was bijzonder. Met een fantastisch resultaat: 1.052 leerlingen.
Goede organisatie en korte lijnen.
De Opvoedmarkt, waarin voor het
eerst welzijn en zorg samen optrokken, was aantrekkelijk en met een
goed resultaat. Ook hier grote opkomst door samenwerking, eenduidige doelstelling en korte lijnen.
Gaat het om participatie, dan zijn de
kleinere evenementen in een buurt
daar het meest geschikt voor:
• Bruisende Woensdagen
• De evenementen die bewoners zelf
indienden als bewonersinitiatief
• De groenprojecten, waarbij bewoners verzekerden dat juist ook kinderen en jongeren hierbij worden
betrokken.
Om jongeren te trekken zijn uitdagende activiteiten van belang:
• Voetbal, beachball of andere sporttoernooien (liefst met een spannende naam)
• Wedstrijdelement ingebracht in
programma
• Dance and art, jongerenpodia
Schoolpleinen lenen zich voor een
evenement voor het hele gezin,
1 keer per jaar, waarbij buurt en
school zich gezamenlijk presenteren. Braakliggende terreinen of een
stil vergeten plein kunnen beheerbaar worden door betrokkenheid
van bewoners. Evenementjes zijn
daarvoor geschikt.

Chaplin
meets Cobra
Oud en Jong ontmoeten elkaar
in het prachtige kunstwerk van
Helmut Mellen aan de Kloostermuur in de Hammerstraat.
Het is een ‘Cobra-creatie’ (de bekende Europese kunststroming binnen
de moderne kunst uit eind jaren 40
van de vorige eeuw, red.) rond de
legendarische figuur van Charley
Chaplin. De kunstenaar maakte bij
zijn ontwerp gebruik van het geheugenarchief van de senioren en de
talrijke kleurrijke tekeningen van
groep 4 en 5 van de nabij gelegen
basisschool Combinatie ‘70.

Het schitterende straatbepalende
kunstwerk werd op woensdag 5
december geopend door niemand
minder dan Sint en Piet! Zij waren
daarbij in het gezelschap van met de
nodige confettibommen gewapende
jonge én seniorenkunstenaars.
Piet sneed als eerste de Chaplintaart aan. De sfeer werd gemaakt
door toepasselijke Charleston-muziek.
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hun meest

interessante

Iedere dag volgen de leerlingen van basisschool Combinatie ’70 naast de gewone taalen rekenlessen een bijzonder
vak. Dit kan zijn muziek, dans,
journalistiek, techniek, natuur
of beeldende vorming zijn.
Iedere dag is er een andere les
met een creatieve inslag. Deze
lessen horen bij het zogeheten
‘Verlengd Dag Arrangement’
(VDA).

nieuws

Ghizlane
Ze is toch niet verdronken he?
Een aantal zaterdagen geleden was ik
met mijn beste vriendin Cristina in het
Zwaanshalspark. We keken naar de
visjes toen er een harde wind kwam.
Cristina viel in het water en verdronk
bijna. Het gebeurde allemaal rond
14.00 en ze schreeuwde heel hard
‘Help! Help! Help!’ Gelukkig heb ik
haar kunnen redden, maar ze was wel
heel erg nat.

Zeinab

Farah

Sofia

Op zaterdag 9 september was er brand
in mijn huis. Ik zat achter de laptop
en mijn zus achter de computer tot
mijn laptop uitviel net als de computer
van mijn zus. Ik dacht dat de batterij
op was dus wilde ik naar boven gaan.
Toen ik 2 à 3 stappen op de trap was
zag ik een heel groot vuur. Mijn zus
ging mijn moeder wakker maken.
Mijn moeder wilde nog kijken of ze
het kon blussen maar ze zag dat het te
groot was dus ging ze onze buren wakker maken want het was nog vroeg. Ik
ging snel op mijn sokken naar beneden en mijn zus heeft de brandweer
gebeld. Ik moest 2 à 3 weken in een
hotel blijven en nu zitten we in een
tijdelijk huis.

Ik ben met mijn familie naar de pannenkoekenboot gegaan. Met mijn
nichtjes en neefjes. Eerst zijn we naar
de Euromast gegaan, als je naar de
Euromast gaat krijg je korting voor de
pannenkoekenboot.
Oke, even terug naar de boot. Er zijn
3 soorten pannenkoeken: 1 naturel, 2
spek, 3 appel. Er was ook een ballenbak
waar je in mocht spelen. Toen de boot
ging varen mocht je zoveel eten als je
maar wilt. Als je veel pannenkoeken
eet en dan naar de ballenbak gaat krijg
je buikpijn. Dat zal ik nooit meer doen.

