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Noord
‘Ik ben er als het nodig is’

Via de zes wijkraden in Noord kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke
organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. De wijkraadsleden zijn gekozen door
de Rotterdammers en vertegenwoordigen de inwoners van hun wijk. Ze ondersteunen initiatieven
die Noord leuker en beter maken. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt en wat de wijkraden doen.

Mensen die zich vrijwillig inzetten zorgen ervoor dat verenigingen
in Noord kunnen draaien, buurten schoon en heel blijven, ouderen
bezoek krijgen, kinderen zich ontwikkelen of ze doen ander zeer
gewaardeerd werk. Wat drijft deze vrijwilligers?

Wereldkinderen vieren feestjes

Kom genieten in de vakantie

Ze heet Riet Krijgsman maar iedereen noemt haar altijd ‘buuf’. En
buurvrouw, dat is ze dan ook want ze woont vlak bij het Huis van de
Wijk Mozaïek. Daar is buuf regelmatig te vinden als vrijwilliger. Het
begon acht jaar geleden bij Resto van Harte, waar buurtbewoners kun
nen eten. Eerst dekte ze de tafels en deed de afwas. Tegenwoordig staat
ze achter de bar en zorgt voor gezelligheid, drankjes en muziek.

Johannes Odé

‘Ik ga door tot m’n 80e’
Op dinsdagochtend staat Krijgsman weer paraat om te helpen bij
het gratis ontbijt. ‘Als ik hier nodig ben, dan ben ik er’, zegt ze vast
beraden. ‘Op maandagavond blijf ik ook altijd na het boksen, om de
deur op slot te doen. Of ik help kinderen af en toe bij de kinderbingo.
Waarom ik dit doe? Tja, wat heb ik eraan om thuis te zitten? Ik hoop
door te gaan tot m’n 80e, over ruim drie jaar. Gelukkig ben ik redelijk
gezond en ik sta niet zo stil bij pijntjes en ongemak. Jongeren hebben
daar meer last van dan ik! Maar ik zie hier weinig leeftijdgenoten als
vrijwilliger.’

Soraya Sultan (staand) bij de kinderlunch in mei. ‘We doen alles met een lach, daar word je gelukkig van.’

Veel kinderen bezochten al de speciale high tea en
de lunch in het Huis van de Wijk het Klooster in de
Ruivenstraat. Sultan is blij met de grote opkomst.
In de zomervakantie organiseert ze met andere
vrijwilligers meer kinderfeesten. Woensdag 25 juli
is van 13.00 tot 16.00 uur Kids Together op het
Johan Idaplein. ‘Alle bewoners zijn welkom, we ma
ken er iets gezelligs van.’ En woensdag 29 augustus
organiseert ze een picknick in het Klooster. Ook
hier is iedereen welkom. ‘Kinderen natuurlijk,

maar ook vaders, moeders, opa’s en oma’s.’ Sultan
krijgt steun via een bewonersinitiatief en is altijd
op zoek naar sponsors. ‘We werken samen met
Vluchtelingenwerk, het Opvoedwinkeltje en SOL
(Samen Ondernemend Leren). Onze vrijwilligers
werken met een glimlach keihard om het iedereen
naar de zin te maken. We doen dit uit liefde voor
de kinderen. Ik ben zelf grootmoeder en wil dat
zoveel mogelijk kinderen kunnen genieten, vooral
diegenen die niet op vakantie gaan.’

David Rozing

Ieder kind is uniek en verdient het om extra leuke dingen te beleven. Dat is de gedachte achter
Wereldkinderen, een initiatief van een aantal bewoners uit het Oude Noorden. Soraya Sultan, bekend
van de kinderbuikdansgroep, is de drijvende kracht en nodigt kinderen en ouders uit om mee te doen.

‘Buuf’ Riet Krijgsman: ‘Ik kwam in het buurthuis en bleef er om te helpen.’

Vier vakantie thuis
Deze zomer is er voor kinderen die niet op vakantie gaan van alles
te doen. Ga voor geen of weinig geld op avontuur in de buurt!

