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XXL Swan
Market festival
Lees het artikel op pagina 9

Adverteren in
de Stadsruit?
Met 1 advertentie duizenden
lezers bereiken in de wijken
Cool, Stadsdriehoek en
CS-Kwartier?
Vraag ons naar de mogelijkheden en mail naar:

pers@stadsruit.nl

Oproep lezersbijdragen

De Stadsruit heeft u nodig! Als redactie
zetten wij ons in om u op de hoogte te houden van
de ontwikkeling en activiteiten in de wijken Stadsdriehoek, Cool en het CS-kwartier. Wij komen hierbij ogen
en oren tekort. Heeft u een bijdrage of een idee waar
de redactie wat u betreft niet omheen kan mail dit dan
naar: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl of bel met Stich-

ting Wijkorgaan Stadsdriehoek 010 414 07 33. Samen
bekijken we of, en op welke manier, we hier invulling
aan kunnen geven. Ook als u zelf graag schrijft nodigen we u hiertoe van harte uit. De eerstvolgende editie
verschijnt eind juni. U kunt uw bijdrage insturen voor
10 juni 2013. We kijken uit naar uw ideeën, nieuwtjes
en activiteiten.
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Rotterdam wederom
‘Solar City’?

Afgelopen jaar ging Rotterdam met
de titel ‘Solar City 2012’ aan de haal.
Rotterdam won de prijs vanwege
grote en kleine zonne-energieprojecten die zij in de afgelopen jaren
realiseerde; zoals in Blijdorp, maar
ook op het Centraal Station waar
het dak volledig van gebouw geïntegreerde zonnepanelen is voorzien.
De inzendingen voor Solar City 2013
worden beoordeeld aan de hand van
de volgende zeven verschillende criteria:
1. mate van toepassing: binnen de
gemeente/stad moet een aanzienlijke hoeveelheid zonne-energie
worden opgewekt;

Werken

2. wijze van toepassing: in de gemeente/ stad staan enkele in het
oog springende zonne-energie
projecten binnen de gebouwde
omgeving;
3. eigen toepassing: in verschillende
overheidsgebouwen van de gemeente/stad moet zonne-energie
worden toegepast;
4. marktontwikkeling: de gemeente/stad stimuleert actief de innovatie en kennisontwikkeling voor
het bedrijfsleven.
5. inpassing in de stad: in de gemeente/stad zijn voorbeelden te vinden
van architectonisch (on)zichtbaar
mooi geïntegreerde zonne-energiesystemen in gebouwen;
6. laagdrempelige administratie en
regelgeving: de gemeente/stad
voorziet in goed toegankelijke
Informatievoorziening voor inwoners en bedrijven over de toepassing en regelgeving rond zonneenergie.

Start: Begin januari 2013
Werkzaamheden: Werkzaamheden
riool: trottoir en fietspad
Gevolgen verkeer: In april afsluiting fietspad.
Klaar: Eind mei 2013

Heemraadssingel
(Delfshaven)
Start: Eind januari 2013
Werkzaamheden: Vervanging
hoofdriool
Autoverkeer blijft mogelijk, fietsers
worden omgeleid
Gevolgen verkeer: Autoverkeer
blijft mogelijk, fietsers worden
omgeleid
Klaar: Eind juni 2013

Witte de Withstraat
(Centrum)
Start: Half februari 2013
Werkzaamheden: Herbestrating.
Gevolgen verkeer: Afgesloten in
fases. Borden geven de omleiding
aan.
Klaar: Eind mei 2013

Kruisplein verbindingstunnel (Centrum)
Start: Begin april 2013
Werkzaamheden/April - juli 2013
gefaseerd aanleggen tijdelijke situatie
Gevolgen verkeer: April - augustus
2013 Omleggen kabels en leidin-

Het is geen nieuws dat de gemeente
het steeds belangrijker vindt dat u
als bewoner voor uzelf zorgt. Dit
maakt de toegang tot voorzieningen minder vanzelfsprekend dan u
de afgelopen decennia gewend bent
geraakt. Of dit nu is ingegeven door
de wens om te bezuinigingen of de
overtuiging dat u als burger zo veel
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam
behoort te zijn, de vraagwijzer is

Vraagwijzer / Kwadraad
7. actieve stimulering: de gemeente/
stad steunt actief of initieert effectieve zonne- energieacties in samenwerking met bewonersgroepen in de gemeente.
De winnaar van de Solar City verkiezing wordt tijdens het openingseve-

nement van de Solar Days op 13 mei
in Utrecht bekendgemaakt De verkiezing van de Solar City 2013 wordt
georganiseerd door Solar Magazine, Agentschap NL, UNETO-VNI,
SEAC, Holland Solar, Vereniging
Eigen Huis en ODE. De winnaar
wordt gekozen door een combinatie

van een nominatie door een vakjury
en stemmen door het publiek. De
vijf genomineerde steden waarop
gestemd kan worden, zijn te vinden op de website www.solardays.
nl. Hier kan iedereen via internet
op een van de genomineerde steden
stemmen.

aan de weg

Schouwburgplein
(Centrum)

en de Stadswinkel aan de Coolsingel
40 (ingang Doelwater). “We hebben
een eigen vaste en centrale plek in de
wijk en willen graag dat onze hulp
herkenbaar en laagdrempelig is.” Ik
kom binnen in een grote open ruimte met ronde tafels. Hier worden
korte vragen beantwoord en kunt u
samen met een vrijwilliger bijvoorbeeld een kwijtscheldingsformulier
in vullen. Als u een vraag heeft, dan
bezoekt u het spreekuur en wordt u
geholpen door een vraagwijzerconsulent. Deze consulent kan u van informatie en advies voorzien en helpt
u op weg naar het juiste antwoord.
Mocht het nodig zijn dan maakt u
een afspraak om met de consulent,
buiten het spreekuur om, rustig en
uitgebreider verder te praten.

Waar zoekt u het antwoord
op uw vragen over zorg,
gezondheid, financiën,
persoonlijke problemen,
brieven en activiteiten in
uw wijk?