Ik ging naar de straten van Brielle.
Brielle is een heel erg oud havenstadje. Halloween vieren ze daar heel
uitgebreid. Er waren winkeliers en die
gaven snoep en ook waren er vuurvreters. Bijna alle winkels doen mee! De
vuurvreter wilde snoep van me pakken, ik zei: ‘Eh eh dat dacht ik niet!’
En hij zei: ‘Ben je bang voor mij?’ Ik
zei: ‘Nee, mijn vader is enger!’ En toen
ging hij achter iemand anders aan.
Het was zo leuk, het stond zelfs op Facebook.

Wassima
Hoi, ik ben in de zomervakantie naar
Canada geweest omdat ik daar een
band wilde zien. Ze hebben in het

Kinderparadijs opgetreden. Ze zongen
het lied ‘Gangnam Style’ en ik vind het
heel leuk. Ik heb ze ontmoet, ze zijn
best aardig. Ik heb ze ook om handtekeningen gevraagd. Ik heb met ze gepraat over hoe ze beroemd zijn geworden. De Pentatonix hebben het liedje
gecoverd. (Fictie)
---------------------------------Wijktijgers is een project van de
Stichting Hoedje van Papier, in samenwerking met het Kinderparadijs
Meidoorn. Kijk voor meer informatie
op de website www.stichtinghoedjevanpapier.nl.
----------------------------------
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Stichting Kinderparadijs
Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
Tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net
• KinderKunstClub
Insulindestraat 248
(do. 15.30-17.00 uur)
Wijkgebouw Klooster
Oude Noorden		
Ruivenstraat 81		
3036 DD Rotterdam
info@kloosteroudenoorden.nl
tel. 010- 467 18 23
contactpersoon/bedrijfsleider:
Hans de Haan
Jongerenwerk
Stichting Buurtwerk Alexander
Hammerstraat 51 (ingang om
de hoek Ruivenstraat)
3036 MC Rotterdam
Tel. (010) 266 87 52
info@buurtwerk.nl (o.v.v. Oude
Noorden)

SONOR Steunpunt Opbouwwerk
Oude Noorden - Agniesebuurt
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam		
Tel. (010) 443 06 00

Stichting Havensteder
(voorheen Com.Wonen)
Heer Bokelweg 121		
3032 AD Rotterdam		
Tel. (010) 890 25 25		

Servicepunt Oude Noorden Agniesebuurt
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44

Stichting Havensteder
(voorheen woningstichting PWS)
Schiekade 730
3032 AL Rotterdam
Tel. (010) 750 69 00

Maatschappelijk Werk Noord
Noordsingel 250
3032 BN Rotterdam
Tel. (010) 443 07 00

Woonstad Rotterdam
Wijkteam Oude Noorden
1e Pijnackerstraat 64
3036 AP Rotterdam
Tel. (010) 440 88 00

Stichting Ouderenwerk Noord
Eudokiaplein 33 a
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40
Inloopspreekuur:
Ma., di. & do. van 10.00-12.00
uur. Op dinsdag zijn Turkse &
Marokkaanse cultuurtolken
aanwezig.
Sociaal Raadslieden
Servicepunt Oude Noorden Agniesebuurt
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44 (op afspraak)

Buurtbemiddeling Noord
Agniesestraat 125
3032 TH Rotterdam
Tel. (010) 265 62 48
Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 443 99 99
KindeRdam
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Tel. (010) 443 00 33
Gemeente Rotterdam
Tel. 14010
Voor al uw vragen, klachten of
andere meldingen, 24 uur /dag

Pedagoog Opvoedwinkel
Twinkeltje Noord
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 43 65
Openingstijden:
di. 11.00-12.30 en 13.00-16.30
wo. 08.30-12.30 en 13.00-16.30
do. 08.30-14.30
Pedagogisch spreekuur:
di. 13.30-15.30 (inloop)
wo. 08.30-10.30 (inloop) en
10.30-12.30 (op afspraak)
BASISSCHOLEN
OBS De Klimop		
Rembrandtstraat 27		
3035 LL Rotterdam		
Tel. (010) 466 68 95		
Het Plein
Benthuizerstraat 101
3035 CN Rotterdam
Tel. (010) 465 78 46
Hildegardisschool		
Verbraakstraat 7		
3036 MR Rotterdam		
Tel. (010) 465 68 40		
Combinatie ‘70
Louwerslootstraat 135
3036 PV Rotterdam
Tel. (010) 466 35 37

maar meer geworden. Hierdoor
kennen de begeleiders van het
Kinderparadijs en de kinderen van
Combinatie ’70 elkaar. Dit komt de
samenwerking ten goede.”

