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Noord

Graag nieuwe dingen leren

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.

Kerstbijeenkomsten voor bewoners

David Rozing

Noord in winterse sferen

Helen van Vliet: ‘Soms kost iets tijd maar het levert ook veel op.’

Sneeuwpret in Noord. En als het dan niet sneeuwt maken we het lekker zelf, dachten ze vorig jaar op het Koningsveldeplein.

Of het nou sneeuwt of niet, een sfeervolle wintertijd komt eraan. Bewoners spannen zich in om Noord
gezellig te maken en mensen samen te brengen. Van schaatsbanen, kerstbomen en winterdiners tot
kerstvoorstellingen. Niemand hoeft thuis te blijven. Kom naar een van de bewonersinitiatieven en vier
samen een feestelijke decembermaand.

Johannes Odé

Heeft u de drijvende kerstbomen in de Bergsingel al
gezien? Dit jaar doen nog meer bewoners mee aan
dit lichtfestijn. Resultaat: een mooi verlichte singel
en bewoners die elkaar door deze samenwerking
beter leren kennen. Langs de Bergsingel is op kerstavond de bijna traditionele lampionnenoptocht.
Verzamelen mét lampion op maandag 24 december
om 17.00 uur bij de Hildegardiskerk. De tocht gaat
via de kerk De Samaritaan aan het Lisplein 1 naar
de Bergsingelkerk, waar kerstliederen te horen zijn.
Eveneens in het Liskwartier is er zaterdag 22 december een winterdiner bij De Samaritaan. De maaltijd
is bedoeld voor mensen met een krappe beurs en
voor ouderen die gezelschap op prijs stellen. Met
een optreden van het MultiCultiKoor Rotterdam

De Hildegardiskerk is in december een van de trefpunten.

Noord en spelletjes. U kunt zich nog opgeven via een
e-mail naar feestdiner@gmail.com.
Kersttheater
De inmiddels bekende Liskids spelen vrijdag
21 december de sterren van de hemel in de Bergsingelkerk. Hun muzikale wintervoorstelling is
speciaal voor kinderen en buurtbewoners. Een andere theatervoorstelling is ‘Pien Nokkie’ in Theater ‘t
Kapelletje. Een familievoorstelling in de kerstvakantie met zang, humor en muziek. Kijk voor speeldata
en toegangsprijzen op www.theaterkapelletje.nl.
En drie ochtenden (27, 28 en 29 december) kunnen
kinderen vanaf 2 jaar naar het WinterFEESTival in
het Hofpleintheater.
Huizen van de wijk
In de Provenierswijk is 20 december een lichtjesfeest. Met een wandeltocht door de wijk, kinderbingo, muziek en andere gezelligheid. Verzamelen
in het Huis van de Wijk De Propeller in de Jacob
Loisstraat. In De Nieuwe Banier (Banierstraat) is er
19 december vanaf 16.00 uur een uitgebreide kerstbijeenkomst met een kerstmarkt. Op 21 december
verzorgt Het Klooster (Ruivenstraat) voor bewoners
een koffieochtend in kerstsfeer. En in Blijdorp is
tussen 17 en 23 december vanaf 17.30 uur vijf keer
een kerstdiner in de wijkwinkel aan de Statenweg
102a voor mensen die liever niet alleen zijn. Wilt u
naar een van deze kerstdiners? Bel (010) 465 71 76 of
mail naar bewonersorg@hetnet.nl.

Markt over Oude Noorden Samen veilig naar 2019
Op 13 december is er weer een informatiemarkt
over de ontwikkelingen in het Oude Noorden. Verschillende partijen informeren u onder andere over
de plannen voor de locatie van Correct en over de
Hooglandstraat. De gemeente is aanwezig om meer
te vertellen over veranderingen van winkel naar
woning, zelfbouwprojecten en ontwikkelingen in
het noorden van het Oude Noorden. U kunt binnenlopen tussen 17.00 en 20.00 uur in Huis van de Wijk
Het Klooster aan de Ruivenstraat 81. Meer informatie
op www.rotterdam.nl/noord.

Ieder jaar neemt de gemeente rond oud en nieuw
maatregelen om de stad schoon, heel en veilig te
houden. Zo zijn er vuurwerkvrije zones, worden
wijkcontainers, prullenbakken en parkeerautomaten afgesloten en komt de vuilniswagen tijdens
kerst en nieuwjaar een dag eerder of later langs.
Op 1 januari maken de reinigingsmedewerkers alle
straten weer snel schoon. Wilt u samen met de
buren een handje meehelpen? Doe dan mee met
nieuwjaarsvegen010! Kijk voor meer informatie op
www.rotterdam.nl/oudennieuw.

Helen van Vliet heeft duidelijk iets met kinderen. Ze is professioneel
illustrator en kinderboekenschrijfster. ‘Ik zat altijd als een mafkees
keihard in m’n eentje te werken op mijn zolderatelier. Toen ik werd
gevraagd als bestuurslid van het Vroesenpaviljoen zei ik ja. Nieuwe
mensen ontmoeten, andere vaardigheden ontwikkelen, heerlijk! Ik
ben altijd behoorlijk nieuwsgierig en zag dit als een kans.’ Al snel
organiseerde ze activiteiten voor kinderen. Zoals ‘koffieschilderen’,
onderwatermonsters maken en zingen voor kleintjes. ‘Dat is zo lief en
aanstekelijk, superlollig. Bovendien leerde ik allerlei nieuwe dingen.
Zoals schema’s maken, structuur houden, presenteren voor grotere
groepen en omgaan met allerlei mensen. Die vaardigheden kan ik ook
weer in mijn eigen werk als illustrator gebruiken, dus het mes snijdt
aan twee kanten. Ik kreeg nieuw enthousiasme voor mijn werk en doe
dat weer met een frisse blik. Het is een superleuke kruisbestuiving,
het geeft sjeu aan je leven.’ Ze wil maar zeggen: vrijwilligerswerk doet
ertoe. De kinderactiviteiten in het Vroesenpaviljoen beginnen weer in
het voorjaar. Van Vliet kijkt ernaar uit. Iedereen is welkom.

Uit het vet die schaatsen

Johannes Odé

Johannes Odé

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 ondernemen, of ... Er is
genoeg te doen. Wat drijft deze vrijwilligers?

De schaatsbaan op het Koningsveldeplein was vorig jaar een succes.

Lekker volop schaatsen in de kerstvakantie. Dat kan ook in de buurt!
Net als vorig jaar zorgen bewoners voor een schaatsbaan op het Koningsveldeplein. Dit is 22 en 23 december van 11.00 tot 17.00 uur. Met een
springkussen, heel veel gezelligheid en natuurlijk koek-en-zopie. Doe
voor de veiligheid handschoenen aan. Nog niet genoeg van het schaatsen? Ga dan verder op de schaatsbaan in de Tak van Poortvlietstraat.
Die is open op 28 en 29 december van 11.00 tot 17.00 uur en 30 december van 11.00 tot 16.00 uur. Bovendien houdt de Wijkraad Bergpolder
er 30 december vanaf 16.00 uur een eindejaarsborrel. U bent van harte
welkom.

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

