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Openingsfeest Het Landje!
Op 29 juni is het plein Het Landje opgeleverd!!! Het is een
prachtig resultaat geworden. Een groot feest waard.

Woensdag, 29 juni a.s. is het zover, dan
openen we officieel plein Het Landje!
In circa 6 weken is het plein omgetoverd tot een mooi
sport- en spelplein voor jongens, meisjes en volwassenen
met daarop onder andere een kunstgras voetbalveld,
een tennis- en basketbalveld; mede mogelijk gemaakt
met steun van de Krajicek Foundation en de Cruyff
Foundation. Daar zijn we trots op en dat willen we met
jullie vieren!

Lees verder op pagina 2

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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Openingsfeest Het Landje!

Vervolg van pagina 1
Wat gaan we doen?
13.30 uur Optreden van brassband en streetdance

NR 15 - juni/juli 2011

Rotterdam investeert in duurzame groei
College Rotterdam geeft met Programma Duurzaam extra impuls aan duurzame wereldhavenstad

demonstratie

13.45 uur Officiële opening door 		

wethouder Alexandra van Huffelen,
portefeuillehouder Saïd Kasmi 		
(deelgemeente Centrum), Cruyff- en
Krajicek Foundation
14.00 uur (Sport)sterren uit de wijk stellen zich
voor
14.10 uur Let the games begin!

Vanaf 14.20 uur kun je meedoen aan:

voetbal (6 tegen 6) • basketbal • panna • atletiek •
tennis • dans • boksen

16:15 uur Plein beschikbaar voor eigen gebruik
Wie komen er?
• Cruyffie (de mascotte)
• Allerlei sportclubs zoals basketbalvereniging
Divine, tennisvereniging Dosh en (sport)sterren
uit de wijk

Lijnbaan krijgt een nieuw jasje De Gouden
Grasspriet 2011

Vanaf eind maart 2011 zijn
de Gemeente Rotterdam en
Eneco op de Lijnbaan aan
het werk. De gemeente werkt
aan een levendige binnenstad
waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan.
De binnenstad is immers het
visitekaartje van de stad.
Het College van B&W heeft voor
de binnenstad de ambitie dat er
meer mensen gaan wonen en
werken. Ook moet het bezoek
aan de binnenstad toenemen,
waarbij de verblijfsduur verlengd
wordt. De Lijnbaan wordt ontwikkeld in oude glorie maar met
een nieuw jasje, zodat het een
winkelgebied wordt waar het
aangenaam is om te verblijven
en te verpozen voor bewoners,
bezoekers, bedrijven en investeerders.
Het lijnenspel dat de Lijnbaan
kent, wordt versterkt. Door het
gebruik van natuursteen, het
aanbrengen van groen en het
vervangen van oud straatmeubilair door nieuwe elementen in de
Centrumstijl, moet er een citylounge ontstaan.

opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met projectcommunicatie Yvette Ignatius, via
tel.: 010- 489 5806 of per email:
y.ignatius@gw.rotterdam.nl.

Planning

De werkzaamheden zijn in fasen
opgedeeld. De eerste fase start
eind maart 2011 en moet medio
november 2011 afgerond zijn.
Tussen november 2011 en janu-

Veiligheid

Voor het vervangen van de riolering en stadsverwarming wordt
een diepe geul gegraven. Voor de
veiligheid worden hieromheen
hoge transparante bouwhekken
geplaatst. Bij het bestraten worden deze hekken vervangen voor
de lage, zogenaamde, ‘drang’
hekken.
Deze werkzaamheden worden
in fasen uitgevoerd. De aanne-

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze
werkzaamheden of klachten of

De Gouden Grasspriet 2011, Award voor het beste
kleinschalige zomerfestival van Rotterdam
NL10 magazine gaat deze zomer in Rotterdam weer op zoek naar
het leukste kleinschalige zomerfestival. Vorig jaar werd Bazar Bizar
gekozen tot leukste Rotterdamse festival.
De winnaar van 2011 wordt in september bekend gemaakt. Het publiek bepaalt welk festival dit jaar de winnaar wordt. Ga naar www.
goudengrasspriet.com en stem op je favoriete festival.
We vinden dat, naast grote publiekstrekkers als het Zomercarnaval
en Metropolis, ook de kleine Rotterdamse festivals aandacht verdienen. Vandaar de Gouden Grasspriet verkiezing.
Vanaf 12 juni kan het publiek op www.goudengrasspriet.com stemmen op zijn favoriete kleinschalige festival van 2011. De winnaar
mag zich een jaar lang winnaar van de Gouden Grasspriet 2011 noemen en wordt het volgende jaar uitgebreid gepromoot in de NL10
magazine.

laadpunten, de vervanging van minimaal 4000 benzinescooters door
elektrische, het uitbreiden van
het gemeentelijke elektrische wagenpark en het realiseren van een
beleveniscentrum voor elektrisch
vervoer. Op het gebied van geluid
heeft het college als target voor
2014 geformuleerd dat 15.000 Rotterdammers minimaal 3 decibel
minder verkeerslawaai ervaren dan
in 2010. Om de stad groener te maken wil Rotterdam zowel in 2011
als in 2012 2000 bomen planten
en meer groen en water toevoegen
aan de huidige tien minst groene
buurten.

Een schone, groene en
gezonde stad waar duurzaamheid bijdraagt aan
een sterke economie. Dat
is de ambitie waaraan het
Rotterdamse college van
B en W met het nieuwe
Rotterdamse Programma
Duurzaam wil werken.

Halveren van de CO2-uitstoot,
voorbereiden op de gevolgen van
klimaatverandering, een betere
luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast vormen de rode draad in
het programma. Het college investeert 31 miljoen euro om de groene
ambities te realiseren. Bovendien
wil het college bereiken dat in deze
collegeperiode in Rotterdam voor
minimaal 350 miljoen euro aan
duurzame investeringen worden
gedaan. Die moeten ook bijdragen
aan meer werkgelegenheid voor
Rotterdammers. Rotterdam wil
met het programma een betere
leefkwaliteit realiseren voor haar
bewoners en een nog aantrekkelijkere vestigingsstad worden voor
bedrijven.
Het college heeft inwoners, bedrijven en (kennis)instellingen nauw
betrokken bij het maken van de
plannen. Zo vonden de afgelopen maanden tal van gesprekken
en bijeenkomsten plaats en zijn
van meer dan 60 partijen reacties
ontvangen op het consultatiedocument. Al deze bijdragen zijn
verwerkt in het uiteindelijke programma. Wethouder Alexandra
van Huffelen (duurzaamheid, bin-

nenstad en buitenruimte): “Met
dit programma willen we ervoor
zorgen dat het duurzamer maken
van de stad óók leidt tot meer welvaart, een betere gezondheid en
een betere leefomgeving voor Rotterdammers. We kijken alvast één
generatie verder. Ik ben er trots
op dat we daarbij de hulp hebben
gekregen van zo veel Rotterdammers, instellingen en bedrijven.
Vanuit de gemeente willen we hen
aanmoedigen en ondersteunen om
zélf aan de slag te gaan. Zodat we
samen trots kunnen zijn op een
welvarende en mooie stad.”

Tien Rotterdamse opgaven

In het Programma Duurzaam zijn
voor de periode tot en met 2014 de
tien voor Rotterdam belangrijkste
opgaven geformuleerd en 89 concrete actiepunten om aan deze opgaven te werken. Zo wil Rotterdam
vooroplopen bij het verminderen
van de CO2-uitstoot, door 50%
CO2 te reduceren in 2025. Op dit
moment draagt de regio Rijnmond
voor 16% bij aan de landelijke
CO2-uitstoot. Zonder maatregelen
zal deze uitstoot in 2025 verdubbelen. Mede hierom krijgt het bevorderen van CO2-afvang, transport
en opslag (CCS) veel aandacht.
Daarnaast wil Rotterdam minder
energie gebruiken, de concurren-

De genomineerden zijn:

Zomer Zondagen, Slag bij Waterloo Festival, Rotterdam Zingt Mee,
Duizel in het park, Pleinbioscoop Rotterdam

Werken aan de weg
De gemeente Rotterdam werkt aan de weg voor
een stad in vorm

Soort werkzaamheden

De riolering ligt langs de gevel
en wordt als eerste vervangen.
Daarna volgt de stadsverwarming die in het midden van de
Lijnbaan ligt. De riolering en
stadsverwarming worden deel
voor deel vervangen, zodat de
Lijnbaan niet in één keer openligt. Zodra een deel van de buizen is vervangen, wordt de straat
tijdelijk dichtgestraat en gaat de
aannemer verder met het volgende deel. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond krijgt de Lijnbaan de definitieve bestrating.
De riolering en stadsverwarmingsbuizen die onder de Lijnbaan en de Korte Lijnbaan liggen, zijn vanwege ouderdom aan
vervanging toe. Deze vervanging
van de riolering en stadsverwarming wordt daarom aangegrepen om de Lijnbaan een nieuwe
inrichting te geven.

