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bewonersinitiatieven
toegekend

Bewoners uit het Centrum tonen trots hun ‘cheques’
met daarop het gehonoreerde bedrag van de subsidie,
waarmee ze met elkaar een bewonersinitiatief uit kunnen voeren. Dit bewonersinitiatief hadden ze ingediend
bij Deelgemeente Rotterdam Centrum. Op 13 januari
2011 werden 11 gehonoreerde bewonersinitiatieven bekend gemaakt. Zie verder op pagina 5.

maart 2011

Gericht en betaalbaar
adverteren in destadsruit
Dé krant van Rotterdam Centrum

Huis-aan-huis verspreid in Cool, Stadsdriehoek en CS-Kwartier.
Kijk voor meer informatie op

www.stadsruit.nl
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Bouwput metrostation Rotterdam Centraal
waterdicht door vrieswand
Ingenieurs Gemeentewerken Rotterdam winnen Vreedenburghprijs
De grond bevriezen om de
bouwput compleet waterdicht
te maken, zodat het grondwater
niet de bouwput in kan stromen.
Deze innovatieve techniek pasten ingenieurs Geerhard Hannink en Vladimir Thumann toe
bij de bouwput van het metrostation Rotterdam Centraal. Op
vrijdag 19 november ontvingen
Hannink en Thumann voor hun
werk de Vreedenburghprijs, een
prijs voor bijzondere prestaties
op het gebied van civiele techniek.
Hannink en Thumann werken
bij het Ingenieursbureau van
Gemeentewerken
Rotterdam
en zijn beiden betrokken bij de
bouw van het nieuwe ondergrondse metrostation Rotterdam Centraal. Het metrostation
maakt deel uit van RandstadRail,
de nieuwe lightrailverbinding
tussen Rotterdam, Den Haag en
Zoetermeer. Met vloeibare stikstof en pekel is een waterdichte
ijswand gecreëerd die een deel
van de bouwput van het metrostation drooghield. Door bijna
honderd buizen in de grond te
brengen en daar koelmiddel

doorheen te laten lopen, raakte
de grond bevroren, waardoor er
geen water meer door kon.
De ijswand had een lengte van
circa 50 meter, 2,5 meter dikte en
40 meter diepte. De ondergrondse waterdichte vrieswand kon de
druk van de omliggende grond
en het grondwater tot op grote
diepte weerstaan. De wand heeft
bijna twee jaar standgehouden.
De vrieswand was zo vormgegeven dat het metroverkeer er tijdens de bouw gewoon doorheen
kon rijden. De wand zorgde ervoor dat omliggende gebouwen,
zoals het gebouw Delftse Poort,
geen schade opliepen.

Ondertekenaars bundelen de
krachten om te komen tot een
drietal woonservicegebieden in
de deelgemeente Rotterdam Centrum. Het doel van het convenant
is te komen tot een breed aanbod
van voorzieningen in de deelgemeente op het terrein van wonen,
welzijn en zorg, met name ten
behoeve van ouderen en mensen
met een beperking. Samen bekijken deze partijen welke kansen er
in een wijk zijn om er plezierig
en zelfstandig te blijven wonen.
Zo wordt het aanbod van organisaties beter afgestemd op de

Gemeente Rotterdam heeft zestien woonservicegebieden aan-

De werkgroep BeVeR zoekt op zeer korte termijn kantoorruimte. De werkgroep bestaat uit 10 - 15 personen en heeft één
betaalde parttime secretaris in dienst voor 16 uur per week.
Wat wij nodig hebben is een
vaste werkplek voor de secretaris
waar op wisselende tijden gewerkt kan worden.De werkplek
wordt door BeVeR voorzien van
een desktop computer en een
vaste telefoon.
Daarnaast hebben wij 10 plenaire vergaderingen per jaar in
de avonduren van 19.30 - 22.00
uur. Tevens wordt er ca. 20 keer
per jaar in kleinere groepjes (3 - 5
personen) overdag vergaderd.
Omdat wij geen fulltime bezetting hebben gaat de voorkeur uit

houvast bieden. Sta bijvoorbeeld
iedere dag op het hetzelfde tijdstip
op, ook al is de verleiding groot om
in bed te blijven als het buiten nog
donker is.

Beweeg voldoende. Lichaams-

beweging kan goed werken tegen
een sombere stemming, bijvoorbeeld (hard)lopen, joggen (running-therapie) en wandelen. Maar
ook andere vormen van activiteit
kunnen helpen.

naar buiten op een zonnige winterdag voor een stevige wandeling.

Praat over hoe je je voelt. Veel
mensen vinden dit lastig, maar
toch kan het opluchten om met familie of een vriend of vriendin te
praten als je niet lekker in je vel zit.
Kom je er zelf niet meer uit, aarzel dan ook niet om je huisarts te
raadplegen.

gewezen voor de stad. De deelgemeente Rotterdam Centrum faciliteert het proces woonservicegebieden in het centrum door het
aanstellen van de procesmanager
Guido de Ruijter. Doordat partijen samenwerken, zorgen we
er met elkaar voor dat de bewoners langer zelfstandig kunnen
wonen. Samen kunnen we woonservicegebieden voor Rotterdam
concreet en kansrijk maken en
bijdragen aan het woonplezier
van iedere Rotterdammer waarbij
de zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden blijft.

Lees meer op
www.rotterdam.nl/woonservicegebieden

Herinrichting Glashaven en Rederijstraat
De plannen voor herinrichting van de buitenruimte in een
aantal straten in Stadsdriehoek, een belangrijk stadsdeel
in het centrum van Rotterdam, bevinden zich in een vergevorderd stadium. Ondanks de stedelijke en lokale bezuinigingen tijdens deze bestuursperiode komen Glashaven en
Rederijstraat toch in aanmerking voor herinrichting.
Saïd Kasmi, portefeuillehouder
ruimtelijke ordening, buitenruimte en wijkeconomie van de
Deelgemeente Centrum, benadrukt in een toelichting op de
plannen dat het verbeteren van
de kwaliteit van de buitenruimte
en het vergroenen van de binnenstad de nodige aandacht heeft
van het dagelijks bestuur. Hij benadrukt dat de deelgemeente zich
in de komende bestuursperiode
zal inzetten om de leefbaarheid
in dit deel van de deelgemeente
aanzienlijk te verbeteren.
Volgens hem is het, dankzij de rol
van de deelgemeente als frontlijnorganisatie, mogelijk om precies
te weten wat er exact in dit gebied
speelt. Met een aanpak voor de
herinrichting van de genoemde
straten komt de deelgemeente
tegemoet aan lang gekoesterde
wensen van bewoners in het gebied. Volgens de portefeuillehouder hebben zij reeds lang geleden
hun verlangens voor de aanpassing van het gebied aangegeven.
Kasmi geeft aan, dat er in de afgelopen jaren veel in de omgeving
gebouwd is en dat als gevolg hiervan de straten toe zijn aan een
opknapbeurt.
In eerste instantie zag het ernaar
uit, dat de herinrichting van de
Glashaven en Rederijstraat ten
prooi leek te vallen aan de bezuinigingen. Maar gelukkig is het

anders gelopen. ‘Ik ben er dan
ook trots op dat de deelgemeente
voor elkaar heeft gekregen dat er
inmiddels financiële middelen
beschikbaar zijn voor het opknappen van deze twee straten. De opknapbeurt staat nu op de lijst van
projecten die tijdens deze collegeperiode worden uitgevoerd”,
aldus Saïd Kasmi.

Samen met bewoners

Inmiddels is gestart om samen
met de bewoners en ondernemers van het Wijnhaveneiland
een programma van eisen op te
stellen. Saïd Kasmi geeft aan,
dat de betrokkenheid van de bewoners van groot belang is bij de
voorgenomen activiteiten. “We
willen als deelgemeente de bewoners echt bij dit project betrekken. Volgens mij moet het een
coproductie worden tussen professionals en bewoners. Ik verwacht dat er vanuit de bewoners
goede ideeën naar voren komen
met betrekking tot de inrichting
van hun straat. Zij moeten er een
gevoel bij hebben.”
Maar voor met de uitvoering van
de werkzaamheden wordt begonnen zal er nog de nodige tijd
overheen gaan. Zoals het er momenteel uitziet zal hiervan pas in
2012 sprake zijn.

Zoek afleiding in bezigheden
die je leuk vindt. Het kan fijn

zijn om te proberen je negatieve
gedachten stop te zetten. Activiteiten die je leuk vindt kunnen helpen om afleiding te vinden.
Ervaringen delen helpt
Eerder dit jaar is www.biologischeklokENdepressie.nl gelanceerd. Dit is een online platform
over, van en vóór mensen met
een depressieve stoornis en hun
familie en vrienden. Mensen die
depressief zijn vertellen hoe ze

hun depressieve periode ervaren: via filmpjes, columns en geschreven interviews. Elke maand
komen er nieuwe verhalen bij.
Daarnaast is er informatie te
vinden over depressieve stoornissen, behandelingen en welke
rol de biologische klok hierbij
heeft. Ook wordt er informatie
gegeven voor familie of vrienden
van mensen met een depressieve
stoornis.

Speciaal
voor
fietsers

Running Therapie is bedoeld
voor mensen met sombere gevoelens of die herstellende zijn
van een depressie of burn-out.
Het is een programma van 8
weken voor mensen van alle
leeftijden. Voor deelnemers is
er elke week gezondheidsvoorlichting van een psycholoog en
2x per week gedurende een uur
bewegen in de buitenlucht onder
deskundige begeleiding van een
bewegingstherapeut.