Graag meer sociaal contact
Wonen in een flatgebouw kan behoorlijk anoniem zijn. En als mensen elkaar niet kennen, spreken ze
elkaar ook minder aan. Dat moet veranderen, vinden Anneke de Goede en Ger Kobus, bewoners van
een flat met zo’n honderd appartementen aan de Heer Bokelweg. Daarom organiseren ze een barbecue.

Anneke de Goede en Ger Kobus voor hun flat aan de Heer Bokelweg.

Rotterdamse Oogst

Welkom bij de wijkraden

De ene keer is de wekelijkse boerenmarkt op het
Noordplein een groot evenement met 45 markt
kramen, muziek en terrassen met wijn en bier. De
andere keer zijn er minder kramen en drinkt u
een lekkere kop koffie. Hoe dan ook, elke zater
dag is hij er: de Rotterdamse Oogst Markt, ook
in de vakantiemaanden. U vindt er verse pro
ducten rechtstreeks van telers en producenten
uit de omgeving van Rotterdam. Wilt u weten of
uw favoriete kramen aanwezig zijn? Kijk dan op
www.rotterdamseoogst.nl.

De gebiedscommissie is in Noord sinds enkele maan
den vervangen door zes wijkraden met gekozen le
den, inwoners van de wijk. Een wijkraadslid kan zo
maar uw buurman of buurvrouw zijn. De gemeente
hoopt dat Rotterdammers door de wijkraden meer
betrokken raken bij hun buurt en meer invloed
kunnen hebben. De wijkraden zijn Agniesebuurt,
Bergpolder, Blijdorp, Liskwartier, Oude Noorden en
Provenierswijk. U bent welkom op de openbare ver
gaderingen van uw wijkraad. Kijk voor de vergader
data en -locaties op www.rotterdam.nl/noord.

David Rozing

De plantenbakken f leurden ze al op met nieuwe
planten. Kobus geeft ze water en zorgt dat het netjes
blijft. Volgende stap is de barbecue in Luchtpark
Hofbogen. De Goede: ‘Flatbewoners zijn welkom om
te komen en een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld
door hapjes mee te brengen. Het gaat er natuurlijk
om dat we elkaar leren kennen. In deze f lat wonen
weinig gezinnen, wel veel alleenstaande ouderen.
Een aantal komt bijna niet meer buiten. Een groepje
bewoners wil meer sociaal contact, vandaar deze
barbecue.’ Er is steun via een bewonersinitiatief. De
vermoedelijke datum is 27 juli, voor meer informatie
kunt u bellen met Anneke de Goede: 06 537 871 30.

Het Kinderparadijs in de Meidoornstraat is de hele zomervakantie open
van dinsdag tot en met zaterdag. En vier weken lang zijn hier op donder
dag en vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur allerlei activiteiten rond kunst,
techniek, koken, spelen en de natuur. Iedereen tussen 4 en 12 jaar kan
meedoen. Wel even inschrijven via www.kinderparadijs.net. Kijk op
www.facebook.com/KinderparadijsMeidoorn voor het programma. Vrij
dag 17 augustus is het slotfeest.
De Zoete Inval
Studio de Bakkerij (Bergweg 283) heeft met De Zoete Inval veel
vakantieactiviteiten voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Van een
dansweek vanaf 16 juli tot een animatiefilmweek en theaterweek,
beide in augustus. Verder is er poppenkast, striptekenen, lekker
eten met de wijkkeuken, muziek- en dansles voor peuters en zijn er
workshops filosofie en dj’en. Kortom, te veel om op te noemen. Kijk
op www.studiodebakkerij.nl. Op diverse pleinen in Noord en in de
Huizen van de Wijk is tussen 16 juli en 23 augustus ook van alles te
doen. Sport, spel, theater en playbackshows bijvoorbeeld. Georgani
seerd door SOL, DOCK, wmo radar en Thuis op Straat. Haal een va
kantiekalender in een Huis van de Wijk of kijk op www.solnoord.nl.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/noord
14 010
wijkraden@rotterdam.nl
facebook.com/GebiedNoord
twitter.com/noord_rdam