NL10 magazine organiseert de verkiezing:

ari 2012 ligt het werk tijdelijk stil
vanwege het stook- en winkelseizoen (feestdagen). Tussen februari 2012 en september 2012
wordt het werk hervat in fase 2.
De feitelijke uitvoeringsduur van
deze fase is ongeveer 4 maanden. Voor het gedeelte Stadhuisplein - Weena Zuid is nog geen
detailplanning opgesteld. De fasering voor de werkzaamheden
aan de stadsverwarming is hierin leidend. Hierna ontvangt u te
zijner tijd nog bericht over.

Werktijden

Tijdens de openingstijden zijn
de winkels altijd bereikbaar. Om
het werk binnen de planning te
kunnen voltooien, worden de
werkdagen aangepast en begint
men vroeg op de Lijnbaan en
wordt er, indien nodig, na sluitingstijd van de winkels doorgewerkt.

mers voeren daarom vroeg in de
ochtend hun dagvoorraad aan en
zetten deze in het werkgebied.
Elke dag na het werk loopt de
toezichthouder langs het werkterrein om ervoor te zorgen dat
al het bouwmateriaal netjes binnen het werkterrein ligt.

Voor u ziet u de VIP-nieuwsbrief Werken aan de Weg van de gemeente Rotterdam. Deze nieuwsbrief is in het leven geroepen om u
en uw organisatie op de hoogte te houden van de wegwerkzaamheden die net zijn gestart of binnenkort van start gaan. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan het vervangen van het riool of het opnieuw
inrichten van een straat. Al deze wegwerkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van Rotterdam.
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks.

Wie doet wat?

Kijk voor een compleet overzicht van alle wegwerkzaamheden op
onze website www.rotterdam.nl/werkzaamheden.

De vervanging van de riolering
en de herinrichting van de straat
zijn projecten die uitgevoerd
worden door Gemeentewerken.
De vervanging van de stadsverwarming wordt door Eneco
Warmte uitgevoerd en kabels en
leidingen worden vervangen
door diverse nutsbedrijven. Via
onderstaand
telefoonnummer
kunt u in contact gebracht worden met desbetreffende toezichthouder.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/lijnbaan

Goudsesingel (Centrum)

Van maandag 16 mei tot eind oktober 2011 werkt Gemeentewerken
aan de vernieuwing van de tramsporen en de riolering aan de Goudsesingel. Tot begin september is de Goudsesingel tussen de Mariniersweg en het Oostplein in beide richtingen afgesloten voor het
verkeer.
Tussen de Vondelweg en Pompenburg is de Goudsesingel afgesloten
voor het verkeer richting Pompenburg. De parallelweg aan de noordzijde van de Goudsesingel is wel bereikbaar.
Borden geven de omleidingen aan.
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Rotterdams initiatief
valt in de prijzen

tiekracht van de industrie verbeteren, de ontwikkeling van nieuwe
technologieën bevorderen en de
werkgelegenheid stimuleren. Rotterdam werkt ook aan het omschakelen naar duurzame energie zoals
wind- en zonne-energie en het stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerde biomassa als
grondstof. Om de luchtkwaliteit te
verbeteren en geluidsoverlast terug
te dringen zet Rotterdam in op het
bevorderen van duurzame mobiliteit en transport. Onder meer door
het bevorderen van elektrisch vervoer door de aanleg van 1000 op-

Als laaggelegen deltastad blijft Rotterdam werken aan klimaatadaptatie, door onder meer te experimenteren met drijvend bouwen, door
waterpleinen aan te leggen en het
aantal groene daken en gevels uit
te breiden met in totaal 160.000
m_. Ook wil het college bevorderen
dat duurzaamheid centraal staat bij
toekomstige gebiedsontwikkelingen. Tot slot werkt Rotterdam aan
het vergroten van het draagvlak
voor duurzaamheid door duurzaamheid sterker te verankeren in
het onderwijs. Alexandra van Huffelen: “Natuurlijk bouwen we verder op de resultaten en initiatieven
die de afgelopen jaren binnen het
Rotterdam Climate Initiative zijn
behaald en met veel daadkracht
in gang zijn gezet. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeente,
het bedrijfsleven verenigd in Deltalinqs, het Havenbedrijf en de
milieudienst DCMR blijft ook de
komende tijd een belangrijk samenwerkingsverband om onze
duurzaamheidsdoelstellingen te
bereiken.”

Volop groen genieten in
hartje Rotterdam

Nederland in Dialoog wint Actief Burgerschap Award!
Hoe kan een jubileumjaar mooier
beginnen, dan met een award?
Wat 10 jaar geleden in Rotterdam,
naar aanleiding van de aanslagen
op 9-11 in New York, begon, is inmiddels uitgegroeid tot een grootschalig evenement in 55 steden in
Nederland. En nu ook nog beloond
met een heuse award! Hoe kan een
jubileumjaar mooier beginnen?
Stichting Nederland in Dialoog
ontving op 5 mei 2011 de 7e Actief
Burgerschap Award uit handen van
Joan Ferrier, directeur van E-Quality. De Actief Burgerschap Award
is een initiatief van Stichting Eenheid is Kracht en wordt jaarlijks
uitgereikt aan een persoon of initiatief dat zich actief heeft ingezet
voor zijn of haar omgeving, wijk of
buurt. Een initiatief dat zich inzet
om mensen bij elkaar te brengen
en te verbinden. De Jongerenjury
koos Nederland in Dialoog tot finalist van de Actief Burgerschap
Award omdat “het door inzet van
een specifieke dialoogmethodiek,

mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek brengt.
Dialoog brengt mensen dichter bij
elkaar, creëert ruimte voor uitwisseling van ervaringen, dromen
en inspiratie. Het schept een veilige ruimte waarbinnen mensen
in twee uur tijd veel van zichzelf
aan elkaar durven laten zien. Op
deze manier zullen verschillende
individuen worden gestimuleerd
en geïnspireerd om de samenleving te verbeteren.” De jurystemmen werden gecombineerd met
de online uitgebrachte stemmen
van het publiek. Voor Nederland in
Dialoog is de Award een aanmoediging om nog meer mensen in een
betekenisvol gesprek te brengen,
ze te laten ervaren wat er gebeurt
als je afwijzing voor wat onbekend
is, omzet in nieuwsgierigheid naar
elkaar.
In Rotterdam is iedereen weer van
harte uitgenodigd om op 7 oktober
2011 aan te schuiven aan de circa
200 Dialoogtafels die verspreid

staan over ongeveer 100 locaties in
de stad. Er is altijd wel een Dialoogtafel bij je in de buurt. Voor meer
informatie zie www.dagvandedialoog.nl.
De Dag van de Dialoog is een initiatief van de Rotterdamse Stichting
In Dialoog en vond voor het eerst
plaats in 2002. Maatschappelijk
ongenoegen over vervreemding
tussen verschillende bevolkingsgroepen leidt inmiddels jaarlijks
tot ruim boven de 200 dialoogtafels
met elk jaar een wisselend thema:
voor 2011 is dat Over de Brug komen. Een kleine 2000 Rotterdammers schuiven aan en maken kennis met de ander. De ‘Dag van de
Dialoog’ vindt inmiddels navolging
in zo’n 55 steden in heel Nederland.
Meer info: Bob van den Berg,
Projectbureau Dag van de Dialoog,
06-28470704,
www.dagvandedialoog.nl,
info@dagvandedialoog.nl,
Twitter @dagvandedialoog.

Het Groene Dakterras is geopend! Zon- en groenliefhebbers zijn dolgelukkig gemaakt, want op warme zomerdagen is de groene oase, het dakterras van Engels, boven op
het Groothandelsgebouw weer the place to be. Daarnaast is
tevens en op dezelfde plek Het Groene Infodak geopend. Hier worden
vanaf heden elke eerste zondag van de maand groen-dakbezitters en de
green minded geadviseerd. Onder de aanwezigen was ook Alexandra van
Huffelen, wethouder van duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte.
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Jong&Oud activiteit

Samen met het jongerenwerk van St. Jong
is het opbouwwerk van
SONOR een duikproject gestart met jongeren en volwassenen uit
de wijk.