Nederlandse gemeenten of steden die volop zonne-energiesystemen toepassen en het gebruik van zonne-energie stimuleren
maken in 2013 kans op verkiezing tot Solar City van het jaar.
Deze wedstrijd wordt georganiseerd
in het kader van de promotiecampagne European Solar Days. Een
vakjury nomineert vijf gemeenten
en steden, waarna tijdens de Solar
Days de winnaar bekend wordt gemaakt.
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een van de faciliteiten waarmee de
gemeente u poogt te ondersteunen.
Sinds januari is Kwadraad verantwoordelijk voor de bezetting van de

vraagwijzer. Nu Kwadraad zich aan
het nestelen is in de wijken, is het
de hoogste tijd om kennis te maken
en te weten te komen wat u er als

Bekijk vanaf de middeleeuwse
toren de Skyline van Rotterdam.
Torenbeklimmingen in de
Laurenskerk, ook ’s avonds!

bewoner van kunt verwachten. Iris
van Hulzen, coördinator vraagwijzer centrum, leidt me vol trots rond
in de nieuwe locatie aan het Gerrit
Sterkmanplein.
Andere locaties zijn het wijkgebouw
Stadsdriehoek aan de Kipstraat 37

Kwadraad heeft een duidelijke visie op de manier waarop zij de
centrumbewoners wenst te ondersteunen. “Uitgangspunt van onze
dienstverlening is dat we samen
met de bewoner onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om zelf, of
met de inzet van het eigen netwerk,

de (hulp)vraag te beantwoorden.”
De vraagwijzerconsulent heeft een
goede kennis van de voorzieningen
in de wijk en kan u, indien nodig,
doorverwijzen naar de juiste professionele instanties. Ook zijn er bij
de vraagwijzer sociaal raadslieden
werkzaam, zij kunnen u ondersteuning bieden bij juridische vragen.
Naast de vaste spreekuren biedt
Kwadraad de mogelijkheid om online een eigen dossier aan te maken,
wijkconsulenten die proactief de
wijk in gaan en themabijeenkomsten om veelgestelde vragen van
antwoord te voorzien. Op de vraag
met welke vraag u niet terecht kunt
bij de vraagwijzer antwoordt Iris;
“Bewoners kunnen met al hun vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen terecht bij de
vraagwijzer. Ook als mensen andere
vragen hebben proberen we hen op
weg te helpen. Als we het antwoord
niet direct weten, hebben we zoveel
kennis in huis dat we de bewoner in
ieder geval kunnen doorverwijzen.”
De vraagwijzer heeft zowel online
chatspreekuren als spreekuren op
drie locaties in de wijk. Voor meer
informatie kunt u bellen met 010 4363060. Uiteraard vindt u deze informatie ook online op www.vraagwijzercentrum.nl.

Binnenrottehof

gen, Schouwburgplein Gevolgen
verkeer:afgesloten, rest bereikbaar.
Vanaf 26 aug 2013 afsluiting westkant Kruisplein.
Klaar: Eind juli 2014

Start: Begin april 2013
Werkzaamheden: Rioolvervanging.
Gevolgen verkeer: Borden geven de
omleiding aan.
Klaar: Eind mei 2013

Start: Begin april 2013
Werkzaamheden: Rioolvervanging
Gevolgen verkeer: Verkeer blijft
mogelijk met verkeersregelinstallatie
Klaar: Half juli 2013

Start: Half april 2013
Werkzaamheden: Volledige afsluiting thv Goudsesingel.
Gevolgen verkeer: Verkeer over 1
rijbaan. Oversteek ter hoogte van
de Goudsesingel. Borden geven de
omleiding aan.
Klaar: Half juni 2013

Marconiplein fase 1
en 2 (Delfshaven)

Schiedamseweg
(Delfshaven)

Start: Begin april 2013
Werkzaamheden: Fase 1 Asfaltonderhoud kruisingsvlak Tjalklaan
- Vierhavensstraat.
Fase 2 Restant werkzaamheden en
vervanging tramspoor.
Gevolgen verkeer: Borden geven de
omleiding aan.
Klaar: Eind september 2013

Start: Begin juni 2013
Werkzaamheden: Vernieuwen
tramhaltes.
Gevolgen verkeer: Valt samen met
fase 2 Marconiplein, tram is buiten
dienst.
Klaar: Half juni 2013

Parkkade (Centrum)

Mathenersserdijk
(Delfshaven)
Start: Begin april 2013
Werkzaamheden: Nieuw inrichtingsplan. Incl. kruising Kruiffstraat - Rosener Manzstraat
Gevolgen verkeer: Borden geven de
omleiding aan.
Klaar: Eind juli 2013

VraagWijzer
VraagWijzer
heeft
antwoord
VraagWijzer

Mariniersweg
(Centrum)

Karel Doormanstraat
– Crispijnstraat
(Centrum)
Start: Half juni 2013
Werkzaamheden: Herstraten Karel
Doormanstraat.
Gevolgen verkeer: Afgesloten, omleiding via Westblaak - Mauritsweg
- Van Oldenbarneveltstraat.
Klaar: Begin juli 2013

Eye eye groep
zoekt versterking
The Eye Eye Groep bestaat uit een aantal betrokken buurtbewoners die onregelmatigheden in de wijk Stadsdriehoek signaleert en meldt aan de gemeente.
Omdat meer ogen, meer zien is
The Eye Eye Groep op zoek naar
enthousiaste bewoners die het
leuk vinden om gezamenlijk, relatief eenvoudig op te lossen, problemen in de wijk door te geven en
te bespreken met de gemeente. U
kunt hierbij denken aan: een kapotte lantaarnpaal, rondzwervend
vuilnis, gevaarlijke verkeerssituaties, defect straatmeubilair en nog
veel meer.
Wilt u de ogen van de wijk zijn? U
kunt kijken terwijl u bijvoorbeeld
boodschappen doet wat er heel of
kapot is. En dan een paar maal per

jaar in de bijeenkomst van de eyeeye groep aangeven wat u is opgevallen.
Wilt u actiever zijn in uw wijk en
lijkt het u leuk om dit in groepsverband te doen. Geef u dan op bij
het wijkorgaan Stadsdriehoek (tel.
nr: 010-4140733).

heeft antwoord
heeft antwoord
Tot en met oktober 2013 worden er weer torenbeklimmingen georganiseerd. Daarnaast
zijn er deze zomer vijf extra
avonden, waarop u ook ’s
avonds de toren kunt beklimmen.