De Fietsersbond heeft in
Zuid-Holland met ruim
honderd ervaren fietsers
de afgelopen maanden
input geleverd voor waarschijnlijk de meest complete fietskaart ooit.
In de planner worden de kwaliteit van het wegdek en verkeershinder
meegenomen.
Kiezen voor snelle, korte verbindingen of juist door het
groen of langs het water, een
rondrit plannen; er is veel mogelijk.
Bij elke geplande route wordt
aangegeven hoeveel calorieën
verbruikt worden en hoeveel
CO2 bespaard wordt ten opzichte van dezelfde rit met de
auto. Tevens zijn de knooppuntenroutes geïntegreerd en
biedt de planner een keur aan
toeristische informatie.
De planner kan gratis gebruikt worden op internet via
www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner. Na het plannen van
de route kan deze op kaart, als
routebeschrijving of als GPSroute worden meegenomen.

naar onderhuur bij een organisatie die nog ruimte beschikbaar
heeft.
De werkgroep werkt in opdracht
van de burgemeester van Rotterdam en adviseert het stadsbestuur en de gemeentelijke diensten op het gebied van schoon,
heel, veilig en participatie. De
werkgroep is opgericht eind
1996.
Voor meer info kunt u contact
opnemen met Wim Sprangers,
voorzitter BeVeR op tel:
06-51140804

Energie opdoen
bij Running Therapie

Pak zoveel mogelijk daglicht
mee als kan. Ga bijvoorbeeld

Dinsdag 18 januari jl. heeft
Marjolijn Masselink, portefeuillehouder Welzijn en
Financiën, samen met veertien partners als woningcorporaties,
zorgaanbieders
en welzijnsinstellingen, het
convenant woonservicegebieden voor het centrum
ondertekend. Dit is het vijftiende convenant dat in Rotterdam is getekend in het
kader van woonservicegebieden.

vraag van bewoners wat zij nu en
in de toekomst nodig hebben om
zo zelfstandig mogelijk te leven.
Ook is de eerste Rotterdamse
toolkit woonservicegebieden aangeboden aan alle partners. De
toolkit onderscheidt vier verschillende belevingswerelden, ook wel
leefstijlen genoemd. Het geeft inzicht in de achterliggende waarden, behoeften en gedrag van
mensen. Met de toolkit kan de
kennis over Rotterdamse wijken
gebruikt worden bij de ontwikkeling van woonservicegebieden,
zodat het gebied beter aansluit bij
de wensen en behoeften van bewoners.

Voor mensen die last hebben van depressieve klachten kan de donkere wintertijd extra zwaar zijn om de
dag door te komen.

Maak een goede dagplanning voor jezelf. Dit kan veel

Deze vriestechniek is in Nederland nog niet eerder midden in
de stad en op zo’n grote schaal
toegepast. Rotterdam heeft de
vriestechniek ook toegepast bij
het maken van verbindingsgangen tussen de metrotunnels
van RandstadRail. Het Ingenieursbureau heeft hierdoor veel
kennis opgebouwd over het toepassen van de grondbevriezingstechniek bij complexe ondergrondse bouwvraagstukken.
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BeVeR zoekt
kantoorruimte

Steuntje in de rug
Hier volgen een aantal tips die
een steuntje kunnen zijn om
met depressie om te gaan:

Convenant Woonservicegebieden
Centrum schept kans om langer
zelfstandig te wonen

Marjolijn Masselink, portefeuillehouder Welzijn en Financiën,
“we gaan niet alleen stenen stapelen. We gaan een gezamenlijk
pakket leveren om mensen langer in hun eigen omgeving te
laten wonen. Dit is een prachtig
moment om te starten.”
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Running Therapie start begin
april op diverse locaties te Rotterdam en vindt plaats in de middaguren.
Op de eerste ‘Running Therapie’
bijeenkomst wordt toelichting
gegeven over de inhoud van het
programma en is er gelegenheid

Nieuwe directeur
Opbouwwerkorganisatie
SONOR heeft met ingang
van 1 maart een nieuwe directeur: Anton van Genabeek. Hij volgt Hugo Mulder
op, die zijn directeursfunctie
neerlegt en bij SONOR blijft
werken als senior adviseur.
SONOR heeft in de afgelopen
vijftien jaar veel kunnen betekenen voor de Rotterdamse samenleving. Onder leiding van Anton
van Genabeek wil SONOR die
positie verder uitbouwen.
De nieuwe directeur kent de
wereld van de samenlevingsopbouw goed en heeft ook ervaring

in Rotterdam. Hij werkte onder
meer als divisiemanager bij het
Centrum voor Dienstverlening.
De afgelopen drie jaar was hij
clustermanager Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente
Schiedam.
Met de komst van Anton van Genabeek begint voor SONOR een
nieuw tijdperk. Vijftien jaar lang
hebben oprichters René van der
Voorn en Hugo Mulder leiding
gegeven aan de organisatie. Vanwege het plotselinge overlijden
van René van der Voorn in 2010
en het geplande terugtreden van
Hugo Mulder, ging SONOR op
zoek naar een opvolger.

om vrijblijvend deel te nemen
aan een korte bewegingsclinic.
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met een van de organisatoren:
- Avant Sanare, de heer Domien
Theuvenet,
tel. 06-10.29.66.64, mail:
d.theuvenet@avantsanare.
nl
- 40days.nl, de heer Evert
Nekeman,
tel. 010 209 5059, mail:
info@40days.nl
- Stichting Natuur, Cultuur en
Bewegen, de heer Koos
Leidelmeijer en/of mevrouw
Kitty Schuurbiers,
tel. 010 223 91 28,
ncenb@hetnet.nl

4

destadsruit

NR 13 - maart 2011

Plein het Landje (Cool-zuid) wordt
een sport- en spelplein

Donderdagavond 13 januari jl. kwamen circa 60 bewoners
en ondernemers uit het centrum van Rotterdam bijeen in
de Activiteitenwerf van Stichting Buurtwerk Centrum.
Het bestuur van deelgemeente
Centrum, leden van de deelraad
en bewoners spraken met elkaar
over hoe bewonersinitiatieven
nog beter ingezet kunnen worden. Wat wil iemand ermee bereiken? Wie kunnen er allemaal
bij betrokken worden? En welke
rol moet deelgemeente Centrum
daarbij spelen?

Jong, Brede Basisschool Het
Landje, SBW (Duimdrop), BuurtLAB en actieve bewoners. Ook de
suggesties van de ouders en kinderen die het huidige plein al veel

Door middel van een fictieve bewoner, opbouwwerker en burgemeester werden de bewoners gedurende de avond meegenomen
in een fictieve praktijksituatie
waarbij zij oplossingen moesten
vinden voor obstakels, vragen en
opdrachten die zij zouden kunnen tegenkomen als zij een bewonersinitiatief willen starten. Wat
moeten zij willen, weten en kunfotograaf@cruyfffoundation

elkaar te ontmoeten op verschillende zitplekken. Met dit ontwerp
willen we het plein aantrekkelijker maken voor alle jongens en
meisjes.

gebruiken waren, voor het ontwerp en straks het gebruik van
het plein, van groot belang.

Samenwerken aan een
topontwerp

Om van het huidige plein een
sport- en spelplein te maken gaat
het plein gedurende circa 6 weken op de schop. Dat kan voor
omwonenden en de kinderen
van de scholen overlast geven. De
exacte startdatum van deze werkzaamheden is nog niet bekend.
Daarover wordt iedereen tijdig

Om tot het nieuwe ontwerp van
het plein te komen werkte de
(deel)gemeente samen met de
Richard Krajicek Foundation,
de Johan Cruyff Foundation,
dS+V, Sport en Recreatie, Thuis
Op Straat, SBC, Sonor, Stichting

Werkzaamheden
op het plein

Over de drempel in het
centrum van Rotterdam
Hoe ziet het huis van uw
wijkgenoot er uit? En wat
zijn er de gewoontes en rituelen?
Leer elkaar beter kennen, stap
over de drempel en bekijk een
nieuwe wereld met uw eigen
ogen. Luister naar de verhalen en
deel uw verhaal met anderen.
Het Platform Levensbeschouwelijke & Religieuze Organisaties
Rotterdam organiseert een informatieve en sfeervolle ochtend
bij u in de wijk. Natuurlijk kunt
u ook uw buren of vrienden meenemen.
Naast het bezoek aan de gebedshuizen is er tijd en ruimte voor
vragen, gesprekken en het uitwisselen van ervaringen. De ochtend
wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.
Deze bijeenkomst vindt plaats op
zaterdag 19 maart en begint en
eindigt in de Waalse Kerk op de
Schiedamse Vest 190
U bent van harte welkom

Programma
zaterdag 19 maart 2011
9.30 - 10.00 uur

Inloop in de Waalse kerk; Waals
Hervormde Gemeente, Schiedamse Vest 190. Hier is een tentoonstelling ingericht met foto’s
van de woningen van mensen
met een verschillende levensbeschouwing of geloof.
10.30 uur

Welkom en introductie,Dorine
Cleton, voorzitter Platform L&R
10.35 - 11.30 uur

Gesprek ‘Over de drempel’, Tafelgesprekken aan de hand van
foto’s over het leven van alledag,
het huis, geloof of levensbeschouwing 		

geïnformeerd. Het gedeelte voor
de allerkleinsten aan de kant van
de Schiedamsesingel blijft in de
huidige staat.
Wilt u meer informatie over de
plannen voor het plein? Dan kunt
u contact opnemen met Maaike
van Zwieten via m.vanzwieten@
centrum.rotterdam.nl of 010 –
267 2259.

Opening

Uiteraard willen we de opening
van het plein straks vieren. In een
volgende editie van de Stadsruit
leest u meer over de datum en de

sportactiviteiten die we op die dag
willen organiseren.

Participatietraject

Een belangrijk element bij het
gebruik van het gerenoveerde
plein is de inbreng van bewoners
bij activiteiten en het sfeerbeheer
daaromheen.
In de maanden maart en april
zullen bewoners op verschillende
manieren uitgenodigd worden
om hun wensen en inzet of inbreng kenbaar te maken.
Samen met organisaties en deelgemeente kunnen zij hun rol en
verantwoordelijkheid organise-

ren, zodat Plein Het Landje voor
en van de buurt wordt.
Donderdag 10 maart wordt de
eerste informatie avond georganiseerd voor bewoners die actief
of betrokken willen worden bij de
activiteiten op het plein. Lokatie;
Schotse kerk, Schiedamsevest
121; inloop 19.00, aanvang 19.30
Wie meer wil weten over de verschillende participatie trajecten
kan voor informatie contact opnemen met opbouwwerker Freek
Homan via 06-28651658 of fhoman@chello.nl

Kerstviering en nieuwjaarsborrels
in Cool
Bewoners uit de wijk Cool
hebben de periode rond
Kerst en Oud en Nieuw aangegrepen om elkaar te ontmoeten en op een feestelijke wijze het nieuwe jaar in
te luiden.
Hiervoor werd dankbaar gebruik
gemaakt van de Opzoomerbonnen die voor straatactiviteiten ter
beschikking gesteld werden.
In de volgende straten vonden
deze festiviteiten plaats: Jan Evertensenplaats, Joost Banckertsplaats, Scheepstimmermanslaan
/ Gedempte Zalmhaven, Eendrachtsstraat, Jacobustuin.