Ergens goed in zijn is leuk!
Combinatie ’70 vindt het erg belangrijk dat kinderen zich breed
kunnen ontwikkelen.
“Daarom leren onze kinderen,
naast taal en rekenen, ook dansen, zingen, koken, techniek, beeldende vorming, tuinieren. Voor
de kinderen voelt het als ontspanning, maar ze zijn wel degelijk aan
het leren. Bovendien geeft het zelfvertrouwen als kinderen ergens
(anders) goed in zijn. Dit maakt ze
trots en zorgt dat de reguliere vakken beter gaan. Op Combinatie ’70
stimuleren wij kinderen om het
beste uit zichzelf te halen. Iedereen heeft talent en dat laten onze
kinderen duidelijk zien!”

Samenwerking Kinderparadijs

Melikenur
Woensdag 31 oktober was er een verbouwing van een veld bij de Zwaanshals. Ik ging een vrouw interviewen en
ze ging pannenkoeken en fruitspiesjes
uitdelen. Het was die dag ook Halloween. Het veld werd voor het laatst
gebruikt want ze gaan er straks nieuwe
huizen bouwen.
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Kinderparadijs en Combinatie ’70
ontwikkelen samen talent

De jonge journalisten van
Wijktijgerpersbureau
Oude
Noorden komen elke woensdagmiddag samen in het Kinderparadijs, waar zij van echte
journalisten het vak leren. Zij
oefenen het stellen van vragen, ze leren dit vast te leggen
op camera en uiteindelijk brengen ze zelf verslag uit van het
nieuws in de wijk.
Dit keer vertellen de Wijktijgers van het Oude Noorden
over hun meest interessante
nieuws
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De Fontein			
Hoyledestraat 25		
3036 LP Rotterdam		
Tel. (010) 465 93 66		
Prinses Julianaschool
Snellemanstraat 47
3035 WK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 51
VOORTGEZET ONDERWIJS
Grafisch Lyceum Rotterdam
Heer Bokelweg 255		
3032 AD Rotterdam		
Tel. (010) 880 25 00		

Voor de invulling van het VDA
werkt Combinatie ’70 samen met
het Kinderparadijs, een sociaal
kunstzinnig centrum voor kinderen in het Oude Noorden. Het Kinderparadijs zorgt voor uitstekende
vakkrachten, die binnen de school
inspirerende creatieve lessen verzorgen. “Zo krijgen onze kinderen
de kans om zich ook op creatief en
kunstzinnig vlak te ontwikkelen.”

Een groot atelier en
een echte schooltuin
Veel creatieve vakken volgen de
kinderen gewoon in hun eigen vertrouwde school. Vrijdags gaan zij
met hun groep naar het Kinderparadijs. Hier is een grote ruimte als
atelier ingericht. Perfect om naar
hartelust te kunnen schilderen,

zagen, timmeren, kleuren en plakken. Ook heeft het Kinderparadijs
een echte schooltuin! Elke vrijdag
werken er kinderen met heel veel
plezier in de tuin. Ze zaaien en
oogsten groente en fruit, wieden
onkruid, verzamelen natuurlijk afval om er compost van te maken,
bekijken kleine beestjes die in de
tuin leven en leren zo over de na-

Een dubbele opbrengst
bij het tuinieren
Ken uw kinderen
Veel kinderen uit het Oude Noorden spelen na schooltijd bij het
Kinderparadijs. Zo ook de kinderen van Combinatie ’70. “Sinds
we samenwerken zijn dat er alleen

Vrijetijdslessen
op Welzijnschool
De Hildegardisschool had op 21
november een studiedag. Om toch
een aanbod voor de kinderen te
hebben overdag is er in goed overleg tussen de school en Welzijn
Noord een plan gemaakt. Met drie
welzijnspartners (SBA het Klooster, Welzijn Noord en Kinderparadijs Meidoorn) is er een programma gemaakt voor de kinderen in
het Klooster en op de dependance
van de Hildegardisschool.
Een groot aantal kinderen van de
Hildegardisschoolkonden tegen

Accent Praktijkonderwijs
Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36

Vrijetijdslessen aansprekend creatief succes

Meer informatie
Ga voor meer informatie over het
Verlengd Dagarrangement naar de
website van basisschool Combinatie ’70, www.combinatie70.nl.
Ga voor meer informatie over het
Kinderparadijs naar de website
www.kinderparadijs.net.

7 van de Hildegardisschool een
kunstproject opgezet.
De unieke werkstukjes van de kids
sierden maanden de muren van de
raadszaal op het Eudokiaplein.
De kunstenaar heeft de werkjes
uitvergroot en verwerkt tot een
reuzecollage, die op de muur
Raephorststraat-Tochtstraat is aangebracht. Het kinderkunstwerk
verbindt het Johan Idaplein met
het Wilgenplantsoen.

een hele kleine vergoeding van
09.30 uur tot 12.15 uur aan leuke
workshops meedoen.
Door middel van een roulatiesysteem konden de kinderen bouwen met bamboestokken, sport
en spel, muziekles en beeldende
kunstles volgen.
Het was een groot succes. Zeker
voor herhaling vatbaar als de kinderen een keer geen les kunnen
volgen, omdat de leerkrachten
gaan studeren!