Het opbouwwerk heeft dit samen
met het jongerenwerk opgezet.
Het doel was dat 5 jongeren en 5
volwassen samen werken om tot
een gezamenlijke prestatie (het
Scubadive diploma) te komen.Er
is in dit project samengewerkt
met Duikschool Souldivers die
gevestigd zijn aan de Henegouwerlaan.Het totale project
bestond uit: theorielessen, vijf
zwembadduiken, een openwater
duik en een excursie bij de brandweer. De doelstelling was om
jongeren te betrekken die moeilijk een startkwalificatie kunnen
behalen en middels dit project
ervaring opdoen met iets compleet nieuws. Fysieke en mentale
inspanning en uitdaging, samenwerken, gezamenlijk een commitment aangaan, elkaar vertrouwen en steun geven en iets tot
een positief einde te brengen en
een diploma halen.
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veren. Hier was 45 minuten voor
gereserveerd. Gelukkig beschikt
de Activiteitenwerf over een grote
keuken, zo konden alle groepen
hun taken goed uitvoeren. De
buurtagent had de jury geregeld
door een collega uit te nodigen die
voorheen als chef-kok werkzaam
was geweest. Er werd door de jury
o.a. gelet op samenwerking, creatie en de smaak van de salade.
Als prijs kregen de kandidaten
een koksmuts. Na de prijsuitreiking werden de gemaakte salades
onder het genot van een drankje
door alle deelnemers opgegeten.
Deze activiteit heeft als resultaat
gehad dat jongeren en ouderen
samen kookactiviteiten hebben
verricht en ook een beter inzicht
gekregen hebben in de wereld
van zowel de aanwezige jongeren
als de aanwezige ouderen.

Op 19 april 2011 jl. was het weer tijd voor een Jong & Oud
activiteit die dit keer plaats vond in de Activiteitenwerf van
Stichting Buurtwerk Centrum in de Blekerstraat 10.

Duik in het diepe

Eveneens waren dit keer buurtagent Kita Badloe, de jongerenwerker van Stichting Jong en een
paar bewoners uit de Lijnbaanhoven betrokken bij de organisatie
van de activiteit. De wijkbus werd
ingezet voor bewoners die slecht
ter been waren.
Om jongeren van verschillende
leeftijdscategorieën te krijgen,
is besloten om leerlingen van
de 8ste klas van basisschool het
Landje te betrekken bij de activiteiten. Meester Veltenaar, zelf bewoner van de Lijnbaanhoven was
met een grote groep enthousiaste
jongeren vertegenwoordigd zij
hadden de rol van gastheer en

gastvrouw op zich genomen bij
de ontvangst van de bewoners.
Zij vervulden allen hun taak met
verve!
Er waren bewoners aanwezig die
nog nooit naar een Jong & Oud
activiteit geweest waren, wat een
goede zaak is om steeds meer bewoners te bereiken. De sfeer zat
er direct al goed in.
De aanwezige bewoners en jongeren werden tijdens een drankje
en cake verdeeld in 4 groepen. De
verrassingsactiviteit bestond dit
keer weer uit een kookactiviteit
om een salade zo creatief en lekker mogelijk te maken en te ser-

Op naar een volgende Jong &
Oud activiteit!

Pameijer
Summerparty

Jammer genoeg zijn er halverwege 3 meiden afgehaakt, omdat
ze verzuimden om een medische
verklaring in te leveren en ze
daarom niet mee mochten duiken. Wel hebben ze alle drie een
snorkeldiploma behaald. De volwassenen in dit project hadden

Plantenactie
een speciale rol in het geheel. Van
hen werd verwacht dat ze de jongeren begeleiden, activeren, een
voorbeeldfunctie vervullen en
een rolmodel kunnen zijn voor de
jongeren en dit is aardig goed gelukt. Verder is het in het duiken
van belang dat je een buddy hebt
waar je van op aan kunt onder water. Daarvoor is het noodzakelijk
dat er onderling vertrouwen is en
begrip voor bepaalde angsten en
vrees. Er is lef en moed voor nodig om grenzen hierin te verkennen en erover heen te gaan. De
groep is daarin enorm gegroeid
en er is een
sterke band ontstaan. Dit was nodig om met elkaar dit avontuur af
te ronden in een open waterduik
in Zeeland. Er was in ieder geval
sprake van een langdurige verbondenheid met
de deelnemende jongeren en
volwassenen wat geleid heeft tot
een prachtig resultaat. Uiteindelijk hebben 4 volwassenen en 3
jongeren het project tot een goed
einde gebracht. Op woensdag 15
juni hebben ze uit handen van
portefeuillehouder
Marjolijn
Masselink hun brevet uitgedeeld
gekregen in het Dorpshuis, omringd door familie en vrienden.
Het was een feestelijke avond
met veel hulde aan de trotse deelnemers.
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Twee groepen bewoners
zijn in maart en juni in de
Eendrachtsstraat aan de
slag gegaan met het opfleuren van hun straat.
In het middelste deel van de Eendrachtsstraat hebben bewoners
hun straat opgefleurd met nieuwe
geveltuinen, zijn bloembakken
aangevuld met mooie bloemen
en rond de boomspiegels met
planten. Daarna is de straat grondig schoongeveegd door de be-

woners. Ook de kinderen hebben
hard mee geveegd. Na het harde
werken was het goed rusten, onder het genot van een kopje koffie, thee en lekkere broodjes, hebben de bewoners samen geluncht
genietend van een heerlijk lente
zonnetje. In het laatste deel van
de Eendrachtsstraat is in het kader van Opzoomeren, geïnspireerd door het middelste deel van
de Eendrachtsstraat, ook de straat
opgevrolijkt met mooie planten.
De straat staat er weer fleurig
bij. Als beloning voor hun inzet
hebben de groepen bewoners die

met groen en kunst bezig zijn
geweest met elkaar gegeten. Een
Marokkaanse moeder had hapjes
gemaakt voor iedereen en deze
vonden gretig aftrek. Er is een
vaste kerngroep van bewoners
die regelmatig een dag organiseren om de straat schoon te maken, de straat groener te maken
en ze zijn bezig om de straat te
verfraaien met kunst. Binnenkort
zal er gestart worden met het beschilderen van lelijke garagedeuren in de straat

Mozaieken
in de van
Brakelstraat

De bewonersgroep in de van Brakelstraat is druk bezig om het
mozaiekwerk te voltooien in hun
straat. In de maand juni komen
ze bij elkaar in het Dorpshuis en
hopen dan al het mozaiekwerk af
te maken zodat het bevestigd kan
worden op de geveltuinen.

Op dinsdag 7 juni pakte Pameijer groots uit met een grote Summerparty op de Baan in Bijna Alles. Er kwamen veel mensen op af,
want er waren leuke creatieve workshops, zoals flessen beschilderen
onder leiding van Juffrouw Janssen, een kunstproject van Pameijer.
Er was Inspringtheater van Formaat, deelnemers konden hun handen laten beschilderen met prachtige hennakunstwerkjes. ’s Avonds
werd er lustig op los gedanst onder het optreden van de NAS-band.
En natuurlijk was er heerlijk eten en drinken en kon men onder begeleiding allerlei muziekinstrumenten bespelen.
Het weer werkte goed mee op deze dag en de deelnemers hebben
genoten van dit zomerse feest.
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100ste expositie
1 juli t/m 28 augustus 2011 in Galerie Herenplaats
opening vr. 1 juli om 17.00 uur

Sportief wandelen,
stap voor stap fitter

Aan de Hoogstraat 29 is op
de etalageruit te lezen dat
hier binnenkort Bodhi Yoga
en Mindfulness wordt geopend. De kleine blaadjes
tussen de tekst door zijn van
de bodhiboom. Onder deze
boom bereikte Boeddha zijn
verlichting. Dit vertelt Claudia Heere. Met haar partner
Mikis Stekelenburg en Annette van Beelen is zij druk
bezig dit pand te veranderen in een sfeervol centrum
voor yoga en meditatie.

De dienst Sport en Recreatie Rotterdam organiseert, in samenwerking met Stichting Natuur,
Cultuur en Bewegen, iedere
maandag van 16.15 uur tot 17.15

Graag nodigen wij u uit voor onze 100e expositie.
In de afgelopen 20 jaar hebben we met veel plezier samengewerkt
met veel verschillende kunstenaars in onze galerie. Voor deze 100e
expositie hebben we 34 van deze kunstenaars uitgenodigd om hun
werk te exposeren.
Op vrijdag 1 juli om 17.00 uur zal Yvonne Koopman met een speciale
performance het glas heffen op deze mijlpaal. De Muziek wordt verzorgd door Bleu Lady!

uur een sportief wandelen training.
Deze vindt plaats in het park bij
de Euromast, onder leiding van
Evert Nekeman.

en Mikis socioloog. In november
2010 besluit dit trio hun passie
te volgen en een Yogacentrum
te beginnen in Rotterdam. In de
Hoogstraat vinden ze dit pand.
Claudia vertelt dat ze bij de eerste
kennismaking met dit deel van
de Hoogstraat direct het gevoel
had dat het hier moest gebeuren.
“Het bruist hier en ik krijg er
energie van”. De verbouwing is
nog niet klaar maar de contouren
van Bodhi Yoga en Mindfulness,
de Bodhi Shop en de Bodhi Bar
zijn al zichtbaar.