11.30 - 12.45 uur

Bezoek aan de verschillende gebedshuizen. In kleine groepen
worden diverse gebedshuizen
bezocht
12.45 uur		
Lunch in Waalse kerk, informele
uitwisseling van ervaringen
13.30 uur		
Afsluiting

U kunt zich gratis aanmelden (i.v.m. catering) op dit e-mailadres: info@platformlenr.nl/ Karin Oppelland: 010-4120112

Nieuwjaarsreceptie
in de Jacobustuin

De zon zonk, het licht in onze
Alpenhut gloeide op en een
feestelijke vuur werd ontstoken. We waren net op tijd klaar
en we haalden zelfs opgelucht
adem, toen bleek dat de eerste bezoeker van de receptie
al 95 jaar was. Wat stond ons
nog meer te wachten? Spoedig streken ook allerlei andere

omwonenden neer in de warmte
van onze ontvangstruimte. De
winterwijn was op temperatuur,
het brood opmerkelijk zacht en
bladen vol dampende erwtensoep
van Koninklijke kwaliteit werden
rondgedragen. Beheerder Hassan bleek een frituurvirtuoos en
begon een krokettenoffensief van
waarlijk Olympische omvang. En
daar bleef het niet bij. De decemberdroefheid werd afgeschud en
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Hoge opkomst bijeenkomst
Bewonersinitiatieven Rotterdam Centrum

Het plein het Landje (tussen de Schiedamsevest en de
Schiedamsesingel) heeft een centrale plek in de wijk Coolzuid. Kinderen en jongeren die er spelen hebben gevraagd
om meer sport- en spelmogelijkheden op het plein.
In het ontwerp zijn een kunstgras voetbalveld (Cruyff Court),
een mini-tennisbaan en een basketbalveld opgenomen. Ook is
er meer ruimte op het plein om
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nieuwe voornemens dienden
zich aan. De eerste mensen
keerden bemoedigd huiswaarts, de achtergeblevenen
zochten elkaars warmte rond
het krimpend vuur en gaven
zich over aan milde mijmering.
Ja, zij wisten wat hen te doen
stond…en alles zou alsnog
goed komen…

toelichting op www.rotterdam.nl/
deelgemeentecentrum.

Bewonersinitiatieven
‘nieuwe stijl’

nen bij het opstarten ervan? Hoe
ga je daar als bewoner mee om?
Welke mogelijkheden en kansen
zijn er?

Deelgemeente Centrum vindt het
belangrijk dat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor
iets wat ze willen veranderen in
de buurt waarin ze wonen. De
bewoners kennen hun straat en
wijk als geen ander. De deelgemeente adviseert hen ook straten
erbij te betrekken die nog niet
actief zijn. Straten waar het organiserend vermogen misschien
minder groot is en waar mensen
een zetje nodig hebben om mee
te doen. Zo ontstaat er een bredere binding in de wijk. Die binding
ontstaat niet alleen door het betrekken van andere straten, maar
ook door samenwerking met andere partijen. Is er misschien een
ondernemer in de wijk die zijn
product of expertise wil inzetten?
Misschien kunnen de jongeren
uit de straat ook wel een bijdrage
leveren?
Deelgemeente Centrum wil dan
ook op een andere manier omgaan met bewonersinitiatieven.
Er komt meer ruimte in het beleid. De rol van de overheid is
hierbij ondersteunend. Het initiatief en de verantwoordelijkheid
liggen bij de bewoners.

Gehonoreerde
bewonersinitiatieven

Aan het eind van het programma
werden 11 gehonoreerde bewonersinitiatieven bekend gemaakt.
Bewoners uit een straat of buurt
kregen een subsidie om met
elkaar een bewonersinitiatief
uit te voeren. Zo komt er in de
Eendrachtsstraat meer kunst en
groen, een gemeenschappelijke
tuin voor bewoners in de Zwarte
Paardenstraat en gaan bewoners
aan de Boompjes ontmoetingen voorlichtingsbijeenkomsten
organiseren. Kijk voor een overzicht van alle initiatieven met

Een zaak voor

buurtbemiddeling

Wim Vissers woont al jaren met veel plezier in het
centrum van de stad.
In eerste instantie gingen hij en
zijn benedenburen als goede buren met elkaar om. Zij gebruikten
elkaars spullen en deelden het
dakterras. Omdat het een oude
woning was hadden zij nog een
gezamenlijke elektriciteitsmeter.
De benedenburen betaalden de
rekening, Wim betaalde aan hen
een vast maandbedrag. Dit ging
goed tot dat Wim vroeg of hij de
jaarrekening van de elektriciteit
kon inzien. Deze wilden de buren niet laten zien en van het één
kwam het ander.
De benedenburen mochten niet
meer op het dakterras, zij vertelden vervolgens dat Wim schulden
bij hen had aan elektriciteitsgeld.
Scheldpartijen volgden. Op een
gegeven moment sloten de benedenburen de elektriciteit van
Wim af.
Uiteindelijk kwam de zaak bij
buurtbemiddeling terecht. Na
diverse telefoontjes over en weer
werd de elektriciteit bij Wim weer
aangesloten.
De twee bemiddelaars hebben
eerst een apart gesprek gevoerd
met Wim en een apart gesprek
met de benedenburen. Toen zij de
ergste onvrede hadden geuit tegen de buurtbemiddelaars kwam
er een gezamenlijk gesprek met
Wim, de benedenburen en de 2
buurtbemiddelaars. Nadat de ergste kou uit de lucht was bleek iedereen blij dat zij met zijn allen
aan tafel zaten en er werd afgesproken in het volgende gesprek
alle rekeningen en jaarafschriften
door te nemen.
In dit tweede gezamenlijke gesprek lagen alle rekening en
jaaroverzichten op tafel maar uiteindelijk bleek niemand veel zin
te hebben deze allemaal door te
nemen. Er werd gezocht naar een

Stuurgroep Veilig
vergaderde in Cool-zuid
Heeft u de burgemeester
wel eens willen vertellen
wat u vindt van de veiligheid
in uw buurt? Op dinsdag 25
januari konden ruim dertig
bewoners uit Cool-zuid dit
doen.

andere oplossing. Uiteindelijk
opperde iemand de suggestie om
het verleden het verleden te laten
en met een schone lei te beginnen. Dat vond iedereen een goed
idee.
Afgesproken werd dat Wim inzage zou gaan krijgen in de jaarafrekeningen van de elektriciteit en
er werd een nieuw maandbedrag
afgesproken dat Wim zou gaan
betalen voor de elektriciteit.
Iedereen was tevreden omdat de
problemen waren opgelost.
Later bleek dat ook de verhouding
tussen de buren weer goed is gekomen, zij groeten elkaar weer
en de rust is weer terug gekeerd.

Buurtbemiddeling centrum
bemiddelt bij problemen
tussen buren.
p/a De Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
3014 AW Rotterdam
Telefoon 06- 18500316
centrum@buurtbemiddeling.org
woensdagmiddag van 14.0015.00 uur Kipstraat 37, Wijkgebouw Stadsdriehoek.

De stuurgroep Veilig vergaderde
die avond in Rotterdam INFO.
Veel onderwerpen kwamen voorbij: van geluidsoverlast tot jongeren op de Lijnbaan en van diefstal
tot uitgaansgeweld.
De stuurgroep Veilig bestaat uit
de burgemeester, de korpschef
van politie, de hoofdofficier van
Justitie en enkele wethouders.
Normaal vergadert de stuurgroep
Veilig op het Stadhuis. Maar omdat Cool in de laatste Veiligheidsindex het rapportcijfer 4,7 kreeg
was dat reden voor de stuurgroep
om in de wijk zelf te vergaderen
en van bewoners en ondernemers te horen hoe het gaat. Met
de objectieve cijfers gaat het goed
en bewoners geven aan dat ze
prettig wonen in de wijk. Het veiligheidsgevoel is echter negatief.
“Tijdens de stuurgroep in de
wijk konden bewoners en ondernemers zelf vertellen wat zij
vinden van de veiligheid in hun
wijk,” vertelt stadsmarinier Rien
van der Steenoven. “Het was een
prettige bijeenkomst. Bewoners
lieten weten wat hun grootste
ergernissen zijn. Bijvoorbeeld
geluidsoverlast in het uitgaansgebied.” Ook vertelden de stads-

marinier, politie en deelgemeente
Centrum dat zij zich richten op
diefstal, jongeren op de Lijnbaan
en uitgaansgeweld.

gemeld bij de gemeente. Bovendien gaan de deelgemeente en de
politie het project “De buurt bestuurt” vormgeven in Cool-zuid.

Afspraken

“Dit is een greep uit de actielijst,”
vertelt de stadsmarinier, “Ook is
er gesproken over de jongeren
op de Lijnbaan en de Pauluskerk.
Daarnaast zijn ondernemers erop
gewezen dat ze niet zomaar hun
afval in de containers mogen
gooien.” In het voorjaar komt de
stuurgroep terug naar Cool–zuid
om te kijken hoe het gaat met de
veiligheid in de wijk en met de
stand van zaken van de genomen
acties.

De opmerkingen van de bewoners
zijn samengevat in een actielijst
waar de diensten mee aan de slag
gaan. Zo wordt de geluidsoverlast
gemeten en als deze te hoog is
aangepakt. De stadsmarinier gaat
samen met de deelgemeente aan
de slag met overlast die veroorzaakt wordt door buren. En bewoners moeten beter worden teruggebeld door de gemeentelijke
diensten als zij een klacht hebben
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Werving
bestuursleden
CvD

Voor besturen van verschillende
organisaties is het Centrum voor
Dienstverlening op zoek naar
mensen die zich graag willen
inzetten voor bestuurswerk. Een
leuke uitdaging om uw talenten
te ontdekken en zich verder te
ontwikkelen. Besturen van vrijwilligersorganisaties
vormen
niet altijd een afspiegeling van
de Rotterdamse samenleving –
en u kunt daarin verandering

brengen. De mogelijkheden zijn
voor iedereen bedoeld, ongeacht
man of vrouw, autochtoon of allochtoon, jong of oud …. Grijp uw
kans en werk aan je ontwikkeling
en op een leuke manier!
Wilt u er meer over weten dan
kunt u contact opnemen met dhr.
Mimoun Kasmi (adviseur diversiteit), telefoonnummer 010- 243
81 00. U kunt uw vragen ook
mail naar mkasmi@cvd.nl

Nieuwe openingstijden
VraagWijzer Centrum is er voor iedere inwoner van het
Centrum. Heeft u vragen over problemen met wonen, bijvoorbeeld

door ouder worden of door een beperking? Is uw leven door omstandigheden ontregeld? Bij VraagWijzer verkent men uw vraag en wordt
gekeken welke andere zaken misschien nog meer van belang zijn.
VraagWijzer helpt u verder met informatie en met advies. VraagWijzer regelt, als dat nodig is, samen met u de hulp die het best bij uw
vraag past.
VraagWijzer helpt u verder.
VraagWijzer Centrum, wijkgebouw Stadsdriehoek
Kipstraat 37 • 3011 RS Rotterdam • 010 414 67 88			
				