Lodewijk Rogier College
• vestiging Zomerhof
Noordsingel 72
3032 BG Rotterdam
Tel. (010) 465 50 55
• Vestiging Hildegardis
Walenburgerweg 35
3039 AC Rotterdam
Tel. (010) 465 74 38

Sociaal Medisch Kinderdagverblijf Dikkertje Dap Noord
Heer Kerstantstraat 48
3036 NN Rotterdam
Tel. (010) 411 50 43

tuur en moestuinieren.
Jerney, van het Kinderparadijs:
“Zo mooi om de kinderen te zien
stralen als ze bezig zijn in de tuin.
En, tijdens het werken in de tuin
leren we de kinderen ook nog allerlei woorden die te maken hebben met tuinieren. Een dubbele
opbrengst!”

Een voetbaltoernooi
uit duizend
Eind oktober beleefde de kids één
van de mooiste en gezelligste voetbaltoernooien bij het Zwaanshals.
Veel teams hadden zich aangemeld. De opkomst van de ouders
was groot en de talrijke jonge
meiden zorgden voor een zachte
en gemoedelijke sfeer. De workshops sloegen aan, met henna als
populairste. Verder kon je je sporticonen inlijsten en niet alleen
bakkershoedjes met pakkende slogans, maar ook fruit- en groetenmozaïeken maken. De robot met
zilvermasker en de altijd verras-

Haha, ik heb je lekker gedold
sende Groove Kings brachten de
jeugd in beweging. Toen uiteindelijk de toernooibekers werden
uitgereikt steeg er een ontzettend
gejuich op, een ontlading. Wat was
het leuk!
Met zijn allen hebben ze opgeruimd, daarbij aangemoedigd
door DJ Ulrich: “samen uit, samen thuis!”

Duurzaamheid
& kinderkunst
Rond het thema duurzaamheid is
door kunstenaar Cock van Krieken
en Hannah Bek samen met groep

2e prijs
Opzoomer
kanjer
Hoera de meiden van Buurthuis
Mozaïek hebben op woensdag 7
november 2012 de tweede prijs
van de Opzoomer kanjer gewonnen. Deze prijs is georganiseerd
door het Opzoomer bureau in
samenwerking met Albert Heijn
(vestiging Benthuizerstraat).
De drie beste initiatieven van Rotterdam Noord hebben aan de opzoomerkanjer deelgenomen.
De eerste prijs ging naar kinderen
van het Rotte kwartier.
De tweede prijs ging naar de meiden van Mozaïek.
De derde prijs ging naar kunstenaar Chris Ripken van de Agniesebuurt.
De gewonnen prijs wordt voor
nieuwe initiatieven gebruikt.
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Op zondagmiddag 25 november organiseerde de Gitaaracademie in Wijkgebouw ’t
Klooster weer een Open Podium Gitaar. De beste leerlingen van de academie presenteerden er hun vorderingen in
alle stijlen gitaar. Het concert
werd afgesloten met een optreden van The Uke Box.

Het Rotterdams echtpaar Tinus (58) en Bep (61) de Does
introduceren in oktober 2013 het fotoboek ‘Het Oude
Noorden’. In dit fotoboek kun je de geschiedenis van Het
Oude Noorden bekijken. De foto’s zijn van het jaar 1910 tot
en met het jaar 2000.

Ieder jaar
Wat 48 jaar geleden begon met
krantenknipsels verzamelen, is uitgegroeid tot een ‘uit de hand gelopen’ hobby. Inmiddels heeft het
echtpaar een hele kamer vol met
archiefladen. In deze laden liggen
wel 20.000 dia’s en 280.000 foto’s
van Rotterdam. Ik ben diep onder de
indruk.
In 1983 is hun eerste fotoboek van
Rotterdam uitgebracht. Dit was een
groot succes en er wordt nu wel ieder jaar een fotoboek van Rotterdam
uitgebracht. De teksten in het fotoboek worden door Tinus geschreven, Bep maakt een selectie van de
foto’s.