Op deze dagen kunt u ook ’s avonds
naar boven voor een van de twee
avondbeklimmingen die om 19:00
uur en 21:00 uur vertrekken.
Voor groepen, vanaf 5 personen,
kunt u het gehele jaar met een gids
mee naar boven. (op afspraak)

Vanaf de enige middeleeuwse kerktoren van het centrum van Rotterdam kijkt u over de stad en ziet u
de moderne skyline van Rotterdam.
Tijdens de tocht naar boven komt u
natuurlijk ook langs het klokkenspel
en het carillon. Een enthousiaste
gids neemt u mee naar boven en op
zaterdag ochtend speelt de beiaardier en ziet u ook hem spelen.

Prijs?

Welke tijden?
Iedere woensdag om 14:00 uur en
zaterdag om 11:00 én 12:30 uur.
Daarnaast zijn er vijf extra beklimmingen op vrijdag 28 juni, 19 juli,
26 juli, 16 augustus en 23 augustus.

Voor €3,50 per persoon kunt u al
mee naar boven, zowel voor groepen
op afspraak als tijdens de vaste momenten. Daarnaast hebben ze een
losse actie Rotterdampashouders.

VraagWijzer geeft gratis advies en
informatie over zorg, gezondheid, financiën,
VraagWijzer en
geeft
gratis advies
formulieren
activiteiten
in uwen
wijk.
informatie
over
zorg,
gezondheid,
VraagWijzer
geeft
gratis
advies en financiën,
formulieren
en activiteiten
in uw wijk.
informatie over
zorg, gezondheid,
financiën,
formulieren en activiteiten in uw wijk.

Openingstijden
Openingstijden
Kipstraat 37 (Stadsdriehoek)
Openingstijden

Kipstraat 37 (Stadsdriehoek)
Gerrit Sterkmanplein 1 (Oude Westen)
Kipstraat 37 (Stadsdriehoek)
Gerrit Sterkmanplein 1 (Oude Westen)
Gerrit
Sterkmanplein
1 (Oude Westen)
Coolsingel
40 (Stadswinkel)
Ingang Doelwater

U bent ongeveer een uurtje zoet,
hoort van alles over Rotterdam nu
en toen. En eenmaal boven, wordt
de klim beloond met een uitzicht
over de moderne stad. Ga voor meer
informatie naar de website; www.
laurenskerkrotterdam.nl.

Coolsingel 40 (Stadswinkel)

Ingang
Doelwater
Coolsingel
40 (Stadswinkel)
Ingang Doelwater

010 436 3060

www.vraagwijzercentrum.nl
010 436 3060
info@vraagwijzercentrum.nl
010 436 3060
www.vraagwijzercentrum.nl
www.vraagwijzercentrum.nl
info@vraagwijzercentrum.nl
info@vraagwijzercentrum.nl
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09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00
12:00
14:00 -- 18:00
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
09:00
12:00
13:00
- 16:00
14:00 -- 13:00
18:00
10:00
16:00
20:00
13:00 -- 16:00
10:00
13:00
13:00 - 16:00
16:00
10:00 -- 20:00
13:00
16:00 - 20:00
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Waalse Kerk te huur
Door Henny van Egmond (kerkraad) en Jan Nass zijn
we uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in
hun trots: De Waalse Kerk. Een monumentaal pand
aan de Schiedamse Vest, midden in het stadshart,
dat tegenwoordig ruimtes beschikbaar stelt voor
vergaderingen, concerten, lezingen, diners en huwelijksvoltrekkingen.

Vanaf de Schiedamse Vest loop ik
om de kerk heen om door de tuin
de kerk via de achteringang binnen te gaan. Ik begin te begrijpen
waar hun enthousiasme voor deze
kerk uit 1923 vandaan komt. De
renovatie van dit monumentale
pand is in 2010 afgerond en met
de knoppen in de bomen ziet ook
de tuin er geweldig uit. Terwijl ik
aanbel, ben ik benieuwd hoe het
er van binnen uit zal zien.

Ik word warm onthaald en begin
aan een rondleiding.
We beginnen in de kerkzaal waar
het direct opvalt hoe intiem deze
oogt met veel licht dat door het
glas in lood naar binnen valt en
houten banken met beklede zitting. De welbekende galm blijft
uit terwijl we in gesprek zijn. Dat
komt door het houten plafond,
wat de ruimte geschikt maakt

voor concerten. Henny legt uit
dat het orgel afkomstig is uit de
‘oude’ Waalse kerk, maar omdat
deze hoger was, de orgelpijpen
moesten worden ingekort. Verder
wordt ik gewezen op de details die
afkomstig zijn van Gispen. We lopen verder en nemen een kijkje in
de ‘Kerkenraadskamer’, de ‘Domineeskamer’ en het ‘Zondagsschoollokaal’. Het lijkt alsof de
tijd hier heeft stil gestaan zonder
zijn tol te eisen van het gebouw.
Van de foto’s aan de wanden, tot
de kleur van het houtwerk en de
ouderwetse kachel. Het is me
duidelijk waarom Jan en Henny
hun enthousiasme voor dit pand
willen delen met anderen met respect voor het gebouw en zonder
winstoogmerk. En ze nemen geen
halve maatregelen. Zo vinden op
elke 3e zondag van de maand inloopconcerten plaats vanaf 14:00
uur en zijn er afspraken met horecaleveranciers zoals Westerkaatje.
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Kunstwerken Rotterdamse Witte de Withstraat
jazzmusici onthuld
is klaar voor de zomer
Zondag 21 april jl. onthulde Marjolijn Masselink, portefeuillehouder deelgemeente Centrum, het eerste portret van een van
de Rotterdamse jazz coryfeeën Jaap Valkhoff boven café Melief
Bender.