VraagWijzer Centrum, gezondheidscentrum Oude Westen en Cool
Gaffelstraat 24 • 3014 RB Rotterdam • 010 436 30 60

Nieuwe openingstijden (beide locaties)

maandag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
dinsdag: 09.00 - 12.30 uur, middag alleen op afspraak
woensdag: 09.00 - 12.30 uur, 13.30 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 12.30 uur, middag alleen op afspraak
vrijdag: 09.00 - 12.30 uur

Steun en advies

voor mantelzorgers of familiezorgers
Veel mensen zorgen voor
bijvoorbeeld een chronisch
zieke partner, een kind met
een beperking, een zieke
ouder of vriend(in). De verzorgers worden ook wel
mantelzorgers of familiezorgers genoemd.
Zorgen voor een naaste is prettig, maar kan ook belastend zijn.
Zorgen voor iemand kan ook
vragen oproepen, zoals welke
regelingen zijn er? Denk hierbij
aan bijvoorbeeld het mantelzorgcompliment, het Persoonsgebonden Budget, aftrek van specifieke
zorgkosten of verlofregelingen.
Welke rechten hebben mantelzorgers? Wat zijn de financiële
gevolgen als u gaat inwonen bij
degene voor wie u zorgt? Waar
vind u een verstelbaar bed of een
rolstoel? Wellicht zoekt u iemand
die de zorg een dagdeel in de
week van u kan overnemen, bijvoorbeeld bij ziekte of wanneer u
tijd nodig heeft voor u zelf. Zor-

gen voor een ander brengt ook
veel emoties met zich mee. Praten hierover kan u helpen hiermee om te gaan.
Dit is een greep uit de vragen
waar u zoal mee te maken kan
krijgen.
Voor al uw vragen, voor steun,
maar ook voor verwijzing naar

aanvullende ondersteuning kunt
u terecht bij de VraagWijzer. De
medewerksters helpen u graag
verder!
VraagWijzer Centrum
Kipstraat 37, tel. 414 67 88 of
Gaffelstraat 24, tel. 436 30 60

Activiteiten Atrium
Karel Doormanstraat 343 • Tel: 010-2065700
Bewegen op muziek

door Annette Blankenburgh:
op de volgende maandagen:
14, en 21 maart; 4, 11, en 18 april
van 11.00 - 11.45 uur

Spelmiddag

door Jim en Cora op maandag
van 14.00 - 15.30 uur
(behalve maandag 25 april)

Luisteren naar klassieke
muziek

door Annette Blankenburgh:
op dinsdag 22 maart, en dinsdag
5 en 19 april van 10.45 - 11.45 uur

open atelier of spelletjes

door Jim Manduapessy e.a.:
Iedere donderdagmiddag is er
“Open atelier” van 14.00 - 16.00
uur (behalve donderdag 21 april).
Eén van de activiteiten op deze
donderdagmiddag is de schildergroep o.l.v. Jim Manduapessy.
Jim geeft al jaren schilderles, en
is zelf ook actief als kunstenaar.
Bij deze groep kan onder begelei-

ding geëxperimenteerd worden
met verschillende technieken. Er
zijn deelnemers die willen uitvinden of op deze manier creatief bezig zijn bij hen past. Er zijn ook
deelnemers die al goed weten wat
ze willen, maar daar wel begeleiding bij zoeken. Af en toe wordt,
in overleg met de deelnemers,
gekozen voor een thema of een
gezamenlijk project.
Op dit moment zijn er 5 deelnemers, allemaal 65plussers. Er is
plaats voor nog 5 deelnemers. De
bijdrage per keer bedraagt €2,10.
Komt u gerust eens vrijblijvend
langs om te kijken. Wie weet sluit
u zich dan graag bij ons aan?!

Activiteiten rond
levensbeschouwing

door Gerrie Kooijman:
de vieringen zijn 14.30 - 15.30 uur
18 maart: kringviering
o.l.v. Gerrie Kooijman
1 april: verhalenderwijs
o.l.v. L. Vlot
15 april: kringviering

o.l.v. Gerrie Kooijman
do. 21 april: viering van Woord en
Tafel o.l.v. Ds. E. Grosheide
22 april: viering Goede Vrijdag
o.l.v. L.M. van der Graaf

“Bomen over het leven”

o.l.v. Gerrie Kooijman
op donderdag 10 maart en Donderdag 14 april van 16.00 - 17.00
uur

Koffieochtend

door Els Schop, op vrijdag 18
maart en op vrijdag 1, 15, en 29
april van 10.30 - 11.30 uur

“Zingt u mee”

o.l.v. Riek van Duin:
op vrijdag 11 en 25 maart, en op 8
en 22 april van 10.30 - 11.30 uur
Wilt u deelnemen aan één van
deze activiteiten, neemt u dan
contact op met de activiteitenbegeleider Annette Blankenburgh,
of met de geestelijk verzorger
Gerrie Kooijman.

Gezocht: Gespreksleiders voor
de Vertelkringen van Deel je Leven
in Zorgcentrum Atrium
Pluspunt, expertisecentrum
voor senioren en participatie, is op zoek naar 40-plussers die op vrijwillige basis
gespreksleider willen worden voor het project Deel
je Leven in Zorgcentrum
Atrium.
Deel je leven bestaat uit twee fasen. In de eerste fase bezoeken
vrijwilligers senioren in 55-plus
woongebouwen en omgeving om
hun levensverhalen op te tekenen

in levensboeken. In de tweede
fase worden er in verschillende
deelgemeenten vertelkringen gevormd door de senioren die levensboeken hebben gemaakt.
We zijn nu op zoek naar vrijwillige gespreksleiders die het leuk
vinden een vertelkring in het centrum te begeleiden.
Gedurende de eerste drie maanden begeleidt de gespreksleider
minimaal zes bijeenkomsten
en daarna minimaal een bijeenkomst per maand, samen met
een andere gespreksleider.

De gespreksleiders krijgen een
vrijwilligersvergoeding en een
korte training die plaatsvindt op
woensdagochtend 16 maart
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Gerrie
Kooijman in Zorgcentrum Atrium (do. en vr.): 010-2065700
of g.kooijman@zorggroeprijnmond.nl; of met Pluspunt,
010 – 467 17 11 (Anja Moll) of
a.moll@pluspuntrotterdam.nl
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Casper Haring Design
‘als je de deur open zet, dan krijg
je veel terug. Het gaat niet om
geld, het gaat erom of je lekker
bezig bent.’

In 2008 startte Casper Haring (1978, vriendin Ester,
zoontje Felix) zijn designwinkel in de Witte de Withstraat. In zijn bedrijf vind je
lampen, kastjes, banken,
wanddecoraties, klokken,
kortom alles voor je interieur. Waar het hem vooral
om gaat is verschillende
ambachtsmensen
zoals
een timmerman en een metaalbewerker bij elkaar te
brengen die samen bijvoorbeeld een mooie tafel kunnen maken.

Na de Havo volgde Casper een
mbo opleiding multimedia aan
het Grafisch Lyceum, daarna een
jaar hbo advertising op de Willem de Kooning. Hij was kelner,
werkte twee keer een jaar in een
designwinkel en voor een ander
interieurbedrijf. Tussendoor studeerde hij nog een jaar Cultuurwetenschappen aan de Erasmusuniversiteit. Alles bij elkaar een
voorbeeldige voorbereiding voor
een eigen bedrijf.
Bij de start van zijn éénmansbedrijf werd hij op weg geholpen
door één van zijn vroegere werkgevers. Het gaat goed, hij kan
ervan leven. ‘Ik begon met een
A-nul-poster met Haring Design
erop. Nu heb ik neon. De bank is
heel tevreden en mijn accountant
ook.’

Adviezen over interieur zijn een
wezenlijk bestanddeel van wat
Casper doet; dat is meer dan meubels verkopen, hij kan bijvoorbeeld uitgaan van een deurknop
om vandaar uit andere spullen te
leveren en adviezen te geven. Al
heeft hij nog niet alles zelf in de
winkel, hij leert steeds meer ambachtsmensen kennen, zodat hij
klanten door kan sturen. Daarbij
is de ‘redelijke’ prijs belangrijk.
Dus prijs, meedenken, maar ook
eerlijkheid als hij iets niet kan
vinden. Dat is de basis.

Hij voelt zich prima op zijn plaats
in de ‘verlengde’ Witte de Withstraat (officieel Schilderstraat)
met al zijn winkels, kunst en
restaurantjes. Op de trap naar
de Schiedamsedijk vragen toeristen al ‘Where is de Witte de
With?’ Hij vindt het een stimulerende omgeving. ’Er zijn hier
in de buurt ook wel wat hulpbehoevende mensen. Die verwijs je
naar een goede plek, de instanties
waar ze geholpen kunnen worden.’

Het contact met de klant vindt hij
het leukst. ‘Ik heb een mevrouw
gehad die een fauteuil supermooi
vond, maar die had ook een nieuwe wasmachine nodig, dus dat
ging niet door. Maar ik heb ook
mensen die zeggen wauw, doe
er maar twee.’ Er komen allerlei
mensen van overal: van Groningen tot Maastricht, van Arnhem
tot Amsterdam.

En wat is nu eigenlijk design?
‘Designers gaan nadenken over
de oplossing van een probleem,
en dan zo mooi mogelijk. Vanuit
de klant ga ik iets ontwerpen. Dat
doen ambachtsmensen ook vaak.
Dat is het verschil met industrieel
ontwerpen. Het gaat uiteindelijk
om het praktisch maken van het
idee op basis van kwaliteit en het
bijzondere.’