Eigen verhaal
We staan met Tinus temidden van laden waarin duizenden archieffoto’s
verborgen liggen. “De laatste 17 jaar

heb ik bij het dienstverlenende bedrijf Roteb gewerkt en voorheen was
ik een fabrieksarbeider. Daarnaast
verzamelde ik allerlei foto’s van de
stad. Ik nam altijd en overal mijn fotocamera mee om hier en daar foto’s
van de stad te schieten. Ik maakte
vooral foto’s van gebouwen in Rotterdam die dreigden afgebroken te
worden. Deze foto’s bewaarde ik
als een soort herinnering. Elke foto
heeft natuurlijk zijn eigen verhaal.
De bedoeling ervan is om de vernieuwing van de stad vast te leggen en er
alles aan te doen om de gebouwen te
laten staan.”
“Waarom is de geschiedenis van Rotterdam zo belangrijk voor u?” vraag
ik.
“Ik ben zelf geboren in Afrikaanderwijk en ik heb daar ook heel mooie
herinneringen aan. Ik vind het erg
jammer dat de oude panden van Rotterdam vernieuwd worden, want elk
pand en dus elke foto heeft zijn eigen
verhaal. En zo worden de mooie herinneringen van vroeger ook vernietigd. Wat van waarde is, vernietig je
niet”, aldus Tinus de Does.

Op hoog niveau

Tinus en Bep temidden van hun zo geliefde foto-archief
Foto Johannes Odé

Wat van waarde is,
vernietig je niet
Ook Bep is erg actief in Rotterdam.
“Ik ga vaak zelf op onderzoek uit op
mijn fiets en houd Rotterdam in de
gaten.”
Tinus en Bep voelen zich als ‘de
redders’ van het gebouwde erfgoed
van Rotterdam. Dankzij dit echtpaar
zijn bepaalde oude monumenten,
die afgebroken zouden worden, blijven bestaan. “Met behulp van onze
foto’s maakten wij de bewonersorganisatie erop attent dat elk gebouw
een stukje geschiedenis heeft en
niet zomaar afgebroken kan worden. Ik ben het helemaal eens met
Tinus: Wat van waarde is, vernietig
je niet”, aldus Bep.

Hoe het vroeger was
Naast het fotograferen gaat het stel
ook op zoek naar foto’s van anderen.
“Voor het fotoboek ‘Het Oude Noorden’ gaan we langs verschillende
winkels en panden in regio Noord
om foto’s van het oude pand te verkrijgen. Wij vragen of wij de foto’s
mogen lenen om ze te reproduceren
en brengen de foto’s weer netjes
terug. De mensen zijn altijd zó enthousiast. Wij krijgen ook wel foto’s
zelf opgestuurd door enthousiaste
mensen die ons hierbij ook helpen.
Wij hebben altijd zelfstandig gewerkt om Rotterdam te behouden
als hoe het vroeger was”, aldus Ti-

nus. Intussen is het fotoboek ‘Rotterdam Blijdorp Bergpolder-Provenierswijk Agniesebuurt in de 20e
eeuw’ gepubliceerd.
“Met onze foto’s willen wij de herinneringen aan het erfgoed van Rotterdam behouden. Wij zijn er voor
het volk en Rotterdam”, zo stelt het
actieve echtpaar De Does beslist op
het eind van mijn bezoek aan hen.

Het Oude Noorden is een gezellige buurt waar altijd wel
wat te beleven valt. Maar
na onderzoek bleek dat de
meeste bewoners van Humanitas-Bergweg nauwelijks
weten wat er in hun wijk
speelt. Om hier verandering
in te brengen werd het project ‘Parels van het Noorden’
op touw gezet.

Wijkgebouw ‘t Klooster, één van de Parels van het Oude Noorden
Foto Johannes Odé
gaan. Elke maand is een andere onderneming de Parel van de Maand.

‘Het Klooster’
Dit jaar zijn al verschillende eetgelegenheden, een bloemist, een kerk
en een museum tot Parel van de
Maand benoemd.

workshop die voor zaterdag 15 december staat gepland. Voor de entree
geldt: een bijdrage is welkom, maar
niet verplicht.

Jonge en oude gitaarspelers op weg naar het podium

Workshop voor
aspirant Ukulele spelers

In december is de Parel van de
maand ‘Het Klooster’, een multifunctioneel wijkgebouw in de wijk
Het Oude Noorden. Hier worden
verschillende activiteiten georganiseerd, ook speciaal voor ouderen.
In december start er een 55+ dans
cursus, die gegeven wordt door Marie Louise Gilcher. Deze danslerares
biedt de bewoners via de uitnodigingen een les ‘bewegen op muziek’
aan. Op een gezellige manier wil zij
met de ouderen werken aan kracht,
souplesse en een goed houding.

recensies worden direct uitgeprint
bij Humanitas-Bergweg en opgehangen op een centrale plek in het
Atrium. Op deze manier kunnen
alle bewoners bekijken welke onderneming de Parel van de Maand is en
inspiratie opdoen om ook op pad te

De leerlingen van de Gitaaracademie
doen graag podiumervaring op en
willen aan jong én oud publiek laten
horen wat zij in korte tijd hebben geleerd. En waar kan dit beter dan in de
mooie Kapelzaal van Wijkgebouw ’t
Klooster?
Op zondagmiddag 25 november kon
het publiek dan ook kennismaken
met alle stijlen gitaar: klassiek, pop,
rock, blues en flamenco kwamen
voorbij. Sologitaristen, duo’s en ensembles lieten deze middag horen
dat zij op hoog niveau kunnen spelen, en dat soms al na zo’n acht à negen lessen1
Het Open Podium werd dit keer op
verrassende wijze afgesloten met een
demo-optreden van The Uke Box. Dit
duo speelt ukelele en promootte hun