Yoga kan weer

Het blad van de heilige bodhiboom is weliswaar het kenmerk

om hier bewust van te worden
en er iets aan te doen. Yoga heeft
alles te maken met het in balans
brengen van lichaam en geest.
Of anders gezegd, een uurtje
yoga zorgt voor meer rendement
de rest van de dag. Annette illustreert dit met het voorbeeld van
het Ministerie van VROM waar
men de dag begint met yoga.

Legendarische wielrenners
lanceren elektrische OV-fiets

Team Atelier Herenplaats
Schiedamse Vest 56-58, 3011 BD Rotterdam. Tel: +31 (0)10 2 14 11 08
www.herenplaats.nl, atelier@herenplaats.nl

De Wijkbus

Claudia Heere heeft Annette
van Beelen ontmoet op de Yoga
Academie Nederland in Amsterdam. Claudia is grafisch vormgever, Annette loopbaantrainer

De Wijkbus is er voor alle 55+-ers in het Centrum!!
Heeft u een postcode tussen 3011 en 3016 en heeft u vervoer nodig?
Dan kunt u gebruik maken van onze Wijkbus. Het vervoer kost
slechts € 1,- per rit.
Bijvoorbeeld:
- Naar de dokter of het ziekenhuis;
- Naar een winkel voor uw boodschappen;
- Of bijvoorbeeld op visite.

Proef op tien stations,
waaronder Rotterdam

Bent u ouder dan 55 jaar?
Heeft u kleine klussen in en om uw huis? Bijvoorbeeld een
reparatie in de keuken, loodgieterswerk of elektra.
Zijn de cijfers van uw postcode tussen de 3011 en 3016?
Bel dan onze Reparatie en Servicedienst.
Het eerste klusje is gratis! Daarna vragen we een kleine bijdrage en
wordt u lid van de Hulpdienst waar de reparatie en servicedienst
onder valt. Dit lidmaatschap is € 10,-- per jaar.
We hebben weer volop ruimte om u van dienst te kunnen zijn! Dus
aarzel niet en bel tijdens kantooruren naar de Hulpdienst: 010 436
90 47en vraag naar Robert Ras.

Het trio wil daarnaast een soort
huiskamer voor de buurt zijn. Je
hoeft er niet alleen te komen voor
een yogales of meditatie. De Bodhi-Shop heeft allerlei artikelen
te koop die te maken hebben met
yoga en meditatie. In de Bodhi-

Mede dankzij de financiële bijdrage van Laurens en hun vertegenwoordigers, die er ook bij
waren, is er tot laat gezongen en
gedanst.
De positieve reactie van de mensen van het complex, ook die
van de nieuwe bewoners hebben
meegewerkt aan een daverend
feest. Vreugde en plezier voerden
de boventoon op deze bijzondere
avond.
10 jaar samen wonen, samen leven met alle ups en downs, die
mensen ervaren als je het met elkaar moet “doen”is dit feest een
hoogtepunt geworden. Misschien
een nieuw begin om de beleving

SAMEN nog meer vorm te geven???
Een praatje maken, de lift open
houden, een kaartje leggen op de
woensdagavond, een borrel nemen na het markten, een vriendelijke oogopslag, de ander open
tegemoet treden, vaardigheden
die we allemaal bezitten en nu
wellicht duidelijker in praktijk
gebracht kunnen worden.
Het is zo simpel en het levert
zoooveel op!
In deze tijd van crisis, bezuinigingen, zorgen overeind blijven
als MENS een uitdaging, toch?

bar is een gezond broodje met
een (bio)sapje of een café latte te
koop. Een gezellige bank buiten
voor de deur en de sfeer die Annette, Claudia en Mikis willen
uitstralen is compleet.

sen kunnen kennismaken met de
activiteiten die Bodhi gaat aanbieden. Eind augustus is de officiële
opening. De voortgang is te volgen op de etalage of via facebook.
com/bodhirotterdam.nl.

Proeflessen

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@centrumbodhi.nl

provocerende karakter. Meer dan
zestig schilderijen en sculpturen
zijn te zien van deze invloedrijke
kunstenaar.Samen met schilders
als Keith Haring en Jean-Michel
Basquiat, zorgde George Condo
voor een hernieuwde interesse
in schilderen binnen de internationale kunstscene van de jaren tachtig. Zijn werk toont een
verbazingwekkende technische
bekwaamheid, stilistische veelzijdigheid en originele onderwerpen, waarmee hij grote invloed
heeft op twee generaties van
Amerikaanse en Europese schilders. www.boijmans.nl

november de mooiste en belangrijkste stukken uit de etnografische kunstcollectie in de thematentoonstelling ‘125 Meesterwerken’. De meesterwerken worden
op esthetische wijze individueel
gepresenteerd en kunnen voor
het eerst van alle kanten worden
bekeken.
De begeleidende vijfdelige catalogus bevat prachtige kleurenfoto’s
en verdiepende, wetenschappelijke en toegankelijke teksten
over de verzameling en de culturen waaruit de collectiestukken
afkomstig zijn en een uitvoerige
beschrijving van de geschiedenis
van het museum. www.wereldmuseum.nl

Half juli kan men al een kijkje
gaan nemen aan de Hoogstraat
29. Bodhi wil dan starten met
het geven van proeflessen. Men-

Bewoonster

Museumnieuws

U kunt ons tijdens kantooruren bellen om een rit te reserveren.
Belt u dan naar de Hulpdienst: (010) 436 90 47, en vraag naar
Ahmed Seali.

Reparatie- en
Servicedienst

van Bodhi, toch is Bodhi geen
Boeddhistisch centrum. Annette
legt uit dat het beoefenen van
yoga en meditatie meer een manier van leven is. De drukte van
de moderne tijd zorgt voor veel
spanning en yoga is een manier

Het 10-jarig bestaan van de Mariniershof is met veel enthousiasme, goede muziek, een lekkere Barbecue zeer
uitbundig gevierd!!

Van kinderen tot zestig-plussers
Bodhi heeft een aanbod voor allerlei doelgroepen. Er is een mogelijkheid voor ouders en kinderen bijvoorbeeld. Maar ook zwangere vrouwen of zestig-plussers
kunnen binnenkort bij Bodhi
terecht.

Voor informatie of inschrijving:
Stichting Natuur Cultuur en Bewegen, Koos Leidelmeijer. 0102239128 of ncenb@hetnet.nl
Sport en Recreatie Rotterdam,
Marcel Sens. 010-4116278 of
m.sens@senr.rotterdam.nl

Deze straat bruist
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Mariniershof

Yoga van nu

Sportief wandelen is een ideale activiteit voor iedereen
die aan zijn of haar fitheid wil
werken.
Een sportief wandelentraining is
geschikt om de conditie te verbeteren. Het is heel eenvoudig:
wandelen in een gevarieerd tempo met vrije armbewegingen.
U stapt flink door, maar raakt niet
buiten adem en forceert niets.
Tijdens de training worden intensieve wandeloefeningen ingebouwd, met loopoefeningen en
tempowisselingen.
Een speciaal opgeleide trainer
geeft u technische aanwijzingen
en leert u beter op te letten op uw
eigen grenzen.
Met een leuke groep gezellig en
gezond wandelen in een ‘groene’
omgeving !
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NS OV-fiets is vandaag gestart
met de verhuur van elektrische
fietsen. Tot het einde van het jaar
wordt met 100 elektrische OVfietsen, verdeeld over tien stations, getest of deze fiets de reiziger kan verleiden om ook wat
grotere afstanden vanaf het station per fiets te overbruggen. Door
het bieden van meer comfort en
gemak in het reizen vanaf het station, wordt het nog aantrekkelijker om de trein te nemen.
De fiets werd in het centrum van
Utrecht geïntroduceerd door de
OV-fiets Wielerploeg, die speciaal
voor deze gelegenheid is geformeerd. Wielerlegendes Hennie
Kuiper, Peter Winnen, Jan Janssen, Henk Lubberding en Leo van
Vliet maakten als eerste een proef-

rit, aan de kop van een peloton
van100 elektrische OV-fietsen tijdens een uniek criterium door de
Utrechtse binnenstad. Voor het
eerst haalde een wielerploeg nog
helemaal fris de finish van een
wielerronde. De elektrische OVfiets geeft een extra steuntje in
de rug waarmee verder, makkelijker en comfortabeler gefietst kan
worden. Ideaal voor afstanden die
wat groter zijn, met tegenwind,
in heuvelachtig landschap of
met haast. Uit klantonderzoek is
gebleken dat er concrete belangstelling bestaat voor het gebruik
van de elektrische OV-fiets en dat
abonnees behoefte hebben aan
een fiets met versnellingen en
handremmen. Bij de elektrische
OV-fiets zijn deze wensen gecombineerd in een robuuste fiets,
die speciaal is ontwikkeld voor de
verhuurmarkt.