foto: Max Dereta
Portretten van andere legendarische
Rotterdamse jazzmusici die ook
werden onthuld zijn:
• Tony Viola naast Crocks
• Piet Leblanc boven café Timmer
• Dick Rijnooy Café Sijf
• David de Groot bij Drankhandel
Orlando
• Rob Franken naast platenwinkel
Velvet

Een blijvende herinnering aan
Rotterdamse jazzmusici
De aanleiding voor dit initiatief en
mede de oprichting van R†JAM
(Rotterdam Jazz Artist Memorial)
was het overlijden op 16 oktober
2008 van de Rotterdamse jazzdrummer Tony Viola. Tijdens zijn
begrafenis werd gememoreerd dat
er vrijwel geen waardering is voor
de eigen Rotterdamse jazzmusici.
Er zou voor hen een blijvend monument moeten worden opgericht.
Kort daarna bracht de concertpromotor Dineke Baart deze gedachte

Aanvullende informatie:
De kerk heeft in totaal 225 zitplaatsen, 175 beneden en 50 op het balkon.  
Naast de huur van de kerkzaal is huur mogelijk van:
Het Zondagsschoollokaal
Een ruimte van 10 x 6 meter met een verhoogd podium. Ideaal als
ruimte voor recepties of een diner.
De Kerkenraadskamer
Een mooie, intieme, authentieke kamer van 5 x 7 meter. met een grote vergadertafel met 10 zitplaatsen.
De Domineeskamer
Een mooie, intieme, authentieke kamer van 4,5 x 5,5 meter. Hier staat een kleine vergadertafel met 6 zitplaatsen.

Informatie over verhuur, prijzen en mogelijkheden
tot bezichtiging vooraf:
Mevrouw Corneel de Hoog, koster
Tel. 010 - 4139847 of 06 - 48151256. Email:  corneeldehoog@chello.nl

foto: Marc Blommaert
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tot uitvoering door een gedenkplaat
van Tony Viola te laten ontwerpen.
De bemoedigende respons op de
inzameling van de benodigde geldmiddelen motiveerde een kleine
werkgroep om het idee van een
hommage aan de Rotterdamse jazzmusici verder uit te werken.
Het ligt in de lijn der verwachtingen
dat de kunstwerken permanent te
zien zullen zijn op de Oude Binnenweg. Per slot van rekening was hier
ooit het legendarische jazzpodium
Negropalace Mephisto gevestigd.
De onthulling werd georganiseerd
door stichting R†JAM in samenwerking met Centrum voor Beeldende
Kunst. Vanuit deelgemeente Centrum is een financiële bijdrage (naar
aanleiding van het indienen van een
bewonersinitiatief) geleverd voor de
uitvoering.
Lees meer over R-Jam en de ontwerpers van de kunstwerken op
www.r-jam.nl

De herbestrating van de Witte
de Withstraat is bijna afgerond
en de eerste grotere terrassen
zijn ingericht.
In deze unieke straat is van alles
te beleven. De straat heeft een leuke mix van detailhandel, cultuur,
kunst, horeca en wonen.
Een brede vertegenwoordiging van
bewoners, bezoekers, ondernemers

en gebruikers van de straat, de deelgemeente Rotterdam Centrum en
de dienst Stadsontwikkeling van de
gemeente Rotterdam zijn vorig jaar
tot een maatregelenpakket gekomen
om deze straat en directe omgeving
een kwaliteitsimpuls te geven en
haar aantrekkingskracht te behouden en te vergroten. De concrete
maatregelen hebben betrekking op
het versterken van de identiteit, aan-

Kookcafé de Smeltkroes

Kindervrijmarkt op
Koninginnedag

Bij Kookcafé de Smeltkroes
kunt u leuk, lekker, gezond en
betaalbaar uit eten met het
hele gezin!

Ruil, verkoop of geef je oude
speelgoed weg tijdens de Kindervrijmarkt op het Schouwburgplein.

Voor slechts € 5,00 per persoon
(kinderen € 2,50) geniet u van een
3-gangen menu dat elke week uit een
ander land komt. Alle ingrediënten
zijn vers en onze koks staan garant
voor kwaliteit en lekker eten!
We gaan om 17.30 uur aan tafel en
zijn meestal rond 19.00 uur klaar.
Reserveren is verplicht en kan uiterlijk t/m dinsdagochtend. Wees er
snel bij want vol = echt vol!

Wanneer eten we wat?
10-04-13 Welkom buffet
17-04-13	Caribisch
24-04-13	Italiaans		
01-05-13	Marokkaans
08-05-13	Moederdagmenu
15-05-13 Surinaams
22-05-13	Hindoestaans
29-05-13	Grieks
05-06-13	Turks
12-06-13	Nederlands
19-06-13 Kaapverdisch
26-06-13 Spaans
03-07-13	Indonesisch
10-07-13	Vakantie buffet

De redactie is zo vrij geweest om
op de Caribische aan te schuiven
en we hebben genoten.