-----------------------------De Gitaaracademie verzorgt lessen
door docenten, die op het hoogste
niveau zijn opgeleid en hun sporen
als docent en concertgitarist al ruim-

schoots hebben verdiend. Er kan zowel individueel als in groepsverband
les worden genomen. Het hele team
bestaat uit gepassioneerde muzikanten, die met grote inzet op passend
niveau lesgeven.
Op woensdag 16 januari 2013 start er
weer een nieuwe korte cursusronde.
------------------------------

Fadoua Elabbadi

De Parels van Het Oude Noorden

De Parels van het Noorden is een
simpel principe. Iedere maand
krijgen de nieuwste bewoners van
Humanitas-Bergweg een uitnodiging vanuit een Parel van de wijk.
Deze uitnodiging komt van een lokale onderneming, die korting geeft
op een product of een activiteit. U
kunt daarbij denken aan een mooie
plant of een museumbezoek. De bewoners mogen een buur of kennis
meenemen, wat zorgt voor sociaal
contact. Naast een uitnodiging bevat
de tas eveneens een kalender en een
boekje over het project. Leuk detail
is dat de mensen een recensie kunnen achterlaten op een iPad. Deze
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Open Podium Gitaar
klinkt als muziek in de oren

Tinus en Bep
werken aan fotoboek
‘Het Oude Noorden’

Er zijn door het echtpaar inmiddels
al 39 fotoboeken van verschillende
Rotterdamse wijken uitgebracht. Fadoua Elabbadi sprak met het immer
actieve duo.
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----------------------------Parels van het Noorden is een initiatief van Puck Siemerink en Inga
Villerius, in samenwerking met
Stichting Humanitas. De Stichting
Humanitas biedt hoogwaardige
zorg, huisvesting, welzijn en maatschappelijke dienstverlening aan
voornamelijk ouderen in de regio
Rijnmond.
In februari 2013 viert het project
Parels van Het Oude Noorden zijn
eerste jubileum. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen met: parelsvanhetnoorden@gmail.com.
-----------------------------

Muziekcentrum Noord presenteert op zaterdag 15 december in wijkgebouw t’ Klooster
de ‘Ukulele Interventie’. Dit is
een workshop voor aspirant
Ukulele Spelers, welke wordt
gegeven door Shelley Rickey
en Marko van der Horst van
‘The Uke Box’.

op gespeeld wordt. Het is zo laagdrempelig dat zelfs jij binnen no
time een liedje erop kunt spelen!
Eerst zullen Shelley (USA) en Marko
(NL) van ‘The Uke Box’ iets vertellen
over de geschiedenis van de ukulele,
met een korte uitleg over de onderdelen van het instrument.
Vervolgens leren ze iedereen de ba-

ren we nog één akkoord, waarmee
we het tweede liedje samen spelen.
Ondertussen worden er veel muzikale tips, trucs en geheimen gegeven
die je verzekeren van veel speelplezier!
De aanvang van een workshop is
om 15.00 uur en duurt ±1 uur. Tussendoor worden jullie door ‘The Uke
Box’op een mini optreden getrakteerd.
Heb je geen ukulele? Je kunt tijdens de
workshop gratis een ukulele lenen (er
zijn er 34 beschikbaar). Of je kunt er
één aanschaffen voor € 30,--.
De prijs van de workshop bedraagt
€ 15,--.

Nieuws
Voorlees
Express

De ukulele is een klein vier-snarig
instrument uit Hawaï. Het heeft een
vrolijk geluid, is makkelijk te bespelen, goedkoop en fun!
‘Ukulele’ betekent springende vlo,
vanwege het vrolijke getokkel dat er

sistechnieken van de linkerhand en
rechterhand, 2 akkoorden en samen
in de maat te spelen. Binnen een
half uur spelen we met z’n allen al
een liedje (!), wat wordt begeleid met
Washtub Bass & Zang.
Zodra het eerste liedje goed gaat, le-

Vanaf 20 september is Helena
Raby twee dagen per week
actief bij Sonor Noord. Zij doet
dit in het kader van haar derdejaars stage als student Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool Rotterdam.
Helana loopt in het bijzonder stage
bij de VoorleesExpress Rotterdam.