Tien huurlocaties

Vanaf morgen zijn op tien huurlocaties tien elektrische OV-fietsen beschikbaar. Utrecht - vandaag het decor van de lancering
- is één van de steden waar de
elektrische OV-fiets gehuurd kan
worden. Daarnaast is de elektrische OV-fiets beschikbaar in
Breda, Den Haag, Eindhoven,
Gouda, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Nijmegen, Maastricht en
Rotterdam.
De elektrische OV-fiets is te huur
met een OV-fiets abonnement,
dat verkrijgbaar is via www.ovfiets.nl, én met mobiliteitskaarten als de NS Business Card en
de Mobility Card. De reguliere
huurprijs van de elektrische OVfiets is € 7,50 per dag.

Architectuur
instituut (NAi)
Dwarsdesign Chinese en
Nederlandse ontwerpers
met lef
Als je het over design hebt, lijken Nederland en China elkaars
absolute tegenpolen. Het kleine
gidsland voor conceptueel ontwerp versus de economische
grootmacht. Maar, in beide landen wonen en werken eigenzinnige ontwerpers. Ontwerpers met
ideeën. Ontwerpers met lef. Met
de tentoonstelling dwarsdesign
haalt het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam
de 8 meest vooraanstaande in
huis. Stuk voor stuk tonen zij hun
spraakmakende en soms ronduit
omstreden projecten – van modecollectie tot boek, van maquette
tot kunstproject. De opening
van de tentoonstelling op 1 juli

is extra feestelijk; na een grote
verbouwing gaat het vernieuwde
NAi weer open, als dé plek voor
iedereen met belangstelling voor
zijn eigen omgeving. dwarsdesign is te zien van 1 juli t/m 20
november.
De 8 ontwerpers in dwarsdesign
hebben veel gemeen. Ze zijn kritisch, stellen vragen, verleggen
grenzen en gaan commercieel of
politiek gevoelige onderwerpen
niet uit de weg. Tegelijkertijd zijn
ze ook realistisch. Ze kijken continu om zich heen en reageren
op hedendaagse ontwikkelingen,
waarbij ze in hun werk de nadruk
leggen op begrippen als context,
traditie en vakmanschap. Zo geven ze vormgeving een nieuwe
betekenis en meer kwaliteit in
een wereld die in toenemende
mate wordt beheerst door globalisering, commercialisering en
standaardisatie. De 8 ontwerpers
zijn:

Uit China: Ai Weiwei (architect/
kunstenaar), Urbanus (architectenbureau), TO MEET YOU
(grafisch ontwerpbureau), Ma Ke
(modeontwerper)
Uit Nederland: Rem Koolhaas/
OMA (architectenbureau), Hella
Jongerius
(productontwerper),
Alexander van Slobbe (modeontwerper), Irma Boom (grafisch
ontwerper)

museum
Boijmans
Van Beuningen
Deze zomer toont Museum Boijmans Van Beuningen een groot
overzicht van de Amerikaanse
kunstenaar George Condo. Zijn
oeuvre wordt geroemd om het
avontuurlijke, fantasierijke en

Wereld
museum
Ter gelegenheid van het 125-jarig
jubileum toont het Wereldmuseum van 23 juni tot en met 6

Op woensdag zijn
diverse musea gratis te
bezoeken.
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destadsruit
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In 1898 wordt het Witte Huis aan
de Oudehaven opgeleverd, toentertijd een modern gebouw van
43 meter en daarmee het hoogste
kantoorgebouw van Europa. Tot
het bombardement van 14 mei
1940 is de omgeving van de Oudehaven een levendige wijk.
Na het bombardement was de Oudehaven jarenlang een kale vlakte
en zijn alleen het Witte Huis en
enkele koopmanshuizen gespaard
gebleven. Pas in de jaren zeventig
begon men te denken aan een invulling van de Oudehaven en omgeving.
In 1977 wordt er in het kader van
stedelijke vernieuwing een ontwerp gevraagd. Een hoge woningdichtheid van ca. 200 woningen
per hectare gecombineerd met
andere functies. Het project moet
toegankelijk worden voor iedereen, van jong tot oud, van alleenstaanden tot grote gezinnen en
van sociale woningbouw tot vrije
sector. Wethouder Mentink haalt
spraakmakend talent naar Rotterdam en geeft deze opdracht aan
Piet Blom. De opdracht is zeer

dat met de wens om rekening te
houden met kinderen vanaf zes
jaar niets was gedaan. Langbroek
en Braem zijn beiden sceptisch
over de wijze van inspraak.

Achter de Meent, naast het
talud over de Spoortunnel,
ligt een uniek stukje groen.
De Sint Jacobsplaats is een
groene oase in dit stedelijke
gebied. Er zijn wat speeltoestellen, een voetbalveldje en er staan bomen.
Kinderen kunnen daar nog
spelen met hun blote voeten in het gras. Bewoners
willen dit graag zo houden
en verbeteren.

Nicoline Voskamp, opbouwwerker in Stadsdriehoek, herkent de
frustraties van de bewoners. De
aanleiding om met bewoners om
tafel te gaan zitten was het idee dat
er kindvriendelijk moest worden
gebouwd. De moeders, waaronder
Roelie en Marieke, hadden ideeën
voor de Sint Jacobsplaats en vanaf
het begin waren de wensen duidelijk; rekening houden met kinderen vanaf zes jaar en meer bomen.
Maar het lijkt wel of in de loop
van het proces de ideeën van de
bewoners op de achtergrond zijn
geraakt. Hierdoor zagen de bewoners hun wensen niet echt terug
in de eerdere plannen.

Gezinnen met kinderen

sestraat en het Potlood. De eerste
betonpaal wordt op 1 maart 1982
geslagen. Medio 1984 is de bebouwing gerealiseerd van de Blaakoverbouwing met 38 kubuswoningen, de Blaaktoren (Potlood) van
13 woonlagen, de Zuidflat, 268
woningen aan de Spaansekade,

1300m2 horeca en winkels en met
onder de kade een parkeergarage
voor 300 auto’s.
Dertig jaar later spreekt het ontwerp nog steeds tot de verbeelding. Mensen van alle windstreken komen naar dit fenomeen
kijken.
Blom heeft een bepaalde filosofie
achter zijn ontwerpen. Zijn architectuur is heel divers, samenzijn
en de ontmoetingen vindt hij essentieel. De steden zullen dorpsgewijs bewoond worden. Volgens
hem is dit de woonvorm die een
werkelijk contact tussen mensen
mogelijk maakt. Een gebouw is
voor Blom geen doel maar slechts
een middel om mensen aan elkaar
te verbinden. Hij wil een warme
stedelijke architectuur tot stand
brengen in tegenstelling tot de
zakelijke architectuur.
Als je op de Overblaak loopt is het
een moment van rust terwijl het
verkeer er onderdoor raast.
Zijn ontwerp heeft iets mondains
maar geeft ook een soort gemoedelijke indruk. Hij ontwerpt paalwoningen om zo de begane grond

In Memoriam
André Pols
onbezoldigd stadsmarinier
André Pols, actief Noorderling is onlangs op 81-jarige leeftijd
overleden. Hij was eerst kapitein op enorme chemicaliëntankers.
Na zijn pensionering beschouwde hij Rotterdam als zijn schip.
Met dezelfde nauwkeurigheid inspecteerde hij zijn stad op het gebied van schoon en heel. Gemeentewerken en Roteb hadden een
dagtaak aan de duizenden zinnige mails van Pols. Als hij geen
genoegdoening kreeg, zocht hij het hogerop. Hij verzette zich tegen het oerwoud van onnodige verkeersborden, ruimde honderden fietswrakken en bracht weer straatnaamborden op de gevels.
Hij kwam met originele positieve voorstellen zoals de reparatiekit
voor fietsen. André was Eye-eyer, lid van BeVeR, actieve bewonersgroepen in het Stadscentrum en Noord. Hij was fier op zijn Orde
van Oranje Nassau en Erasmusspeld. We zullen de ‘zwerver’ door
Rotterdam missen.
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Spelen in de stad

In de Middeleeuwen wordt de
Oudehaven de eerste haven
van Rotterdam. In de zestiende
eeuw ontstaat een bloeiperiode, Rotterdam laat concurrerende steden als Vlaardingen,
Schiedam, Delft en Dordrecht
achter zich. De Oudehaven
wordt omringd door vier bruggen: de Jan Kuitenbrug, de
Koningsbrug (in de volksmond
de Vier Leeuwenbrug genoemd), de Spanjaardsbrug en
de Roobrug naar de Nieuwe
Haven.