Op Koninginnedag, dinsdag 30
april, organiseert de Vereniging
Verenigd Schouwburgplein een
Kindervrijmarkt op het Schouwburgplein. Van 9.00 tot 17.00 kan
je midden in het centrum van Rotterdam je spulletjes verkopen, met
andere kinderen ruilen of weggeven. Of je kunsten laten zien!
De kindervrijmarkt is alleen voor
kinderen! Kan jij heel goed dansen,

muziek maken, toneelspelen of misschien goochelen?
Dan kun je dat ook
laten zien tijdens de
Kindervrijmarkt op het
Schouwburgplein! Er is plek voor
ongeveer 80 kinderen met hun
spulletjes of hun kunstjes. Wil je
zeker weten dat je een plekje hebt?
Meld je dan even aan bij Theo Hensen, via hensentheo@gmail.com.
Ook wordt op het Schouwburgplein
tijdens Circusstad Festival georganiseerd. Zo is er vanaf 13.00 uur van
alles te zien en te beleven: jongleer-

kleding en gebruik buitenruimte.
De herbestrating is een van deze
maatregelen. Dankzij de snelle uitvoering is de bestrating voor het terrassenseizoen al klaar.
Zaterdag 25 mei vindt er een feestelijke opening van de hernieuwde
Witte de Withstraat plaats. Op www.
rotterdam/deelgemeentecentrum.
nl volgt spoedig het programma.

acts, spectaculaire acrobatie in een 5
meter hoog rad en circusworkshops.
Kijk voor het programma op
www.circusstad.nl.
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Mantelzorgcomplimentje! AOW
werkgroep
De overheid heeft veel waardering voor het werk van
mantelzorgers. Daarom kunnen mantelzorgers een mantelzorgcompliment krijgen.

Het mantelzorgcompliment is een
financiële tegemoetkoming van EUR
200,= voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid,
partner, vriend of kennis verzorgen.

Het gaat om zorg waarvoor anders
professionele hulp nodig is. Er moet
dus wel een zorgindicatie van het
CIZ zijn. Als de zorgvrager hem of
haar daarvoor voordraagt, kan de
mantelzorger het compliment bij de
SVB aanvragen.
Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u informatie
vinden over hoe u dit leuke extraatje
kunt aanvragen: www.svb.nl.

Programma mei-junijuli-augustus 2013

Leuke dingen doen in
Rotterdam? Bekijk de
agenda van

Donderdag 2 mei
Wandeling langs de brandgrens
van Rotterdam o.l.v. een gids. Verzamelen 14.00 uur wijkgebouw,
gratis.

Donderdag 6 juni
Midgetgolf in het park bij de Euromast. Verzamelen 13.00 uur wijkgebouw. Met R’dam pas gratis.

Parade Rotterdam
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De Rechtzaak
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Vragen over arbeidsrecht? Bezoek De Rechtzaak!
Sinds januari is op de Goudsesingel 16a een advocatenkantoor met een verfrissend concept gevestigd, De Rechtzaak.
Twee arbeidsrechtadvocaten;
Sabine Bovy (32) en Noëlle
Bynoe (30), willen juridisch
advies en advocatendiensten
laagdrempelig maken en
hebben een duidelijk beeld
van hoe dat eruit moest zien.

Do 20 - zo 30 juni, Museumpark
Donderdag 4 juli
Wandeling langs de Rotte vanaf de
Molenlaan naar Kunst en Kitsch.
Vertrek vanaf het wijkgebouw om
13.00 uur, gratis.

Donderdag 15 augustus
Wandeling door het Schollebos in
Capelle a/d IJssel. Vertrek vanaf
het wijkgebouw om 13.00 uur,
gratis.

Info:
Elly Dunk tel. 412 74 09 /
Els v.d. Horst tel. 412 40 79
OV-kaart meenemen. Bij regen
gaan deze activiteiten niet
door!

Rondreizend festival met dagelijks tientallen theater-, muziek en
dansvoorstellingen voor jong en oud. Voel je weer kind in de zweefmolen, dans erop los in de Silent Disco of geniet van cocktails, sushi,
verse pasta en meer op één van de gezellige terrassen.

Meer informatie: www.parade.nl

Rotterdam Unlimited
Di 11 t/m zo 16 juni - Diverse locaties

Voor het nieuwe festival Rotterdam Unlimited (RU) bundelen het
Dunya Festival en het Zomercarnaval hun krachten. Niet alleen in
het weekend, maar een hele week lang staan poëzie, carnaval, theater,
cultuur, shoppen en muziek centraal.

Meer informatie: www.rotterdamunlimited.com

Poetry International
Festival Rotterdam
Di 11 t/m za 15 juni, Diverse locaties

Poetry International Festival Rotterdam is voor de 44e keer op rij het
feestelijke podium voor wereldpoëzie. Voor deze editie werkt Poetry
International Festival nauw samen met Rotterdam Unlimited.

SPIRIT 55+

Meer informatie: www.poetry.nl

Voorjaarsexcursie

Inspiratiefestival

Spirit 55+ organiseert donderdag 30 mei haar jaarlijkse
voorjaarsexcursie. Dit jaar doen

Er verandert op dit moment
nogal wat rond zorg en welzijn
in onze deelgemeente. Ook
senioren hebben daar mee
te maken. Voor Spirit 55+ staat

wij een Dagje Leerdam. We gaan
naar de Glasblazerij aldaar en na
de lunch maken we nog een rondvaart over het prachtige riviertje de
Linge. Het Nationaal Glasmuseum
is het kenniscentrum over de Nederlandse glaskunst en glasnijverheid vanaf 1850. Deze excursie is
voor 55plussers, woonachtig in de
deelgemeente Centrum.
De excursie duurt de hele dag, van
9.15 – 17.30 uur. Het vervoer is per
bus. Bij de excursie is de koffie of
thee bij aankomst en een bescheiden lunch inbegrepen. Er wordt een
eigen bijdrage gevraagd van 15 euro
per persoon. Deelname aan deze excursie is mogelijk voor maximaal 50
senioren. We vertrekken vanaf het
Schouwburgplein t/o de Doelen.
Aanmelden voor deelname aan de
excursie is mogelijk vanaf 1 mei.
Dit kan per telefoon of per mail:
Telefonisch: 0624849602. Per
mail: info@spirit55plus.nl. Als de
inschrijving vol is komt u op een
reservelijst. Er kan evt. ook een rollator mee; wilt u dat dan wel b-ij uw
aanmelding doorgeven (er is beperkte ruimte voor in de bus)

voorop dat senioren op een goede
en plezierige manier moeten kunnen (blijven) wonen in het centrum.
In het najaar organiseren we een
inspiratiefestival voor 55plussers.
Centraal staat de vraag hoe senioren
omgaan met al deze verandering.
Welke creatieve oplossingen hebben
zij bedacht, met wie doen zij dingen
samen, hoe zorgen zij zelf voor een
goede leefomgeving, hebben zij tips
voor anderen, op welke wijze werken zij aan hun eigen gezondheid,
welke dromen maken zij waar?
Spirit 55+ begint nu al met het verzamelen van alle initiatieven en ideeën
van senioren in het centrum. Heeft
u er een of meer? Dan gaan we met
u kijken hoe we die op het inspiratiefestival voor het voetlicht kunnen
brengen. Bel ons en we maken een
afspraak. Telefoon Spirit 55+: 0624849602 of: 06-20914032.