Haring Design is een éénmanszaak. Er stinkend rijk van worden
vindt hij een onzinnige insteek.
Het gaat meer om plezier in het
werk. Danny deCactus bijvoorbeeld, dat is zijn overbuurman,
‘de leukste die je kan wensen’ die
heeft hetzelfde, het gaat om het
leven. Van de winkel is het leuke:

www.haringdesign.nl
Schilderstraat 34A

Museumnieuws
Mariniers
museum
Lichting 0902 - Van scholier
tot marinier
20 oktober 2010 t/m 26 juni 2011
Van 20 oktober 2010 tot en
met 26 juni 2011 is in het Mariniersmuseum Rotterdam de fototentoonstelling Lichting 0902
- Van scholier tot marinier te bezichtigen. Fotograaf Cornelie de
Jong volgde van maart 2009 tot
december 2009 mariniers gedurende hun basisopleiding. Tijdens dit project fotografeerde zij
jongens die net van school kwamen, vanaf de eerste dag van hun
opleiding bij het Korps Mariniers
tot het laatste officiële moment
waarop zij beëdigd werden tot
marinier. www.mariniersmuseumrotterdam.nl

museum
Boijmans
Van Beuningen
Surreëel:
foto’s uit de collectie van
Museum Boijmans Van
Beuningen
12 februari - 15 mei 2011

Museum Boijmans Van Beuningen bezit een rijkgeschakeerde
fotocollectie met bijna 1.000
kunstfoto’s. Deze tentoonstelling
brengt fotografie uit verschillende periodes en van diverse kunstenaars bijeen onder de noemer
‘Surreëel’. Het toont op associatieve wijze hoe kunstenaars in de
afgelopen decennia op verschillende manieren spelen met realiteit en fictie via het medium fotografie. www.boijmans.nl

Wereld
museum

Arminius
denkcafé

Vanaf 17 februari presenteert het
Wereldmuseum de tentoonstelling ‘Private View, collectie
Piet en Ida Sanders’ waarin
een selectie wordt getoond uit
de kunstverzameling van professor meneer Sanders en mevrouw
Sanders. Deze verzameling bestaat uit hedendaagse moderne
kunst en Afrikaanse kunst. Ieder
werk uit de verzameling bezit een
persoonlijk verhaal en dat maakt
de collectie en deze tentoonstelling bijzonder. De tentoonstellingstitel verwijst naar de blik
die bezoekers kunnen werpen
in deze privécollectie en verwijst
naar professor Sanders zijn persoonlijke visie op kunst. www.wereldmuseum.nl

Niemand is uniek, behalve ik
Ieder mens is uniek, iedereen
heeft zijn eigen sterke kanten en
eigenaardigheden. Ieder mens
heeft zijn eigen persoonlijkheid,
zo denken we allemaal. Maar hoe
persoonlijk is die persoonlijkheid
nu werkelijk? In ‘Niemand is
uniek, behalve ik’ stelt Eric Rassin dat we meer op elkaar lijken
dan we van elkaar verschillen. We
leggen teveel nadruk op persoonlijkheid en nemen meer persoonlijke verschillen waar dan er welbeschouwd zijn.
Prof. dr. Eric Rassin is bijzonder
hoogleraar
Rechtspsychologie
aan de Faculteiten der Socialeen Rechtswetenschappen aan de
EUR. In dit Denkcafé gaat Rassin in op het fenomeen persoon-

lijkheid, maar ook op de manier
waarop in de gedragswetenschappen metingen naar persoonlijkheid worden gedaan, op denkfouten en tunnelvisie binnen die
wetenschappen alsook op persoonlijkheidsstoornissen.
Zijn
conclusie is dat wie het juk van de
persoonlijkheid van zich af weet
te werpen, meer uit het leven kan
halen dan hij/zij ooit voor mogelijk heeft gehouden.
Vaste muziekhost van het denkcafé Clublepop draait achteraf
uniek krakend vinyl en feelgood
indiepop afgewisseld met opgehitste franse pop, northern soul
en een vleugje ‘je ne sais quoi’
voor alle persoonlijkheden. Dit
Denkcafé is een samenwerkingsverband van Studium Generale
Erasmus Universiteit Rotterdam
en Arminius.
Woensdag 16 maart 2011 | 20.00
uur | toegang gratis
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Altijd iets te ontdekken in de Hoogstraat Oost
Wanneer je loopt door het winkelgebied van Rotterdam, in de
omgeving van de Hoogstraat en de Binnenrotte, stopt eigenlijk
het winkelen vaak bij de Mariniersweg. De Hoogstraat loopt
door tot aan het Oostplein. Veel mensen weten het echter niet.
De aanwezigheid van bijzondere winkeltjes en bedrijven is onbekend.
Dit constateerden ook Marco
Stout en Rinus van Dam die daar
gevestigd zijn met het ontwerpbureau Stout/Kramer.

Een levendige buurt

Zij besluiten een plan te maken
om dit stuk van de Hoogstraat levendiger te maken en vooral ook
onder de aandacht te brengen.
Om te komen tot een doordacht
plan maakten Marco en Rinus
eerst een uitgebreide analyse.
Alle aspecten van de straat zijn bekeken. De fysieke staat maar ook
de architectuur. De bevolkingssamenstelling en de ligging in de
stad. De Hoogstraat is de perfecte
verbinding tussen Oostzeedijk
en de binnenstad. De bevolkingssamenstelling laat zien dat de
doelgroep 20-34 jaar ruim vertegenwoordigd is in deze straat. Een
doelgroep die de gemeente graag
ziet wonen in het centrum van
Rotterdam. Uiteraard is ook gekeken naar het winkelaanbod. In dit
deel van de Hoogstraat zitten o.a.
ontwerpbureaus, kleine galerietjes, kappers, schoonheidsspecialisten en creatieve bedrijven.

Oost onder de aandacht te brengen van verschillende diensten en
belanghebbenden. Want de Hoogstraat Oost komt in geen enkele
beleidsnota voor.
Een belangrijke eerste stap is de
presentatie aan de ondernemers.
Hieruit moet de oprichting van
een ondernemersvereniging volgen die het plan verder begeleidt.
Er zijn nog veel partijen die ingelicht gaan worden. Met het Wijkorgaan is afgesproken om binnenkort ook aan de bewoners het plan
te presenteren.

Creatieve ideeën

Er zijn een groot aantal ideeën bedacht. Een levendige buurt; prettig, warm en gezellig, is het sleutelwoord. In de Hoogstraat Oost,
zoals dit deel inmiddels wordt genoemd, is altijd iets te ontdekken.
Dat is de ambitie.
Zo is een rustpunt wenselijk. Een
koffietentje of broodjeszaak ergens halverwege de straat. Aan de
verlichting en de herkenbaarheid
is aandacht besteed. Grote lichtletters door de Hoogstraat heen,
het verlichten van de balkonnetjes
en portieken. Voor het kale plein
tegenover het Savoy Hotel is een
plan bedacht. Bomen met bankjes,
de bestrating aanpassen en een
activiteiten aanbod. Om te komen
tot een goed winkelaanbod dat
past bij het idee van een creatieve
straat moet nagedacht worden
over wat wenselijk is. Nu al zie je
dat er steeds meer uitzendbureaus
komen. En er is voorstel beschreven om een verbinding te maken
met Meent en Pannekoekstraat.

De verbinding

Freek Homan is door de deelgemeente Centrum gevraagd een

Eerste activiteiten

enquête te houden onder de ondernemers en een ondernemersvereniging op te richten. Homan
is opbouwwerker ondernemersondersteuning bij SONOR.

Homan gaat altijd eerst op zoek
gaat naar de talenten in de straat.
Zo ontmoette hij Marco Stout die
bezig is met het plan. Samen trekken zij nu op om de Hoogstraat

Niet alle onderdelen van het plan
zijn op korte termijn te realiseren.
Maar om toch al te laten zien dat
er wat gaat gebeuren zijn een aantal ideeën geschikt om op korte
termijn uit te voeren. Een kunstmanifestatie, de ‘Hoogstraatbankjes’ en een belijning vanaf
de Hoogstraat zijn een aantal van
die creatieve oplossingen om de
Hoogstraat Oost te verlevendigen.
Verschillende
bedrijfsruimten
zijn ook goed te gebruiken voor
opvallende activiteiten zoals ‘pop
up stores’ en exposities.
Belangrijk is dat iedereen binnenkort de Hoogstraat Oost ervaart
als een creatieve straat waar wat te
ontdekken is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Homan,
telefoon 06 28 65 16 58

50 jaar
graven in de stad

Voor een nieuw project gebouwd
wordt, gaan archeologen op onderzoek uit. De bouwputten van
de spoortunnel, City Building, de
Hofdame, Markthal leveren een
schat aan informatie op. Er ontstaat een inzicht in de ontwikkeling van de stad Rotterdam. Laag
voor laag onthullen ze de geschiedenis van Rotterdam. Diep onder
de grond worden de resten van
de eerste boerderijen gevonden.
Overblijfsels van houten bouwsels
maar ook oude munten. Diep onder de Hoogstraat liggen de resten
van een dam die rond 1270 werd
gebouwd. Daarna groeide Rotterdam snel.
De dam onder de Hoogstraat was
lang het centrum van de stad. In
1340 kreeg de stad stadsrechten.
In de bouwput van de Markthal
heeft men houten huizen uit deze
periode gevonden. Een eeuw later

Op woensdag 23 maart a.s.
organiseert de deelgemeente
Centrum haar Boomplantdag
op en rond de Botersloot en
Nieuwemarkt in Stadsdriehoek.
Circa 30 kinderen van een basisschool in Stadsdriehoek planten
samen met medewerkers van Gemeentewerken 14 Amberbomen.
Ook mogen de kinderen (fruit-)
boompjes en bloemen planten in
bloembakken in de omgeving van
de Nieuwemarkt.

Dit jaar is het thema WATER en
wat is dus een betere plek dan een
oude werf aan een historische haven.
Verhalen vertelster Hermine van
Helden, verbonden aan de Rotterdamse vertelkring “De Stiefzusters”, de Havenmeester en een
aantal schippers kwamen op het
idee mee te doen aan de Wereldverteldag.

Verhalen voor kinderen maar ook
voor volwassenen.
Een leuke gelegenheid om op dit
unieke stukje Rotterdam een kijkje te gaan nemen.
Bij slecht weer wordt uitgeweken
naar binnen en gezorgd voor een
overkapping.

Concept-programma

Zes vertellers vertellen verhalen tussen 14:00 uur en
16:30 uur in de Oude Haven

Alle “stiefzusters” hebben een
langdurige verbinding met verhalen vertellen (of storytelling zoals
men tegenwoordig zegt.)
Sommigen vanuit hun beroep, anderen als hobby.

Op verschillende tijden op verschillende plekken op de Koningswerf (in het historische Oude Haven).

De Stiefzusters

Iedere drie weken komen ze samen en delen verhalen.
Ze helpen elkaar,waar nodig, om
de verhalen beter en mooier te
vertellen.
De leden vertellen regelmatig
voor publiek.
Bij gelegenheid treden ze naar
buiten als groep.
“De stiefzusters” zijn: Anne Contant; Marja van den Hurk; Wil
Walvis; Henriëtte Oomen; Michiel van Mourik Broekman;
Esther de Jong; en Hermine van
Helden. (De twee laatst genoemden maken tevens deel uit van
“de Verhalenfontein”)

Een mooie brug
Op de punt van het Wijnhaveneiland is een nieuwe brug aangelegd.
Deze brug speciaal voor voetgangers en fietsers is een mooi ontwerp.
Met een zachte welving verbindt de brug het Wijnhaveneiland met de
Oude Haven. De brug heeft Gemeentewerken de nodige hoofdbrekens
gekost. Blijkbaar hoort dat bij mooie bruggen. Maandenlang is men bezig geweest de techniek te installeren. De technische installatie is zeer
vernuftig verborgen in een lange bank die naast de brug is gebouwd.
Eerdaags zal ook het trottoir en de weg weer voorzien zijn van nieuwe
bestrating.