Kunstproject Piet Blom in Oudehaven
complex gezien de locatie en alle
functies die in het plan ondergebracht moeten worden. De Overblaak, als brug naar de rest van
de stad, met zijn kubuswoningen
is het meest bekend. Daarnaast
heeft hij ook de Spaansekade bebouwing ontworpen, de Gelder-
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vrij te krijgen als openbare ruimte,
zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Zijn sociale woningbouw aan de
Spaanse Kade bebouwing is bijzonder goed gelukt.
Hij heeft ondanks de moeilijkheid van de opgave vanwege de
grote woningdichtheid toch een
kleinschalige fijne sfeer neergezet
middenin de grootstedelijke anonieme wereldstad. De steenkeuze,
de gele zonnige kozijnen en de
houten balkons dragen hieraan
bij. Zijn idee om twee autovrije gemeenschappelijke pleinen op de
parkeergarage te maken is uniek.
Door dit alles straalt het complex
een warme, mediterrane sfeer uit
waar hij trots op was.
Bij het ontwerp heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van de
Oudehaven. Dit is de oudste haven van Rotterdam. De historische
plek de Oudehaven heeft toch zijn
eigenheid behouden door zijn
historische schepen. De terrassen
zitten zomers altijd vol. Het is er
overdag en ‘s avonds goed vertoeven.

Blom heeft nog meer gedaan voor
de stad Rotterdam. Hij vond Rotterdam opener dan Amsterdam
waar volgens hem een provinciaalse mentaliteit heerste. Hij heeft
letterlijk gezegd: “Voor deze stad
zal ik het onderste uit de kan halen. Mij het vuur uit de sloffen
lopen”.
Mede dankzij hem is het NAI in
Rotterdam gekomen en niet in
Amsterdam omdat hij als pleidooi
een open brief heeft gestuurd naar
de Volkskrant. Dankzij het NAI is
het museumpark ontstaan, een
centraal punt voor kunst en cultuur in Rotterdam.
Piet Blom was een getalenteerd,
bevlogen mensenarchitect die van
de Oudehaven een uniek stuk Rotterdam heeft gemaakt. We kunnen daar als Rotterdam trots op
zijn.
Het is tijd om Piet Blom in de zon
te zetten en meer bekendheid aan
hem te geven.
In de vorm van een bewonersinitiatief willen we door middel van
zijn citaten de buurt op vrolijken
en tegelijkertijd zijn filosofie bekend maken aan binnenlandse en
buitenlandse bezoekers. Verder
gaan we ook informatieborden
plaatsen op meerder plekken in
het gebied om de bezoekers achtergrondinformatie te geven over
de architect en zijn ontwerpen.
Deze informatie wordt ook vertaald in het Engels.
Wij vinden dat zijn filosofie in de
projecten in de Oudehaven goed
terug te zien zijn. Zijn ontwerpen
hebben veel potentie en horen gekoesterd te worden. Helaas is de
laatste jaren veel verpaupering,
verwaarlozing en overlast opgetreden. Dat is erg zonde voor deze
mooie plek in Rotterdam. We maken ons er hard voor om de omgeving weer te verbeteren en streven
naar waar Piet Blom voor stond,
namelijk een fijne kleinschalige
buurt.
Als u ons bewonersinitiatief wilt
steunen, kunt u contact met ons
opnemen:
myrandamulder@gmail.com

Op een zonnige middag ontmoet
ik hier Roelie Langbroek en Marieke Braem met hun kinderen
en buurkinderen. Zij wonen in
de Sint Jacobsstraat en zijn vaak
te vinden op de Sint Jacobsplaats.
Toen zij hier tien jaar geleden
kwamen wonen hadden ze beiden
nog geen kinderen. Die zijn hier
geboren. De moeders hebben,
met hun peuters en kleuters, heel
wat uurtjes doorgebracht op de
Sint Jacobsplaats. Inmiddels zijn
de kinderen groter en de wens is
om het speelterrein interessanter
te maken voor de doelgroep vanaf
zes jaar. De meiden moeten lekker
kunnen hangen en schommelen
bijvoorbeeld. Deze plek is een uitkomst voor de moeders. Nu kunnen ze de kinderen hier zelfstandig naar toe laten gaan en veilig
laten spelen.
Roelie en Marieke willen hier zeker niet weg.
Ze hebben ook veel kinderen in de
buurt geboren zien worden. Regelmatig verhuizen gezinnen echter naar de buitenwijken omdat ze
daar meer speelmogelijkheden en
voorzieningen voor hun kinderen
denken te vinden. Tegenwoordig
zien ze in de nieuwbouw aan de
Rotte weer meer gezinnen komen
wonen.

De bewoners hopen dat het er nu
van gaat komen. Ze zijn ook tevreden over het definitieve plan
voor de Sint Jacobsplaats.. Op het
grasveld liggen inmiddels al twee
boomsculpturen. Een krokodil en
een boombank wachten geduldig
op de verdere ontwikkelingen.

De realisatie
schommels en klautercombinaties in het plan opgenomen. Het
voetbalveldje blijft. Net als de afsluitbare zandbak. In het plan
staan gelukkig ook vier soorten
bomen die geplaatst gaan worden.

Lange adem

Terug bij Roelie Langbroek en Marieke Braem praat ik verder over
hoe het plan tot stand is gekomen.
Het heeft allemaal erg lang geduurd vinden beide moeders. Een
eerste plan werd afgekeurd omdat
het te duur was. Er was echter ook
niet duidelijk hoeveel geld er beschikbaar was. Daarna volgt een
heroriëntatie maar veel bewoners
haken af in die periode waaronder
Marieke Braem. Tijdens de presentatie in februari dit jaar bleek

Participatie is ingewikkeld

Saïd Kasmi beaamt dit. Hij is portefeuillehouder Buitenruimte van
de deelgemeente Centrum. In de
visie van de deelgemeente is het
belangrijk dat er meer groen komt
en het centrum aantrekkelijk is
voor gezinnen met kinderen.
Maar dan moet er iets gebeuren.
Met Kasmi en gebiedscoördinator
Hoessein Bouchtaoui praat ik onder andere over het participatietraject met de bewoners om de Sint
Jacobsplaats anders in te richten.
Op het moment dat Kasmi een
jaar geleden startte als portefeuillehouder in de deelgemeente Centrum lag er al een plan met een
lang voortraject. Er waren al veel
gesprekken geweest met bewoners om voor de Sint Jacobsplaats
een herinrichtingsplan te kunnen
maken. Hierin moet rekening gehouden worden met al de verschillende wensen van bewoners.
Participatie is belangrijk maar ook
ingewikkeld. Er moeten compromissen gesloten worden. Moet
een bankje blijven of juist worden weggehaald? Wel of niet een
picknicktafel. De boodschap van
Kasmi aan de bewoners is wel duidelijk. Blijf betrokken bij de stad
en praat er over mee. De bewoners
weten zelf het beste wat er in hun
omgeving speelt.

Bewonersplatform Pro
Groen

Iemand die zeer nauw betrokken
is bij de stad en het erg belangrijk
vindt dat er meer groen in de stad
komt is Ronald Goijen. Hij is bewoner van de Sint Jacobsplaats en
al jaren actief in het centrum. Zes
jaar geleden is het bewonersplatform Pro Groen gestart. In eerste
instantie ontstond het bewonersplatform als reactie op dreigende
bouwplannen in het gebied. In de
loop der jaren is Pro Groen een
belangrijke gesprekspartner geworden voor deelgemeente en de
verschillende diensten. Ook bij de
ontwikkelingen van de speelplek
aan de Sint Jacobsplaats is Goijen
betrokken.
Zijn wens, maar ook van de andere ouders is, dat er een integraal
groenplan komt voor de Sint Jacobsplaats, het talud ernaast en
de Binnenrotte. Hij vertelt dat er
door alle bouwwerkzaamheden in

dit gedeelte van het centrum zo’n
120 bomen zijn verdwenen. Hij
legt uit dat deze niet alleen gemist
worden maar bomen hebben ook
een functie. Bomen werken als
een soort filter en vangen fijnstof
weg. Eén van de voorstellen van
Pro Groen is om het talud te gebruiken als tijdelijke opslagplaats
voor bomen die later weer elders
geplant moeten worden.