Dit is een organisatie die zich inzet
voor gezinnen met een taalachterstand. Vrijwilligers lezen 20 weken
lang, één uur per week, ‘s avonds
thuis voor bij gezinnen met kinderen
tussen de 2 en 8 jaar.
De VoorleesExpress is altijd op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers om
voor te lezen en naar gezinnen die
hier interesse in hebben.
De VoorleesExpress is sinds september begonnen met de pilot ‘wijkgericht werken’. Dit houdt in dat Sonor
Noord de VoorleesExpress in de deelgemeente vertegenwoordigd.
En daar is Helena Raby voor ingezet. Ze stelt dat ze met veel plezier
de deelgemeente Noord steeds beter
leert kennen. Ze is de afgelopen tijd
ook in contact geweest met de basisscholen en peuterspeelzalen van
Noord. Veel gezinnen geven zich op
voor het project via de basisscholen
en peuterspeelzalen.
Daarnaast richt Helena zich ook op
organisaties die vrijwilligers kunnen
leveren of een grotere naamsbekendheid kunnen creëren. Ook helpt ze
mee met verschillende opbouwwerkactiviteiten van Sonor.
Voor vragen of aanmeldingen (waaronder over de VoorleesExpress) is
Helena Raby dus regelmatig in wijkgebouw ‘t Klooster te vinden! U kunt
haar ook mailen via h.raby@sonor.
nl.

Echte Liefde
verrast met
‘Rosa’

Met de voorstelling ‘Rosa’, de
5e en laatste aflevering in de
serie ‘Rimpels in de Rotte’,
verraste
toneelvereniging
Echte Liefde op zaterdag 17
november en zondag 18 november de toeschouwer.
De nieuwe buurvrouw, een intellectueel uit Amsterdam, weet de man
van Rosa in te pakken. Rosa raakt in
de vernieling en huilt uit bij de wijkagent. Deze wijkagent heeft op zijn
beurt een verhouding met een derde
buurvrouw.
Onverwacht in het stuk is dat de
schuinmarcheerders winnen. Er is
wel enige moraal. De Amsterdamse
moet de sociale buurtverplichtingen
van Rosa overnemen, o.a. zorgen
voor Jan met de houten poot.
De verhalen, zoals deze zijn gespeeld
in de serie ‘Rimpels in de Rotte’, zijn
gebaseerd op een mix van bewonersbelevenissen. In een roulerende
regie, werd de aflevering van Rosa
geregisseerd door Sandra Soares Oliviera: ze leverde een prachtige prestatie af!
Na een reces van twee maanden zal
de theatergroep volgende jaar weer
in wijkgebouw ‘t Klooster met een
productie op de planken komen.
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Slotconcert/jamsessie en expositie
Buurtmuzikanten Fotoproject
Op dinsdagavond 11 december wordt
om 20.00 uur in Cultuurcentrum t
Klooster aan de Ruivenstraat 81 een
feestelijke bijeenkomst gehouden
van het Buurtmuzikanten Fotoproject. Deelnemers van het Buurtmuzikanten Fotoproject uit de wijken van
Rotterdam Noord gaan muziek maken en ontmoeten elkaar en buurtbewoners. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.
Jamsessie slotconcert en expositie
Buurtbewoner en kunstfotograaf
Marcel Speet heeft een portretserie
gemaakt van Buurtmuzikanten uit
de wijken van Rotterdam Noord.
Hierbij is het de bedoeling dat bewoners met hun muziekinstrument
door fotoportretseries en verhalen
met elkaar in contact komen en

gaan samenspelen. Het gaat om
ontmoetingen, waarbij mensen hun
persoonlijke verhaal vertellen aan de
hand van een muziekinstrument dat
ze bespelen, voor amateurs zowel als
professioneel, van klassiek tot jazz.
Marcel Speet nodigt u van harte uit
om dit jamsessie slotconcert bij te
wonen, het muzikale talent uit de
buurt te bewonderen en de foto pre-

sentaties te bekijken die tijdens het
project gemaakt zijn.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Buurtmuzikanten Fotoproject, buurtmuzikanten.nl.

Matthias Haffner, Percussie
“Ik speel op allerlei percussie instrumenten en ik vind het heel
leuk om van alle culturen percussie instrumenten te verzamelen en
te bestuderen. De afgelopen twee
jaar speel ik veel op framedrums.
Een framedrum heeft een rand die
kleiner is dan de doorsnee van het
vel. Een Conga bijvoorbeeld is dus
geen frame drum. Afhankelijk van
het land en de bouwwijze noem je
een frame drum Rahmentrommel,