Subsidie toegekend

Vijftig jaar graaft BOOR, het Bureau Oudheidkundig Onderzoek
Rotterdam, in de grond. Deze afdeling van Gemeentewerken heeft
de resultaten van dit graafwerk gepubliceerd in een prachtig boek:
“Ontdekt!”.

‘Bomen smaken
naar meer’

Op 20 maart is het wereldverteldag. Wereldwijd
trekken vertellers naar plekken om verhalen te
vertellen rond een thema.
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Romeinse mantelspelden, aardewerk, schoeisel, dolken en
middeleeuwse stadsmuren.

Boomplantdag 2011

Waterverhalen op de Werf
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tussen 10.00 uur en 11.15 uur
op locatie
- Antoinette van Huffelen, wethouder van Duurzaamheid,
Binnenstad en Buitenruimte en
Saïd Kasmi, dagelijks bestuurder
deelgemeente Centrum verwelkomen de kinderen.
- De kinderen planten de Amberbomen, (fruit)boompjes en bloemen en ontvangen nog leuke
geschenkjes die met de boomfeestdag en het thema te maken
hebben.

Doelstelling boomfeestdag

Sinds 1957 wordt in Nederland
jaarlijks de nationale boomfeestdag georganiseerd.
Boomfeestdag heeft als doelstelling kinderen kennis, inzicht en
begrip voor bomen en de functie voor bomen en groen voor de
samenleving bij te brengen. Het
streven is dat zij zich ook daad-

Cheques overhandigd aan bewoners in Stadsdriehoek voor hun
Bewonersinitiatieven, te weten:

woonden vissers, zeelui en arbeiders in stenen huizen op deze
plek. In het metro/trein station
Blaak zijn de resten van de stadsmuur te bewonderen. De houten
fundering hangt op de plek waar
het eens in de modder stond. Onder het nieuwe bankgebouw aan
de Blaak werd een ander stuk van
de stadsmuur gevonden. De Blaak
was in deze periode een stadsgracht.
Het slopen en bouwen zit de Rotterdammers in het bloed. Ook in

werkelijk in gaan zetten voor het
behoud en bescherming van bomen en natuur.
De deelgemeente Rotterdam Centrum organiseert de boomfeestdag in samenwerking met gemeentewerken, sport en recreatie
en ElemenTree.
U bent van harte welkom bij deze
feestelijke bijeenkomst aanwezig
te zijn.

Schouwen
Deelgemeente
Rotterdam
Centrum schouwt samen met
de diensten Roteb en Gemeentewerken in het centrum
een vast aantal punten op het
gebied van schoon en heel.
Deze schouwen nemen ongeveer
2 uur per keer in beslag.
Bij deze schouwen gaan ook bewoners mee. We zijn op zoek naar
versterking van de groep bewoners.
Bij deelname stelt de Roteb een
strippenkaart beschikbaar, waarmee uit diverse leuke aanbiedingen gekozen kan worden, als beloning voor de inzet.
Voelt u zich betrokken bij uw
woonomgeving en aangesproken
om hier actief iets in te betekenen,
dan stellen wij het op prijs als u
zich aanmeldt. Dit kan telefonisch
of per email:
Marjolijne van den Berg
telefoon: 010 - 267 15 58
Emailadres: mpm.vandenberg@
centrum.rotterdam.nl
Fred Laforêt
telefoon: 010 - 267 29 33
Emailadres: fv.laforet@centrum.
rotterdam.nl

de Middeleeuwen veranderde de
stad voortdurend. Het boek geeft
een overzicht van de ontwikkeling
van de stad Rotterdam. Daarnaast
presenteert het vijftig inkijkjes in
verschillende periodes van de stad
en omgeving. Voor meer informatie kunt u terecht op de website
van BOOR; www.rotterdam.nl/
boor. U kunt het boek bestellen
via deze website (12,50) of kopen
in een van de boekhandels in Rotterdam. Het boek kost 12,50 euro.

- Kunstwerk Koestraat in Oude Haven
- Ontmoetings- en voorlichtingsbijeenkomsten op de Boompjes
- Verfraaien van de flat met groen bij de Geldersestraat
- Onderhoud en beheer door bewoners van het groen op de Scheepmakerskade
Piet Blom en de Oude Haven komen weet tot leven door middel van
foto’s en teksten.

Hennie Weeda
telefoon: 010 - 267 29 57
Emailadres: hj.weeda@centrum.
rotterdam.
In het 2e kwartaal 2011 staan de
juiste data en opstappunten vermeld in de Havenloods.

Rotterdam Nieuwe Gelderseplein
PASSIE Club
Veel mensen zijn in het bezit
van een Rotterdampas maar
omdat het niet leuk is om alleen op stap tegaan, maakt
niet iedereen optimaal gebruik van de pas. En dat is
zonde!
Daarom heeft SBC de RotterdamPASSIE Club opgericht. Maandelijkse uitstapjes met gebruik van
de Rotterdampas. Vanaf maart
gaat de nieuwe Rotterdampas in!
Dus schaf hem aan en ga gezellig
mee!
Vrijdag 21 januari jl. vond met
groot succes de eerste uitstap van
2011 plaats. Met een gezellig gezelschap van 30 personen hebben
we gebruik gemaakt van de gratis havenrondvaart met de Spido.
Vrijdag 4 februari zijn we met 35
personen naar Sonny Boy geweest
in Pathe de Kuip en Vrijdag 18
februari hebben we ons met 52
personen tegoed gedaan aan de
pannenkoeken van de Pannenkoekenboot!
Lijkt het U leuk en wilt u ook gezellig mee? Dan kunt U voor meer
info contact opnemen met Jeffrey
Lemon, tel: 06-46483403 of
email: jeffrey.lemon@buurtwerkcentrum.nl

De hekken rondom het nieuwe bouwplan Blaakhaven zijn
opgetrokken. Het zand wat
25 jaar geleden gestort werd
op de spoortunnel zal door
vrachtauto’s worden afgevoerd. Eindelijk wordt ook dit
stuk braakliggend Rotterdam
bebouwd.
Bovenop de spoortunnel wordt
eerst een parkeergarage gebouwd.
Daarna wordt het 4 verdiepingen
hoge project Blaakhaven gerealiseerd. Blaakhaven bestaat uit een
nieuw hotel aan het toekomstige
Gelderseplein en een kantoorgebouw met 9000 m2 kantoren
aan de Blaak. Samen met het bestaande complex aan de Geldersestraat wordt een nieuw Binnenhof
gevormd. Op dit binnenhof komt
ook nog een tussengebouw. Verder blijft er een onderdoorgang
naar het NS station, zodat bezoekers en bewoners in de toekomst
het station kunnen blijven bereiken.
De bewoners van de Geldersestraat maken zich zorgen over
hun toekomstige woonomgeving.
Er komt een nieuw klein binnenhof. De problemen zijn echter nog

niet opgelost. Sommige woningen hebben de ingang aan deze
kant dus het binnenhof kan niet
worden afgesloten. Aan de andere
kant is het waarschijnlijk dat een
open binnenhof tussen de horeca
en het openbaar vervoer een grote
pisbak wordt. De helft van de woningen heeft de woonkamer aan
het nieuwe binnenhof. Wil het
aantrekkelijk blijven om hier te
blijven wonen dan zal het nieuwe
binnenhof kwaliteit moeten hebben. Verder bestaat de angst dat
dit binnenhof gebruikt gaat worden voor de bevoorrading van het
hotel.
Het nieuwe Gelderse plein wordt
terrassen gebied. Aan alle wanden
komt horeca met terrassen. Het
plein moet een nieuwe groene
uitstraling krijgen. Jammer dat
de ingang van de parkeergarage
ook op het plein ligt zodat er wel
auto’s over het plein blijven rijden. De zes grote bomen worden
gekapt, nieuwe bomen op het
plein komen in bakken omringd
door groen. De omwonenden vinden het eigenlijk wel zonde als de
bestaande bomen moeten wijken
voor dit nieuwe plan. Ze gaan een
actie beginnen voor het behoud
van deze bomen.
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STICHTING BUURTWERK CENTRUM

Eerste Wereld
KookCafé groot
succes!

Sportinstuif
Kom in actie en sport lekker mee!
Elke woensdag van 14.00-15.30
uur op het plein bij Basisschool ’t
Landje in Cool. We bieden allerlei
verschillende sporten aan en kijken hoe sportief jij bent. Sportief
gedrag wordt altijd beloond………
De sportinstuif is een samenwerking SBC, Sport & Recreatie, Bimbola en F.C. De Zylyn. Bij slecht
weer gaan we naar binnen. Deelname gratis.

Het meidenwerk
10+ en 14+
SBC en Stichting Jong organiseren samen op drie locaties het
meidenwerk. De meiden komen
wekelijks bij elkaar. Er wordt heel
wat afgekletst en er worden leuke
activiteiten georganiseerd. De
(educatieve) activiteiten voor de
10-plussers zijn leuk en leerzaam.
Zo hebben we bijv. een rollenspel
gedaan met de onderwerpen: pesten en loverboys. Serieuze boel,
maar ook lachen geblazen natuurlijk! De meiden van 14+ houden
zich meer bezig met projecten en
willen meer verantwoordelijkheid.
Bij de organisatie houden we daar

Wie en wat Brian Elstak, Sharon
Jane Dompig, Marvin Pique en
Atlyn Vrolijk, met elkaar delen
zijn hun Surinaamse en Indische
roots. Winti, Guna Guna, zwarte
magie dienden als voornaamste
inspiratiebronnen en cross overs.
Met heel veel fantasie maakten zij
de duisternis zichtbaar en geven

op soms shockerende wijze kleur
aan het ontastbare. Laat u betoveren! Kom ook even langs tijdens
de feestelijke opening vol met verrassingen, op donderdagavond 10
maart, om 21.00 uur. U bent van
harte welkom! De entree is gratis.
Het wordt spannend aan de Hoogstraat. U bent gewaarschuwd!