De speelplek

Maar hoe komt het er nu allemaal uit te zien. Ik vraag dit aan
Donald Marskamp, ontwerper bij
de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (dS+V). Hij vindt dat
eigenlijk de bewoners het plan gemaakt hebben. Het uitgangspunt
is een natuurlijke inrichting. Van
de gekapte bomen maken boomkunstenaars objecten die door de
kinderen bedacht zijn. Er komen
een totempaal, een hangbank en
klimtoestellen. Verder zijn extra

Saïd Kasmi legt uit dat de inrichting deze zomer klaar is. De
speelelementen zijn besteld. Hij
vindt het belangrijk dat er een
kwalitatief goede speelplek komt.
Het moet voldoen aan alle veiligheidseisen en aan de wensen van
de bewoners.
Het inrichtingsplan zoals het er
nu ligt vinden de bewoners goed.
Maart het talud blijft een aandachtspunt voor de bewoners.
Daar zien ze graag grote schommels en veel meer bomen. Bewonersplatform Pro Groen, de bewoners en de gemeente zijn hier nog
niet over uitgepraat.
U kunt de definitieve tekening
van het herinrichtingsplan inzien
bij Wijkorgaan Stadsdriehoek,
Kipstraat 37 telefoonnummer 010
440733

Jongeren leren
jongeren projecten
opzetten
Matthijs Spittel (19), initiatiefnemer van het succesvolle
project Violencia, Thuis op Straat en Adviesbureau de Heuvel nemen samen het initiatief om jongeren te helpen met
het schrijven van een projectplan.
Begin juni organiseren zij de
workshops ‘Een steuntje in de
rug’ om jongereninitiatieven een
stapje verder te helpen in hun financiering, ontwikkeling en uitvoering.
In deze workshop zal samen met
de jongeren gekeken worden naar
het plan zelf, de planning en het
maken van de begroting.
Er is ruimte om je idee verder te
ontwikkelen en elkaar te enthousiasmeren.
De workshop sluit aan op de jongerenbijdrageregeling
waarbij
jongeren tot 2000 euro kunnen
aanvragen voor hun project.
“Ik heb vorig jaar zelf een groot

project opgezet en daarbij super
veel geleerd! Nu wil ik dat graag
aan andere jongeren leren.
Er zijn zoveel jongeren die iets
willen doen, ze hebben alleen een
beetje hulp nodig” aldus Matthijs.

De eerste workshops zullen
plaatsvinden op woensdag
8 en 15 juni vanaf 18.
Inschrijven kan tot 1 juni via
jbr@thuisopstraat.nl
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STICHTING BUURTWERK CENTRUM

De medewerkers van De ActiviteitenWerf in de Blekerstraat zijn
bezig met de organisatie van een
supergeweldig Countryfestival dat
na de zomervakantie gaat plaatsvinden! Wij zouden het leuk vin-

De Activiteitenwerf,
Blekerstraat 10
3011 CH Rotterdam
010 286 14 06

den om met mensen in contact te
komen die aan dit festival mee willen werken. Verkoopt u Western
en Country spullen en kleding;
geeft u Country dansles of kent
u mensen en/of groepen die dansen? Bakt u de allerlekkerste hamburgers van de Melkweg? Kunt u
een demonstratie countrydansen
geven? Hebt u een Rodeostier of
andere leuke ideeën voor een geslaagd Countryfestival; neem dan
contact op met Patty Ehrbecker tel.
010-286 14 06.

Sociaal Cultureel Werker

1e Lunchgasten
in De ActiviteitenWerf

Buurtschoolwerker

Dinsdag 24 mei was de 1e lunch
in De ActiviteitenWerf een feit!
Irena Voeten, onze beheerder serveerde heerlijke broodjes met vers
beleg en een tomaatje en een lekker gekookt eitje. Dat alles vergezeld van een glimlach resulteerde
in een nieuwe reservering voor de
lunch van week erop! Bent u het
ook ‘zat’ om alleen te eten en of
buiten, lopend een broodje ‘naar
binnen te werken’? Eet dan gezellig mee! Elke dinsdag tussen
12.00-13.00 uur. Reserveren kan
tot en met maandag. Kosten € 2,pp. U kunt alleen komen en/of als
groep reserveren: 010-286 14 06.

Nazir Nazligul:
06- 31 16 53 72

Charif El Keiraouani:
06- 46 48 34 04

Wijkgebouw Stadsdriehoek
Kipstraat 37
3011 RS
Tel.: 010-2861407

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

Buurtschoolwerker
Silta Singh:
06- 27 31 58 03

Spannende boeken
voor tieners
Ben jij ook zo gek op lezen maar
ben je nog geen lid van de bieb?
De ActiviteitenWerf in de Blekerstraat heeft een aantal superleuke
en spannende boeken voor tieners
die je mag lenen. Borg is € 2,50
per boek; die krijg je terug als je
het boek weer netjes inlevert.

Huttenbouw week
is terug in het Centrum
van Rotterdam!
Vier dagen lang kunnen kinderen
uit het centrum van Rotterdam
van 19 tot 22 juli deelnemen aan
de Huttenbouw week georganiseerd door Stichting Buurtwerk
Centrum. Het thema is: ‘Hollywood aan de Maas’ waarbij deel-

nemers van afvalhout hun eigen
Hollywood huttendorp bouwen
op evenemententerrein Rode
Zand. Uiteraard is er ook tijd om
lekker te spelen en je te gedragen
als een echte ster! Neem je eigen
gereedschap mee, een portie creativiteit en een leuke week is gegarandeerd! Uiteraard zijn de papa’s en mama’s ook welkom om
mee te komen helpen. Stichting
Buurtwerk Centrum is daarom
op zoek naar vrijwilligers die een
dagdeel mee willen helpen met
de ondersteuning. Neem hiervoor contact op met Joep Coolen
op 010 2861406 of joep.coolen@
buurtwerk-centrum.nl.
Kosten
voor deelname aan de huttenbouwweek is € 8,- Voor meer informatie of inschrijvingen neem
contact op met Silta Singh op 010
2861407 silta.singh@buurtwerkcentrum.nl (Stadsdriehoek), Charif El Keiraouani op 010 2861406
charif.elkeiraouani@buurtwerkcentrum.nl (Cool) of Joep Coolen
op joep.coolen@buurtwerk-centrum.nl of 010 2861406 (Oude
Westen).

De 70 jarige mevrouw A verteldt
over haar leven in de Rotterdamse
binnenstad welke voor en nadelen
dit met zich meebrengt. Ook is er
veel veranderd in de loop der tijd.
Toen ik hier kwam wonen reden
er nog een heleboel bussen en
tramlijn 8. Maar nu rijdt er sporadisch een nachtbus voorbij. Toen
kon je ook nog gratis parkeren aan
weerszijde van de weg. Nu zie je
alleen nog maar parkeermeters
wat een ontzettende dure grap is
vooral voor mijn kinderen om mij
te bezoeken. Want tegenwoordig
kost alles alleen maar geld, geld.
Toen kon of durfde ik nog op
straat te lopen in de avonduren.
Nu gegeven mijn leeftijd durf ik
dat niet meer. Ik weet nog dat de
markt hier voor de deur stond, het
was reuze gezellig je keek bovenop de kraampjes uit. Al die mensen die voorbij liepen. Kooplui die
hun waren al schreeuwend aan de
man brachten. Een lust om naar
te kijken en te luisteren. Gelukkig
was het niet de viskant die voor
mijn deur stond vanwege de geur.
Op de markt kom ik nog steeds
en ik ben altijd op zoek naar vers
fruit en beslist een bloemetje. Ja,
eventueel om een bloemstukje op
te maken want ik moet wel bloemen in huis hebben. Maar heeft

in

u toevallig iets gelezen of gehoord
over activiteiten die plaats vinden
in het wijkgebouw zoals bijvoorbeeld bloemschikken? Ja, wel
eens en soms zie ik mensen deelnemen aan die activiteiten als ik
voorbij loop. Is dat niets iets voor
u om daar deel aan te nemen? Nou
nee niet echt, of eigenlijk heb ik
me er niet echt in verdiept. Zijn
er eventueel nog activiteiten die u
aanspreken om er aan deel te nemen? Misschien een zangkoortje
dat lijkt me erg leuk. De nieuwe X
factor van 2011 misschien? Haha,
je bent nooit te oud om te leren.
Zijn er eigenlijk dingen waar u
zich aan stoort in de buurt? Ja zeker die lege wijnflessen die constant in een container/glasbak

Opbouwwerk Cool

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

Basisschool het Landje

Ultiem vakantiegevoel in Rotterdam
Niet direct zichtbaar en enigszins verscholen aan de achterzijde van het oude Maastheater, direct aan de Maas, bevindt zich
een geweldige locatie. Restaurant en bar, EAU Lounge, wordt
ook wel het best bewaarde geheim van Rotterdam genoemd.

in
Kids Wonderworld

Kindercentrum Dribbel
Van Brakelstraat 104
tel: 433 41 27

Gezondheidscentrum

Blekerstraat 10
3011 CH Rotterdam
tel: 286 14 06

Dorpshuis Communitycentre

Spoedlijn Huisartsen:

Boomgaardsstraat 189
tel: 213 63 84

COLOFON:
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 september
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

Gezelligheid staat centraal bij de wandelclub. De wandelingen zullen
gemiddeld 6 kilometer zijn en er wordt gelopen in een rustig tempo.

Woensdag 13 juli zal de eerste wandeling gaan plaatsvinden
en dit zal een bruggenloop worden waarbij we via de Willemsbrug naar de Erasmusbrug en vervolgens weer terug naar wijkgebouw Stadsdriehoek lopen. Deelname is gratis. Consumptie bij de rustplek is voor eigen rekening!