Netwerkbijeenkomst

Bent u betrokken bij een
organisatie, een groep of
project of doet u wat voor bewoners in uw straat, buurt of
wijk? Of heeft u het idee iets
voor anderen of uw omgeving
te willen betekenen maar
weet u nog niet hoe en wat?
Spirit 55+, de belangengroep voor
senioren in het centrumgebied, nodigt u uit voor een netwerkbijeenkomst op woensdag 5 juni. Vanaf
16.00 bent u welkom in Sociëteit
Matrix, Mauritsstraat 16, om inspiratie op te doen en uw ideeën uit te
wisselen.
Wij brengen actieve 55plussers
graag met elkaar en hun initiatieven in contact. Samen maken we
een kaart van allerlei initiatieven. En
dan praten we verder onder het genot van een drankje.
Enkele weken voor die bijeenkomst
sturen wij nog een herinnering als
we uw mailadres of huisadres hebben. Hebben we dat niet en u wilt
toch graag een herinnering ontvangen stuur ons dan een mailtje of een
telefoontje met uw gegevens. Dat
kan naar: info@spirit55plus.nl of
telefoonnummer 06 2489602 of
06 20914032.

Verborgen Tuinen
Rotterdam
Za 8 & zo 9 juni, Diverse locaties

In plaats van een statig kantoor met
gouden naamplaatjes op de gevel,
zoals dat bij veel advocatenkantoren
gebruikelijk is, kozen zij voor het
concept van een winkel.
De winkel heeft een vriendelijke
en toegankelijke uitstraling. Vanaf
de straat kan je goed naar binnen
kijken, en zie je een modern interieur dat met veel wit en licht toch
een gezellige indruk maakt. Op het
raam staat een ‘woordenwolk’ met
daarop herkenbare termen uit het
arbeidsrecht. Hierdoor wordt meteen duidelijk waarvoor men hier
terecht kan.
Bij binnenkomst stap je in een soort
kleine bibliotheek waar allerlei juridische informatie is te vinden, van
folders, boeken tot modelcontracten. Men wordt ontvangen door juridisch medewerker Sharon Gomes
(27), die voor je kijkt of er direct tijd
is voor een gesprek, of dat er een afspraak moet worden gemaakt.

foto: Ger Driessens

In De Rechtzaak kan je gratis advies krijgen over het arbeidsrecht.
Meestal is een gesprek van een uur
hiervoor voldoende. Wanneer de
vraag ingewikkelder wordt is achterin de winkel het advocatenkantoor
‘à la carte Advocaten’ gevestigd. Aan
de hand van een ‘menukaart’ is meteen duidelijk te zien wat de kosten
zijn voor een bepaalde juridische
zaak.
Sabine legt uit dat veel mensen
niet weten hoe de wet in elkaar zit.
Daarnaast verandert de wet telkens
en vinden mensen het moeilijk om

erachter te komen waar ze recht op
hebben. “Ons doel is om mensen te
informeren en de drempel om advies in te winnen zo laag mogelijk te
maken. Soms weet een werknemer
bijvoorbeeld niet dat bij het tekenen
van een contract het begrip ‘concurrentiebeding’ echt bindend kan zijn,
of dat ziekteverzuimbureaus niet
zomaar langs mogen komen. Wij
vinden het fijn om mensen hierover
te informeren en geven graag vrijblijvend advies. Natuurlijk is het wel
prettig dat, als het een rechtszaak
wordt, de mensen ons dan ook vragen om deze te behandelen.”

“Een goed voorbeeld is dat van een
vrouw die onze winkel bezocht en
aangaf dat ze, bij haar ontslag, had
ingestemd met een zogenoemde
‘beëindiging met wederzijds goedvinden’. Haar werkgever had gezegd dat ze daarmee makkelijker
een WW-uitkering kon aanvragen.
Zij deed dit maar had later toch haar
twijfels en vroeg aan ons om er eens
naar te kijken. Door ons advies is
het haar werkgever uiteindelijk niet
gelukt om haar op die manier te ontslaan.”

“Deze, voor ons simpele, adviezen
geven we met veel plezier aan zoveel
mogelijk mensen. Daarom hopen
we, met ons winkelconcept, de vaak
hoge drempel van een advocatenkantoor weg te nemen. Onze droom
is om uiteindelijk in elke provincie
met een gerechtshof (arrondissement), een Rechtzaak te openen
maar voorlopig richten wij ons volledig op Rotterdam.”

Meer informatie
Tel: 010-23.09.409
www.derechtzaak.com

Tuineigenaren van zo’n negentig verborgen tuinen stellen hun domein in het tweede weekend van juni open voor publiek. Onderweg
zijn er workshops en rondleidingen.

Meer informatie: www.verborgentuinen.nl

ZomerZondagen

Zo 26 mei, 2, 9, 16 en 23 juni, Park bij de Euromast
De ZomerZondagen zijn als vakantie in eigen stad. Strijk met een
goedgevulde picknickmand en kleed neer op het gras en geniet van
livemuziek en theatervoorstellingen.

Meer informatie: www.zomerzondagen.nl

North Sea Round Town
Vr 28 juni t/m zo 14 juli, Diverse locaties

Ga mee op een muzikale ontdekkingsreis door Rotterdam: van jazz
en hiphop, via blues en soul tot alle denkbare cross-overs. Ruim 200
concerten, tentoonstellingen, masterclasses, lezingen, jamsessies,
straatoptredens en afterparty’s, verdeeld over ruim twee weken: dat is
North Sea Round Town.