Stadspodium Rotterdam
= jouw podium!
Het mooiste openluchtpodium van Rotterdam zoekt zangkoren,
muziek-ensembles, circusartiesten, toneelspelers, dansgroepen, verhalenvertellers en performers die willen optreden op het
breedste podium van de stad.
natuurlijk rekening mee zodat de
meiden elke week blijven komen.
Dat is dan ook duidelijk aan de opkomst te merken! Wil jij ook naar
de meidenclub? Informeer dan bij
Nathalie Janga naar de mogelijkheden: tel. 06-43194231

Vitaal 50, 60, 70 enz.
plus Gratis Proefles!!
Elke maandag van 11.30-12.00 uur
in De ActiviteitenWerf in Cool.
Kom in beweging en doe mee met
deze gezellige bewegingslessen
op muziek. Er wordt rekening gehouden met ieders (on)mogelijkheden.
Kosten € 1,50 per les; nog 20 lessen t/m 27-06-11. Locatie De ActiviteitenWerf

Buurthuis Cool

Schiedamsesingel 149
3012 BB Rotterdam
Tel.: 010- 411 57 96

Sociaal Cultureel Werker
Nazir Nazligul:
06- 31 16 53 72

Buurtschoolwerker

Charif El Keiraouani:
06- 46 48 34 04

Coordinator SBC
Jantine Lauf:
06- 11 10 29 87

ZOWEL COOL
ALS STADSDRIEHOEK
Expositie Mixed Marriage
in De Activiteitenwerf en Wijkaccommodatie Stadsdriehoek
Mixed Marriage is een expositie over de verschillende trouwrituelen
binnen verschillende culturen in onze multiculturele samenleving.
De expositie is tot 31 maart te zien en gekoppeld aan de Mixed Marriage voorstelling over bruiloften, gemengde relaties, andere culturen en gebruiken en vooroordelen. Deze voorstelling zal plaats vinden op 31 maart, 1 april en 2 april in Odeon; Gouverneursstraat 56D.
Meer informatie op www.stichtingalexanderplus.nl of 010-4205055

Stadsdriehoek
De Leesclub
In wijkgebouw Stadsdriehoek is
sinds enkele jaren al een gepassioneerde leesclub actief. Het is een
gezellige club waarbij de deelnemers elke eerste donderdag van de
maand bij elkaar komen om een
van tevoren afgesproken boek gezamenlijk te bespreken. De wijze
waarop boeken gekozen worden
gaat via een roulatiesysteem vanuit de deelnemers zelf. Degene die
aan de beurt is bepaalt het boek

dat gelezen zal worden.
In een ongedwongen sfeer vertelt
eenieder wat zijn of haar bevindingen zijn en gaan vervolgens
met elkaar daarover in gesprek.
U hoeft dus geen literair genie te
zijn om hieraan te kunnen deelnemen! Deze populaire club heeft
weer enkele plaatsen vrij dus geef
uzelf snel op! Wilt U vrijblijvend
langskomen en kennismaken kan
dit natuurlijk ook! Deelname is
gratis.

Country dansen
The Freeze, The Side Winder
Swing, The Hopit…. De namen
van de verschillende dansen spre-

Stadspodium Rotterdam is, sinds
de opening in 2009, hét buitentheater van Rotterdam. Gelegen
aan het Grotekerkplein voor de
Laurenskerk is het Stadspodium
een echte blikvanger van maar
liefst 30 meter breed, 5 meter diep
en 5 meter hoog, met een fraaie
betonnen overkapping. Winkelaars, passanten, stadters, marktbezoekers en liefhebbers van de
podiumkunsten - iedereen kan
komen kijken, de toegang is vrij.
In de afgelopen twee jaar was er
gedurende de zomermaanden van
alles te beleven op het Stadspodium. Veelal sloot het programma

ken zeker tot de verbeelding! Iedereen kan leren country dansen
dus als u in beweging wilt komen
en tegelijkertijd een hele gezellige
avond wilt hebben…… doe dan
mee! Bel gerust voor een proefles.
Vanaf 07-02-11 15 lessen op maandag van 19.30-20.30, kosten met
RDP € 41,- (zonder €62,90). Locatie Stadsdriehoek.

Mens erger je niet!
Of toch maar wel??
Elke donderdagmiddag is er in
wijkaccommodatie Stadsdriehoek
een gezellige spelletjesmiddag
voor 55+ers. Van 14.00 uur tot en
met 16.00 uur kunt U samen met
andere wijkbewoners kaartspellen, gezelschapsspellen en andere
spellen spelen. Een gezellig praatje is natuurlijk ook mogelijk! De
kosten bedragen € 1,50 per keer
inclusief 1 kopje koffie of thee.

in

COOL

Opbouwwerk Cool

Wijkgebouw Stadsdriehoek
Kipstraat 37
3011 RS
Tel.: 010- 214 01 78

Sociaal Cultureel Werker
Jeffrey Lemon:
06- 46 48 34 03

Buurtschoolwerker
Silta Singh:
06- 27 31 58 03

Baan 52-54
tel: 412 17 87
e-mail: a.vereijken@sonor.nl

Basisschool het Landje
Schiedamsesingel 180
tel: 412 33 25

in
Kids Wonderworld

Kindercentrum Dribbel
Van Brakelstraat 104
tel: 433 41 27

Gezondheidscentrum

Blekerstraat 10
3011 CH Rotterdam
tel: 286 14 06

Oude Westen & Cool
St. Mariastr. 75
Castelijns: 436 77 70
Erlings/Visser: 436 55 30
Hekman: 436 32 65
Korenhof: 436 92 41
Metz: 436 19 75

Dorpshuis Communitycentre

Spoedlijn Huisartsen:

De Activiteitenwerf

Boomgaardsstraat 189
tel: 213 63 84

COLOFON:

Merlijn Korner
kunstenaar bij Atelier Herenplaats
Schiedamse Vest 56-58

Op 17 februari heeft het eerste
Wereld KookCafé plaatsgevonden
in De ActiviteitenWerf. Tientallen
bewoners hebben heerlijk genoten van een 3-gangenmenu. Vanaf
nu is het restaurant elke donderdag geopend! Iedereen (groot &
klein) is welkom om te komen
genieten van een lekker 3-gangen
menu. Kosten € 3,50 pp. Opgeven
uiterlijk op dinsdag. Inloop tussen
17.30 en 18.00 uur, vanaf 18.00
kunt u aan tafel (eind +19.30uur).
Vindt u het leuk om ook op vrijwillige basis tussen 16.00-19.30
uur te helpen, neem dan contact
op met Nazir Nazligul, tel. 010286 14 06
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Cultuurhuis BTHECITY presents:
DOOVOO, THE DARK SIDE
IN FULL COLOR!
Vanaf donderdag 10 maart tot
en met 24 april, exposeert en
manifesteert, een collectief
van 4 jonge, uiterst bedreven
urban kunstenaars hun werk
in het Cultuurhuis BTHECITY,
gevestigd aan de Hoogstraat
34a. Hartje Rotterdam!

Cool
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De STADSRUIT is een maandelijks (7x per jaar) verschijnende
uitgave van de samenwerkende
welzijnsinstellingen in de wijken
Cool, Stadsdriehoek en CSkwartier, welke gratis huis aan
huis wordt verspreid in een
oplage van 10.000 stuks.
Het volgende nummer van de
Stadsruit verschijnt in
april 2011.
REDACTIEADRES:

Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
Tel: 010- 414 07 33
E-mail: pers@stadsruit.nl
Website: www.stadsruit.nl
REDACTIE:

Nicoline Voskamp, Anneke
Vereijken, Roelien VerzijlberghWoittiez, Silvia Stentler, Sjannie
Zwiers, Rutger Knook, Giota
Bachtsevanidou, Karin Gerretse
OPMAAK:
Bureau 404
Eendrachtsstraat 150, Rotterdam
Druk:
Wegener Nieuwsdruk
Gelderland

• Alléén in spoedgevallen en als
de telefoonlijn in gesprek is:
tel: 436 52 39
• In de avonden en weekenden
kunt u terecht bij de Huisartsenpost tel: 466 95 73

Herhaalrecepten:

• telefonisch: 436 78 79
• per fax: 225 60 00
• posten in de speciale herhaalrecepten brievenbus
• via de website www.gcow.nl

Praktijkverpleegkundigen:

tel: 436 32 20
Diëtist: 06-43425690
Thuiszorg Rotterdam: 282 60 10
Fysiotherapeuten: 436 21 27

Senioren Sociëteit

Joost Banckertplaats 21
tel.info: 412 57 20
• openingstijden:
ma - wo en vrijdagmiddag
14.00 - 17.00 uur

Zorgcentrum Atrium

Karel Doormanstraat 343
tel: 206 57 00

Geluidsoverlast

door bedrijven
D.C.M.R. meldkamer (24 uur/dag)
tel: 473 33 33

COOL / STADSDRIEHOEK

AC Bijna Alles

Baan 52-54
3011CC Rotterdam
tel: 010-412.41.82
bijna.alles@pameijer.nl
www.pameijer.nl

Klus en Werk

Cool/Oude Westen
Schietbaanstraat 33
3014 ZW Rotterdam
tel: 010-436.70.42
010-412.41.82
bijna.alles@pameijer.nl
www.pameijer.nl

Werkcentrum Datawerk
Schiedamsedijk 75a
3011 EL Rotterdam
tel:010-233. 06.62
info@datawerk.org
www.datawerk.nl

Atelier Juffrouw Janssen

Blekerstraat 8
3011 CH Rotterdam
tel:010-233.13.22
atelier.juffrouw.janssen@pameijer.nl
www.juffrouwjanssen.nl

Atelier Herenplaats
Schiedamsevest 56
3011 BD Rotterdam
tel:214.11.08
atelier@herenplaats.nl
www.herenplaats.nl

Kinderopvang Bimbola

Kortenaerstraat 1
tel: 213 20 27 (9.00 - 15.00 uur)
e-mail: centraalbureau@bimbola.nl

VraagWijzer Centrum

Voor alle vragen rondom zorg,
welzijn, wonen en inkomensondersteuning.
Gaffelstraat 24, tel: 436 30 60
Kipstraat 37, tel: 414 67 88

Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Centrum
Maatschappelijk werk
Ouderenwerk
Sociaal raadslieden
Hulpdienst
Bereikbaar in:
Gezondheidscentrum
Oude Westen en Cool
Gaffelstraat 24, tel: 436 30 60
Wijkgebouw Stadsdriehoek
Kipstraat 37, tel: 414 67 88
www.smdc.nl
e-mail: info@smdc.nl

Hulpdienst Centrum

wijkbus, reparatie- en servicedienst, telefooncirkel en contactbezoek Haagse Veer 94,
tel: 436 90 47
• openingstijden:
ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Patrimoniums Woning
Stichting

Mia van IJperenplein , tel: 750
67 00
• Reparatieverzoeken 24 uur/dag,
7 dagen/week, tel: 890 10 90

Meldpunt Sociaal Isolement
Kipstraat 37, tel: 414 67 88

Onderhoud Buitenruimte

• algemeen klachtennummer
grof vuil, openbare verlichting,
putten, kuilen en bestrating en
vervuiling
tel: 14010

Politie

• Buurtagenten Basiseenheid Cool
tel: 0900 - 8844
• Buurtagenten Stadsdriehoek
tel: 0900 - 8844
spreekuur Kipstraat 37
wo 14.00 - 15.00 uur
tel: 282 79 63
• Politiebureau Oude Haven/
Binnenrotte
Rijstuin 176, tel: 0900 - 8844

in

aan bij evenementen in de stad,
zoals het Dunya Festival, het North
Sea Jazz Festival, het Zomercarnaval en het Gergiev Festival.
Daar komt ruimte voor jou bij! Informeer naar de mogelijkheden
voor een optreden van je groep
– (semi)professional of oprechte
amateur: je bent welkom om van
mei tot oktober 2011 je prestaties
te tonen in het hart van de stad!