• 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

Spirit 55+

(belangengroep senioren)
Zoutmanstraat 4
3012 EV Rotterdam
tel: 06-24849602
e-mail: info@sprit55plus.nl
www.spirit55plus.nl

Zorgcentrum Atrium

Karel Doormanstraat 343
tel: 206 57 00

Geluidsoverlast

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

Voor meer info:
Jeffrey.lemon@buurtwerk-centrum.nl of 06-46483403.

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
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RotterdamPASSIE
Club start wandelclub
“Gazelle(g)”

EAU Lounge heeft de glazen deuren naar het ruime terras boven het
water voor het aankomende seizoen weer geopend. Dit is de ultieme
plek om de stad even de stad te laten en neer te strijken op een relaxed
zonnig terras met uitzicht op zowel de Willemsbrug als de Erasmusbrug, waar bootjes, schepen en watertaxi’s voorbij varen en zeemeeuwen overvliegen. Het vakantiegevoel wordt versterkt door een fijne
muziekmix van Latin house tot Ibiza sounds, wereldse gerechten en
zomerse cocktails.

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

De Activiteitenwerf

worden gegooid dat maakt een
enorm lawaai. En het onbeschofte
gedrag van mensen uit de buurt
die kleine zakken vuil proppen in
een vuilnisbak waar je eigenlijk alleen prullen of zo in mag gooien.
Vindt u dat er genoeg geregeld is
voor de ouderen mensen in het
algemeen? Ja, als je niet al teveel
luxe wilt dan red je het wel. Maar
de medische zorg moet en kan
veel beter. Heeft of krijgt u genoeg
steun van anderen? Ja hoor mijn
kinderen die komen geregeld en
ook mijn kleinkinderen. Wat dat
betreft ben ik een gezegend mens.
Maar om terug te komen op de X
factor zang, clubkoor gaan we ervoor? Ehm ja hoor.

Verborgen Skyline
‘hotspot’ aan de Maas

COOL

Schiedamsesingel 180
tel: 412 33 25

Jacqueline loeve
kunstenaar bij Atelier Herenplaats
Schiedamse Vest 56-58

Countryfestival
in De ActiviteitenWerf

Het Stadsdriehoekje
Een bewoner is niet zomaar
een bewoner. Elke bewoner
heeft zijn of haar verhaal, dit
keer ben ik op bezoek gegaan bij een bewoonster die
al sinds 1979 in het Centrum
woont.

De ActiviteitenWerf in
Cool in de Blekerstraat
(achter het Oogziekenhuis) organiseert een
aantal leuke activiteiten
voor mensen die actief
en in beweging willen
zijn waarbij we altijd
rekening houden met ieders (on)mogelijkheden!
Voor inschrijving, reservering of informatie
010-251 89 88 of
010-286 14 06.
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• 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

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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Groot Burenonderzoek
Goede buur beter dan een verre digitale vriend
Doen onze buren er nog toe in een samenleving die steeds
meer digitaal wordt? En kent Nederland zijn eigen buren of
de buren van de buren nog wel? Dit hebben Douwe Egberts
en het Oranje Fonds onderzocht in aanloop naar de zesde
editie van Burendag.

Een op de drie Nederlanders zegt
zijn buren gedag maar kent ze
nauwelijks. Echter, wanneer wij
op vakantie gaan vinden wij het
fijn als de buren de post voor ons
verzamelen. Ook al worden Nederlanders steeds actiever op sociale netwerken: we hebben liever
een goede buur dan verre digitale
vrienden.
Uit het Groot Burenonderzoek
(uitgevoerd door onderzoeksbureau
No Ties onder 750 Nederlanders)
blijkt dat Nederlanders hun buren
typeren als grote onbekenden; ‘het
zijn mensen die naast mij wonen,
ik zeg ze gedag, maar ken ze nau-

oproep aan alle buren in Nederland om samen op 24 september
Burendag te vieren.

Groot Burenonderzoek
Ondanks de toenemende populariteit van sociale netwerken geeft
het merendeel van de Nederlanders (74%) aan liever contact te
hebben met buren dan online
vriendschappen te onderhouden.
Buren die af en toe bij elkaar over
de vloer komen, drinken graag
koffie met elkaar (73%). Ook laat
bijna de helft van de Nederlanders
zich wel eens inspireren door hun
buren, vooral als het gaat om de
inrichting van de woning of de

Leuke weetjes over buren

•

Nederland verkiest Wendy van
Dijk (21%) en Jeroen van Koningsbrugge (21%) als favoriete
buurvrouw en buurman. Zij inspireren het meest om samen
creatieve ideeën voor de buurt
te bedenken.
Nederlanders zijn blij met
hun eigen leefsituatie. 2 op de 3
Nederlanders vindt dat het gras
bij de buren niet groener is.
Het spreekwoordelijke kopje
suiker lenen (38%) is nog steeds
een van de belangrijkste ‘voordelen’ van goed contact met de
buren.
Wanneer we op vakantie gaan,
vindt 1 op de 3 Nederlanders het
fijn als de buren de post voor
ons verzamelen.
14% geeft aan graag even te
gluren bij de buren
In het oosten en het zuiden
van Nederland kent men de buren van de buren beter dan in
andere delen van het land.
Buren gaan bijna nooit met
elkaar op vakantie, slechts 2%
doet dit wel.

veel mensen iets goeds doen voor
elkaar en de buurt. Vanaf vandaag
worden Nederlanders gevraagd
de koppen bij elkaar te steken en
samen goede ideeën te bedenken.
Voor elk goed Burendag-idee heeft
het Oranje Fonds tot € 500,- be-

schikbaar, in totaal 1,5 miljoen
euro. Het aanvraagformulier is te
vinden op

www.burendag.nl.
Goede ideeën kunnen tot
3 september worden ingediend.

•
•
•
•
•
•

Over Burendag

welijks’. Volgens Douwe Egberts
en het Oranje Fonds, initiatiefnemers van Burendag, worden
buurten in Nederland juist leuker,
socialer en veiliger als buren elkaar kennen. Zij doen daarom een

tuin. Buren die veel contact met
elkaar hebben, organiseren daarnaast vooral een barbecue met
mooi weer (30%) of een jaarlijks
buurtfeest (30%).

Burendag vindt plaats op 24 september. Voor het eerst dit jaar
kunnen Nederlanders ook op vrijdag 23 en zondag 25 september
Burendag vieren. Burendag is een
jaarlijks terugkerend feest dat je
samen viert met je buren en de
buurt. Het is een dag waarop je
gezellig samen komt en waarbij

In de zomermaanden biedt het Stadspodium-Rotterdam elk weekend optredens en concerten voor Rotterdammers door Rotterdammers. Met bekende namen en verrassende nieuwkomers, altijd
gratis toegankelijk. Zoals:

Zo. 3 juli 14:00-17:00 uur
jazzconcert

Een dubbeloptreden van het Festival Youth Jazz Orchestra met
gastoptreden van Ntjam Rosie en de Alleen als jij erbij Band

Zo. 7 augustus 14:00-17:00 uur
Zuid-Hollandse Popunie

Een popprogramma met winnaars van de Grote Prijs van ZuidHolland en Rotterdamse singer-songwriters.

Zo. 28 augustus 14:00-17:00 uur
Zuid-Hollandse Popunie

Het Stage Europe Network presenteert vijf Europese
popgroepen,met o.a. Roufiada & Pluck uit Nederland.

Zo. 4 september 14:00-16:00 uur
Kamerorkest Touché

Een klassiek concert door dit Rotterdamse orkest.

Za. 10 september 17:00-18:00 uur
Sinfonia Rotterdam

Als start van 24 Uur Cultuur, de opening van het theaterseizoen,
een gratis concert van het enige Rotterdamse professionele kamerorkest.

Zo. 11 september 13.30-15:00 uur
’n Dolle Boel
Vidi Vici, de unieke kledingwinkel op de Botersloot 38a heeft
een complete metamorfose ondergaan. De gezellige besloten-

heid van de oude winkel, is omgetoverd in een passend interieur,
waar recht is gedaan aan de oorspronkelijkheid van het winkelpand
en de omgeving. De winkel is zowel van buiten als van binnen teruggebracht in de oorspronkelijke staat van de bouw in 1954.
Het architectenbureau XCOOP heeft het gehele interieur herzien en
passende meubels ontworpen. De ruimte is weer terug in het pand!

Het seniorenkoor met een vrolijk programma met Rotterdamse
meezingliedjes.

Zo. 18 september 14:00-16:00 uur
Rotterdams Symphonisch
Blaasorkest

Een concert met klassieke en moderne stukken.
Actuele informatie op: stadspodium-rotterdam.nl