Meer informatie: www.northsearoundtown.com

Dag van de
Architectuur

Vrijdag 21 juni t/m zaterdag 22 juni, Diverse locaties
Dit jaar is het thema van De Dag van de Architectuur ‘24 uur architectuur’. Het iconische gebouw de Hofpoort (gelegen aan het Hofplein)
wordt een dag en een nacht lang geprogrammeerd en zo getransformeerd in een 24 uur durend festival. In 24Hofpoort kunnen bezoekers eten, drinken, dansen, ontspannen, ontbijten, slapen, ontdekken, dromen, ontmoeten, weerzien, rollen, creëren, shoppen: kortom
puur genieten van 24 unieke uren.

Meer informatie:
www.dagvandearchitectuur-rotterdam.nl

Nieuw op de Meent: Simit Sarayi
Is het u al opgevallen? Op de
Meent vindt u vanaf begin dit
jaar de nieuwe horecagelegenheid en de tweede Rotterdamse vestiging van Simit Sarayi.
Vrij vertaald het ‘Bagelpaleis’.
In Turkije is de simit niet uit het
straatbeeld weg te denken. Franchisenemers Hatice en Mustafa
Korkmaz vinden het tijd dat ook
Rotterdam kennis maakt met deze,
en meer traditioneel Turkse, delicatessen.
Wat is een Simit eigenlijk? Een simit is een rond broodje met sesamzaadjes. Je kunt het onbelegd eten
als ontbijt, lunch of gewoon tussendoor. Opgestapeld en gedragen op
het hoofd of de schouder, is de simit
in Turkije op straat overal te verkrijgen. En nu dus ook in het hart van
Rotterdam. De keuze voor een plek
op de Meent is een zeer bewuste
aldus het echtpaar Korkmaz; “een
plek in het midden van de stad ligt
niet erg voor de hand. De meeste
Rotterdamse Turken wonen elders
in de stad. Wij willen juist dat alle
Rotterdammers kunnen genieten
van onze lekkernijen”.
Wie een snelle blik naar binnen
werpt ziet een keurig ingerichte

Winnaars Beautiful People
zijn bekend
Vanaf 5 februari tot 5 maart
2013 kon iedereen stemmen op zijn of haar favoriete
kunstwerk met het thema
Rotterdam.
Op de stemwebsite stonden 65
kunstwerken gemaakt door kunstenaars met een verstandelijke
beperking. Met 9863 stemmen
zijn er 7 winnaars getrokken,
deze winnaars komen op het eerste Rotterdamse servies. Initiatiefnemer Beautiful People spreekt
van een groot succes!

broodjeszaak. “In Turkije is Simit
Sarayi echt een begrip, we nodigen
alle Rotterdammers van harte uit
om kennis met ons te komen maken.” In de winkel zelf kun je rustig plaatsnemen en je, met Turkse
klanten uit de radio, even in modern
Turkije wanen. Kijk ook eens naar
de lampen achterin. Gevormd als
vogels is dit een mooie verwijzing
naar de zeevogels die veelvuldig
langs de Bosporus aanwezig zijn.
Simit Sarayı is een Turkse multinationale onderneming met wereldwijd meer dan 300 vestigingen,
waaronder in Dubai, Amerika en

Duitsland. Dit betekent dat de franchisenemers zijn gehouden aan
strenge eisen om de kwaliteiten en
smaak van de producten te waarborgen. Zo staat er een Turkse kok in
de keuken, worden de broodjes in
Turkije gemaakt en pas in Rotterdam afgebakken. Bij Simit Sarayi
vind je naast de simit ook diverse belegde broodjes, typsich Turkse deegwaren en zoetigheid. Ook voor een
snel avondmaal kun je aanschuiven
voor bijvoorbeeld linzensoep of
manti, een Turks pastagerecht. Simit Sarayi is iedere dag van 08:00
tot 22:00 geopend.

Met de organisatie van wedstrijden voor Beautiful People kunstenaars met een verstandelijke
beperking proberen wordt de bijzondere kunst van deze kunstenaars gepromoot.
Inmiddels is een aantal wedstrijden geweest waaraan vele kunstenaars hebben meegewerkt.
Thema’s van deze wedstrijden
waren: Energie, water, de Bijenkorf en Dubai. Voor Beautiful
People is het alweer de 5e jaar dat
deze bijzondere wedstrijd wordt
georganiseerd.

Aan de wedstrijd met het thema
Rotterdam hebben 54 kunstenaars met een verstandelijke
beperking meegedaan. Via een
stemwebsite hebben duizenden
mensen kunnen stemmen op
zijn of haar favoriete kunstwerk.
De volgende kunstenaars mogen
hun kunstwerken het komende
jaar bewonderen op het nieuwe
servies:
Frans Plugge
Atelier Ivoor Aventurijn
Joyce Becker
Stichting Zuidwester
Kasper de With
Stichting Talant
Kevin van der Heijden
Atelier Kempo
Frank van der Zee
Atelier Artilabo
Christiaan Ploum
Atelier Kempo Benhanam
Gast Atelier 23
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Cultuurhistorisch onderzoek
in Oostelijke binnenstad

NR 24 (stadsdriehoek) - mei 2013

XXL Swan
Market festival

De bestuursleden van
het Wijkorgaan Stadsdriehoek

Swan Market is een lifestyle markt, waar een erg divers creatief
aanbod te vinden is. Mode, sieraden, vintage, accessoires, betaalbare kunst, etc. zijn ruim vertegenwoordigd.

stedenbouwkundigen ervoor kozen
om deze historische ader terug te laten keren in de nieuw op te bouwen
stad.