Meer informatie:

Marc Oudshoff coördinator
06 51272738
stadspodium@gmail.com
www.stadspodium-rotterdam.nl

STADSDRIEHOEK

Woonstad Rotterdam

Westblaak 210
3012 KP Rotterdam
e-mail: info@woonstadrotterdam.nl
Ons Klantcontactcentrum is op
werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.00 - 20.00 uur.
tel: 010 - 440 88 00

Basisschool Jan Prins

Nieuwstraat 15, tel: 413 31 11

Basisschool Willibrord

Nieuwstraat 15, tel: 240 95 41

Rotterdamse Schoolvereniging (Noord)

Schiedamsesingel 155
3012 BB Rotterdam
tel: 413 89 99 fax: 412 30 17
e-mail: rsv-noord@rsv.nl

Kinderopvang ‘t Steigertje

Corr.adres: postbus 22417
3003 DK Rotterdam
• Kinderdagverblijven
- Mariniershof 184, tel: 270 99 74
- Groothandelsgebouw
tel: 240 06 14
- Kipstraat 23, tel: 282 73 60
• PeuterSpeelzaal
Nieuwstraat 15, tel: 217 94 44
• BuitenSchoolse Opvang
Mariniershof 184
tel: 240 09 18

Kinderopvang Sarafina
Kipstraat 52
tel: 213 59 14
e-mail: sarafina@tiscali.nl

Small Kidz Kinderdagverblijf
Bredestraat 31
3011 RC Rotterdam
tel: 206 85 55 fax: 206 85 59
e-mail: info@smallkidz.nl
www.smallkidz.nl

Sleutelwerkplaats

De Schokbreker
Kortenaerstraat 23, tel: 433 38 90

Stichting Werkmij

Coolsingel 57 - 63
tel: 412 10 25
Inbraakpreventie, Groen
onderhoud, Buurtconciërge

Buurtbemiddeling Centrum

in Leeuwenhoek
Westkruiskade 54
3014 AW Rotterdam
06 1850 0316
e-mail:
centrum@buurtbemiddeling.org

Opbouwwerk Stadsdriehoek
Kipstraat 37, tel: 414 07 33
e-mail:
wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
• openingstijden:
ma t/m do 9.00 - 17.00 uur

Stichting Buurtwerk Centrum
(Stadsdriehoek)
Kipstraat 37
tel: 214 01 78

Wijkgebouw Stadsdriehoek

locatiemanager Dick Muizer
Kipstraat 37, tel: 282 79 63
e-mail:
stadsdriehoek@senr.rotterdam.nl
Ook voor verhuur van ruimten.
• openingstijden
ma t/m do 8.30 - 22.30 uur
vr 8.30 - 18.00 uur
za en zo incidenteel

Stichting Wijkorgaan
Stadsdriehoek

Kipstraat 37
tel: 414 07 33 fax: 433 26 31
e-mail:
wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
www.stadsdriehoek.nll
• openingstijden:
ma t/m do 9.00 - 17.00 uur

Algemene klachtennummer

gemeente Rotterdam
tel: 14010
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PAMEIJER IN COOL “EEN STAP VERDER”
Klus & Atelier
Werk Herenplaats
biedt
Cool/Oude Westen

Voor klussen in en om het
huis bij particuliere klanten,
bedrijven en instellingen.

De werkzaamheden kunnen
o.a. zijn :

Datawerk
Datawerk is gevestigd aan
de Schiedamsedijk 75a in het
centrum van Rotterdam.

Op Datawerk zijn 17 medewerkers
actief met het verzorgen van mailings, kopieerwerkzaamheden en
in- en uitpak werkzaamheden. Op
Datawerk wordt veel gewerkt voor
verschillende Bedrijven en organisaties. Zo worden flyers verzorgd
en worden boekjes voor verenigingen gemaakt.

Sinds enige tijd werken wij samen
met de IVA-groep aan de Glashaven waardoor wij in staat zijn om
aan alle wensen van klanten te
voldoen. Kopiëren kan nu ook op
groot formaat posters. Op Datawerk worden verslagen geprint en
netjes ingebonden. Verder worden vooral oude foto’s voor particulieren gedigitaliseerd en op een
schijf gebrand.

- schilderswerkzaamheden binnenshuis;
- schoonmaken van huizen,
tuinen en binnenplaatsen;
- opruimen, opknappen en onderhouden van tuinen;
- ophangen van gordijnen,
planken, schilderijen e.d;
- eenvoudige timmerwerkzaamheden;
- en nog vele andere klussen.

Voor informatie kunt u contact
opnemen met het onderstaande telefoonnummer.

Klus en Werk
Cool/Oude Westen

Schietbaanstraat 33
3014 ZW Rotterdam
010 - 436 70 42 /010 - 412 41 82
www.pameijer.nl

Pameijer Klus en Werk
werkt samen met:

AC Bijna Alles,Woonstad, Sonor

Programma
Activeringscentrum NatuurEen plek voor iedereen die graag een activiteit of
vrijwilligerswerk wil doen.
Maandag 08:30 - 22:30 uur
14:00 - 15:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18:00
19:00 - 21:00

gezellig tekenen met Esther en Kenneth
koken met Chris, leer koken met de kookchef en Rob
gezellig tafelen in Bijna Alles voor maar € 3.00
darten met dartclub de “Gouden Gooiers”

Dinsdag 08:30 - 22:30 uur
10:00 - 12:00 ontwikkel je muzikale talent met Thabita/Geert
14:00 - 17:00 de kookchef doet weer zijn best
15:00 - 16:00 creatief met bloemen voor elke bloemenliefhebber o.l.v.
Esther
17:00 - 18:00 geniet van de smakelijke maaltijd van Chris voor € 3.00
19:00 - 21:00 meer pret met het internet (cursus internetten) door
Mieke

Woensdag 08:30 - 22:30 uur
10:00 - 14:00 geknipt en gekamd door Desi voor maar € 2.00
17:00 - 18:00 gezellig tafelen in Bijna Alles voor maar € 3.00

Donderdag 08:30 - 22:30 uur
10:00 - 13:30
15:30 - 16:30

kleding herstellen door vrijwilligster
eens in de 2 weken Gezamenlijk Overleg (laat uw stem
horen)
17:00 - 18:00 napraten en genieten van soep en salade met Turks
brood

brigade
Wie zijn wij?

De natuurbrigade voor al uw klusjes op het gebied van tuinieren.

Wat doen wij?

Onderhouden
(binnen)tuinen,
perken, bloembakken, geven advies, leggen kleine (balkon)tuinen
aan, een moestuin samen met
bewoners, kunnen ouderen helpen met het onderhoud van hun
tuintje of balkon, helpen mee bij
groenacties.

Waar werken wij?

Educatieve projecten

De kunstenaars van Herenplaats
werken regelmatig samen met
scholen uit het basisonderwijs
en het hogeronderwijs. Lezingen,
workshops en exposities over
“Outsider Art” en kunst in het algemeen worden verzorgd zowel in
Nederland als daarbuiten.

Galerie

Herenplaats organiseert spraakmakende exposities waar men
zich richt op een “alternatieve
zone” waar officiële kunst en Outsider Art in samen kunnen komen.

Publicaties

Herenplaats geeft regelmatig boeken en catalogi uit over de wereld
van de “Outsider Art” en aanverwante stromingen. Voor kleur-

rijke originele kaarten en relatiegeschenken kunt u ook bij ons
terecht, net als voor het werken in
opdracht.

Evenementen

De galerie heeft 75 m2 kleurrijke
ruimte en is voor buitenstaanders
te huur voor speciale evenementen (groepen tot 100 personen)
zoals lezingen, recepties, presentaties en workshops.

Artotheek

Aan de galerie is een artotheek
verbonden waar zowel particulieren als bedrijven voor aangename
prijzen werk van Herenplaats
kunstenaars kunnen huren.
Schiedamse Vest 56-58
3011 BD Rotterdam
010-2141108

Atelier
Juffrouw Jansen

In het Centrum van Rotterdam.
Dat zijn de wijken: Oude Westen,
Cool en Stadsdriehoek.

Wanneer werken wij?

Op afspraak en na overleg over
de gevraagde werkzaamheden.
De natuurbrigade is een onderdeel van Klus en Werk van AC
Bijna Alles en heeft een samenwerkingsverband met opbouwwerk Sonor. U kunt ons bereiken
op telefoonnummer: 010-4124182

Vrijdag 08:30 - 17:00 uur
12:00
Stampot van Chris
14:00 - 16:00 diverse Creatieve vormen (o.a. boetseren) met Mieke
10:00 - 16:00 klussen met Mieke en Piet

Zaterdag is AC Bijna Alles de gehele dag gesloten
Zondag 13:30 - 22:00 uur
14:00 - 17:00 onze chef de cuisine vertoont zijn kookkunsten
17:00 - 18:00 gezamenlijk genieten van de culinaire fratsen van Chris
19:00 - 21:00 zing maar mee met de karaoke dvd of geniet van een
mooie film verzorgd door Kristaan

Op alle dagen is er verkoop van 2e hands kleding
uit de Twice is Nice shop
Baan 52, Rotterdam, 010-4124182, Metrohalte Leuvehaven

www.bijna-alles.nl

Twice
is Nice

Wil je een opgeruimde kledingkast? Geef de ander
een kans iets nieuws aan
te trekken. Heb jij kleding
over? Breng het even bij ons
langs.
AC Bijna Alles, Baan 52

ZOEK JE EEN PERSOONLIJK CADEAU? • EEN UNIEK HANDWERK PRODUCT? • WIL JE EEN SPECIALE BESTELLING
DOEN? We zien je graag in onze winkel voor ons assortiment aan
cadeau-artikelen. Openingstijden: Ma t/m Vr: 9.30 - 16.30 UUR.

Atelier Juffrouw Jansen biedt ondersteuning aan kinderen/jongeren,
volwassenen en ouderen met een (lichte) verstandelijke beperking of
psychiatrische problematiek.
De Bleekerstraat 8, Rotterdam, Tel: 010-2331322