Bhodran, Def, Tar, Daf, Bendir.
Ik was met mijn ouders veel op
reis. Van kinds af aan heb ik veel
interesse in alles waar je op kunt
trommelen, of geluiden mee kunt
maken. Heel vroeg ben ik begonnen om muziek instrumenten te
verzamelen, nog zonder dat ik het
bespeelde alleen de klank vond ik al

mooi. Door mijn reiservaringen ben
ik fan van wereldmuziek.
De wereld van klank raakt mij veel
meer dan de optische wereld. Klank
is heel fascinerend en het ritme.
Ritme is alles, ons leven is ritme,
ons hart, tandenpoetsen is een ritme.
Veel maakt een geluid en dat vind ik
waanzinnig. Ik had veel van die shakers, deze is bijv. een caxixi uit Brazilië, alles maakt een ander geluid.
Maar ik heb ook melodische percussie instrumenten zoals de duimpiano uit Zuid Afrika. Mijn eerste instrument wat ik echt wilde hebben
om te spelen, is de conga, ik was 17,
toen ik begon les te nemen.
Muziek heeft mij heel veel geholpen,
het is plezier, delen met anderen samen. Je creëert in het moment iets.
Als het goed is wordt ik gespeeld
door iets, door een kracht. Je luistert naar elkaar en dan creëer je sa-

makkelijker te kunnen doen. Soms
is het lastig je gedachten uit te schakelen, maar muziek helpt me om
in het moment te zijn. Het leven in
het moment, niet in het verleden
of in de toekomst, is voor mij een
sleutel voor geluk.”

men een ding wat er ontstaat, je ziet
het niet, je hoort het alleen maar.
Je maakt iets en het ontstaat in het
universum, het blijft want het is een
energie. Het goed beheersen van een
instrument is niet het meest belangrijke, maar dat je iets kan zeggen met
wat je doet. Je praat met je instrument. Techniek helpt alleen, om dit

Tekstbewerking en foto’s:
Marcel Speet

Kunstenares Tineke Noordzij raakte
op zaterdagmiddag 22 september in de marge van het Zomermuziek
op de Rotte-spektakel - geïnspireerd
bij het zien van de tango-optredens
van tientallen dansparen van drie
dansscholen. Dit leidde bij haar tot

het maken van een aantal prachtige
schilderijen. Deze schilderijen zijn
nog de gehele maand december te
bewonderen in activiteitencentrum
de Waerschut aan de Van Waerschutstraat 11, in de Provenierswijk
achter het Centraal Station.

Hip mode event ‘Alles Snor?’
In het hip mode-event ‘Alles
Snor?’ laten 11 studenten van
de Hogeschool Rotterdam op
12 december in Garage C zien
wat mode nu en in de jaren ’70
in Rotterdam Noord betekent.

o.a. met Willem van Dulleman &
Boutique Barghaoul.
’s Avonds is er een debat over mode
en identiteit in een vernieuwde theatrale vorm, bedacht door studenten
van de acteerschool Rotterdam.

12 workshops
Mode en identiteit
Een verhaal bij je favoriete trui of bij
de ketting van de buurvrouw van je
oma. Wat draag jij voor kleding en
waarom? Mode zegt iets over onze
identiteit, over wat we hebben meegemaakt.
Op deze thema’s wordt tijdens het
‘Alles Snor?’-event op interactieve
wijze ingespeeld. Te zien zijn:
- zelfgemaakte werkjes van bewoners
- een photobooth voor jong en oud in
jaren ’70 stijl
- wereldmuziek met o.a. Claudio Benito
- modeshows met ondernemers en
ontwerpers uit Rotterdam Noord,

Studenten Sociale Opleidingen van
de HRO zijn in opdracht van Kosmopolis Rotterdam op zoek gegaan naar
verhalen over mode vanaf de jaren
’70 tot nu in Rotterdam Noord.
Wat droegen de eerste gastarbeiders
die naar Rotterdam kwamen? Verrassende foto’s uit de jaren ‘70 laten
soms hippe jonge gastarbeiders zien
die volgens de laatste mode gekleed
waren en klaar om het uitgaansleven
in te duiken. Welke rol speelt mode
toen en nu?
De studenten spraken met bewoners, ondernemers en kunstenaars
uit de wijk. Samen organiseerden ze
workshops en legden zij contacten

tussen de bewoners, ondernemers
en kunstenaars in Rotterdam Noord.
De kunstenaars uit de wijk met wie
is samengewerkt zijn: Ria La Riviera,
Fris Projecten, Sas Knits it again en
Gayan de Muynck. De 12 workshops
vonden plaats in Buurthuis Mozaïek,
op het Accent College, in het atelier
van Chez Maria en op verschillende
andere locaties in de wijk.
-----------------------------Het hip mode event ‘Alles Snor?’
vindt plaats op woensdag 12 december 2012 in Garage C (voorheen Rotabs), Zwaanshals 288 (bereikbaar
met tramlijn 8).
het middagprogramma loopt van
15.00 tot 18.00 uur, het avondprogramma van 19.30 tot 22.00 uur.
De entree is gratis én er is een gratis zoete verrassing met uitgeknipte
snor. Ga voor meer informatie naar
www.facebook.com/allesnor.
------------------------------

