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Noord
‘Meer verschillende bezoekers’

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.

Herdenking vergeten bombardement

David Rozing

Monument voor Treubstraat

Maurice van Duuren: ‘Iedereen krijgt sowieso van mij een hand.’

David Rozing

Mensen die zich in hun vrije tijd inzetten, helpen mee om de samenleving beter en mooier te maken. Ouderen bezoeken, verenigingen
laten draaien of activiteiten voor kinderen organiseren, of ... Er is
genoeg te doen. Wat drijft deze vrijwilligers?

Ewoud Kieviet (l) en Frank Zwinkels spannen zich met andere bewoners in voor een blijvend kunstwerk op het Geertsemaplein.

Bewoners van Bergpolder spannen zich in voor een blijvende herdenkingsplek voor het ‘vergeten’
bombardement van 18 maart 1945. Ze proberen geld bij elkaar te krijgen om een monument te laten
maken voor de Treubstraat. Het is een initiatief van bewoners Frank Zwinkels en Ewoud Kieviet.
‘Ik vind het belangrijk dat je iets weet van de plek
waar je woont’, zegt Kieviet. ‘Zelf ben ik een twintiger.
Veel mensen van mijn leeftijd die hier wonen weten
niets over dit bombardement.’ Het was een Duitse V1,
een vliegende bom, die een heel huizenblok in één
keer wegvaagde. Vorig jaar organiseerden bewoners
voor het eerst een herdenking. ‘We ontdekten dat er
nog steeds overlevenden en getuigen zijn van dit bombardement. Herdenken is voor hen heel belangrijk. De
gezamenlijke herdenking was vorig jaar een succes.

Daarom doen we dat nu weer, op zondag 17 maart
vanaf 13.00 uur op het Geertsemaplein. Iedereen is
welkom.’ Ter voorbereiding spraken overlevenden
over het bombardement op basisschool De Blijberg.
Pabo-studenten organiseerden een gastles. ‘We hebben een stichting opgericht om fondsen te werven
voor een kunstwerk. Een kunstenaar maakt nu
schetsen. Ons doel is om dit kunstwerk rond 18 maart
2020 te onthullen.’ Kijk voor meer informatie op
www.herdenkingtreubstraat.nl.

Maurice van Duuren (44) was al vaste klant bij de zaterdagse
Rotterdamse Oogstmarkt op het Noordplein. Hij woont er vlakbij. Hij
hoorde dat de markt een marktmeester zocht. ‘Dat ging heel spontaan,
in een gesprek van een kwartier was het gepiept. Het is leuk werk. Ik
ga graag met mensen om. De markt is daar een uitgelezen plek voor.
Ik zorg dat verkopers hun plek kunnen vinden. Als dat geregeld is kom
ik langs met koffie, altijd goed! Ik maak met iedereen een praatje.’ Van
Duuren doet dit vrijwilligerswerk naast zijn 40-urige werkweek als
conciërge op de Imeldaschool. ‘Op de markt ben ik eigenlijk ook een
soort conciërge. Ik wil graag iets betekenen voor de buurt. Mensen bij
elkaar brengen, da’s toch mooi. Ik zou graag zien dat het publiek op de
markt wat gemengder wordt. Er wonen zoveel verschillende mensen in
het Oude Noorden en nog niet iedereen weet van het bestaan af. Ook
bewoners uit bijvoorbeeld Crooswijk zouden vaker de markt kunnen
bezoeken. Dus dat is ook mijn streven: meer verschillende bezoekers.’

Digitaal Checkpoint Noord

Bewonersactie voor Zeemeermin

Stemmen op 20 maart

Van harte gefeliciteerd

Iedereen van 18 jaar en ouder met de Nederlandse
nationaliteit mag 20 maart naar de stembus. De
stempas die u hiervoor nodig heeft is inmiddels
naar uw adres gestuurd. Het gaat om de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en
de waterschappen. De provincie houdt zich bezig
met duurzame ontwikkeling, milieu, natuurbeheer,
bereikbaarheid en economie in Zuid-Holland. Het
waterschap zorgt voor droge voeten en schoon water.
Elders in deze Stadskrant leest u meer over de verkiezingen. Of kijk op www.rotterdam.nl/verkiezingen.

Tekst

Anoniem vragen stellen kan via de chatfunctie op de website van SOL.

Heeft u vragen over financiën, huisvesting, schulden, kwijtschelding,
(vrijwilligers)werk of administratie? U kunt altijd naar een spreekuur
in een Huis van de Wijk komen. Maar soms is iemand daar niet toe
in staat. Of willen mensen liever anoniem iets vragen. Dat kan sinds
februari bij Digitaal Checkpoint Noord van SOL. Twee keer per week
zitten deskundigen klaar om via de chatfunctie op www.solnoord.nl
vragen van bewoners te beantwoorden. Op maandag is dat van 12.00
tot 15.00 uur, op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en ook iedere
eerste dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/noord
14 010
wijkraden@rotterdam.nl
René Castelijn

David Rozing

Juwelier Martijn van Willegen: ‘Dit beeld brengt positiviteit.’

Van Willegen maakte zich een beetje boos over het
krantenbericht dat dit beeld een ‘zwerfbeeld’ was,
waar de gemeente niet langer voor kon zorgen. ‘Een
zwerfbeeld? Nou, dat adopteren we dan maar! Via de
Rotary, waar ik lid van ben, zorgden we voor geld en
praktische hulp. We hebben met elkaar mozaïeksteentjes op het beeld vervangen. Een heel karwei. Maar dit
beeld van kunstenaar Chris Ripken hoort hier in de
buurt. Je ziet er elke dag mensen zitten en kinderen
spelen. Het staat echt tussen bewoners in. Bewoners
zijn erbij betrokken en hielpen spontaan bij het weghalen en weer terugplaatsen. Dat zegt wel iets!’

David Rozing

Het beeld De Zeemeermin op het Eudokiaplein is een echte publiekslieveling. Dat blijkt wel uit de actie
van bewoners om dit verwaarloosde beeld op te knappen. ‘Dat beeld is van ons. Het hoort hier. We zien
het iedere dag’, zegt bewoner en ondernemer Martijn van Willegen.’

Het echtpaar Koeman-Mast was 18 februari 60 jaar getrouwd.

facebook.com/GebiedNoord
twitter.com/noord_rdam