Afgelopen februari is een cultuurhistorisch onderzoek gestart naar de Oostelijke binnenstad door Anne Beeksma,
student erfgoedstudies, voor
het Bureau Monumenten en
Cultuurhistorie van de gemeente Rotterdam. Het gebied
tussen de Burg. van Walsumweg, het Oostplein, de Boezemweg, de Warande, de Vondelweg en de Mariniersweg
wordt onderzocht.

Verhalen uit de buurt
Een deel van het onderzoek wordt
besteed aan het onderzoeken van
wat bewoners en ondernemers uit de
Oostelijke binnenstad belangrijk vinden aan de historie van de wijk. Zo
worden bijvoorbeeld geïnteresseerde
ondernemers geïnterviewd. Bewoners en betrokkenen worden van
harte uitgenodigd om hun verhalen,
ervaringen en opinie te delen. Ook is
er behoefte aan beeldmateriaal, zoals
foto’s van de wijk, krantenknipsels

Wederopbouwgebied van
nationaal belang

De afwisseling van baksteen met betonnen
elementen, is kenmerkend voor de wederopbouwarchitectuur uit de jaren ’40 en ’50.
foto’s: Anne Beeksma

--------------------------------

Op donderdag 28 februari heeft een
startbijeenkomst c.q. schouw van de
Herenplaats en de Pannenkoekstraat
plaatsgevonden.
Aan deze bijeenkomst hebben on-

Voor de duidelijkheid hierbij nogmaals de namen bij de betreffende bestuursleden.
V.l.n.r. Helma Langeweg, Robert de Keizer, Erwin Wesenhagen, Arie Noorland, Saskia Mies,
Carel van Wankum, Santhusia Ramhlakan en Carl Klaverweide.

Naast al het shop-plezier word je verwend met eerlijke horeca en live muzikale optredens.
De gezelligheid bij Swan Market
wordt gecreëerd door de variëteit
aan bezoekers; een goede mix tussen
jong en oud, stelletjes en gezinnen
met kinderen, het loopt door elkaar
en maakt plezier met elkaar.

In de zomer van 2012 was het Museumpark het decor van de eerste
XXL-editie.
Deze XXL-edities trekken tussen de
5.000 en 7.000 bezoekers. 26 mei
vindt het volgende XXL Swan Market
festival plaats in het Museumpark en
op 23 juni op het Grote Kerkplein bij
de Laurenskerk van 12:00 tot 17:00.

Kleine evenementen
zonder vergunning

Hoogstraat historische
winkelstraat
Tot nu toe is onder andere ontdekt
dat een blok woningen aan de noordzijde van de Goudsesingel, tussen de
Vondelweg en de Brussestraat, al in

1941 gebouwd is. Nog jaren na de
bevrijding stonden deze gebouwen
geïsoleerd in een verder bijna leeg
stadshart. Het zijn sobere gebouwen van baksteen, omdat tijdens de
bezetting bouwmateriaal bijzonder

schaars was. Wat meer naar beneden
op de kaart heeft de Hoogstraat een
bijzonder rijke geschiedenis. Deze
straat was in de 16e eeuw het stadshart van Rotterdam. Ooit ontstaan
als waterkering, ontwikkelde de
straat zich tot een bedrijvige winkelstraat. Deze functie kreeg de straat
opnieuw na de het bombardement
van 1940, toen de verantwoordelijke

of ander materiaal. Het resultaat van
het onderzoek zal openbaar toegankelijk worden gemaakt.
Voor vragen en/of meer informatie
kunt u contact opnemen met Anne
Beeksma, via a.beeksma@rotterdam.nl of tel.

Herinrichting Herenplaats
dit jaar nog klaar!
Na de geslaagde herinrichting
van de Meent is het nu tijd geworden om, de Herenplaats,
het plein dat bekend staat om
het bijzonder vormgegeven
(poffertjes) eethuis, ook een
facelift te geven. Het is de bedoeling dat de Herenplaats dit
jaar nog afkomt.

foto: Ger Driessens

--------------------------------

De aanleiding voor dit onderzoek is
de selectie van de Oostelijke binnenstad als één van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang door
het rijk. In juni 2011 presenteerde
het rijk haar visie op de monumentenzorg: de Visie Erfgoed en Ruimte.
Onderdeel van deze visie is een selectie van 30 gebieden als wederopbouwgebieden van nationaal belang.
De Oostelijke binnenstad is geselecteerd als een van deze gebieden. Het
doel van de aanwijzing is het genereren van aandacht voor deze gebieden, zowel bij overheden als bij het
publiek. Daarom vindt nu onderzoek
plaats naar wat de Oostelijke binnenstad zo speciaal maakt.
Dit onderzoek resulteert in de presentatie van een cultuurhistorische
verkenning in juli. Een cultuurhistorische verkenning is een document
dat de cultuurhistorische waarden
van een gebied inzichtelijk maakt.
Aan het document kan geen juridische bescherming van het gebied
worden ontleend, het is een kennisdocument. Deze kennis kan worden
gebruikt bij ontwikkelingen in de
wijk, als die zich voordoen.
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dernemers, bewoners, vastgoedeigenaren en medewerkers van de
gemeentelijke diensten deelgenomen. Tijdens deze bijeenkomst is
gezamenlijk de opgave geformuleerd
voor de twee locaties.
Bij de schouw is zowel naar de Herenplaats gekeken als naar de Pannenkoekstraat ondanks het feit dat
zowel proces als uitvoeringstermijn
verschillend zijn. De reden hiervoor
is dat voorkomen moet worden dat
er nu maatregelen aan de Herenplaats worden uitgevoerd die de
toekomstige inrichting van de Pan-

het verblijfsklimaat verbeterd moet
worden. De Herenplaats moet een
groene parel worden in een stenige
omgeving en van een hoogwaardige
kwaliteit.
Voor de Pannenkoekstraat geldt als
uitgangspunt dat de nieuwe inrichting het levendige karakter van de
straat moet ondersteunen.

foto: Ger Driessens

nenkoekstraat kunnen frustreren.
Het eindbeeld moet een harmonisch
geheel vormen.

Voor beide locaties geldt dat vergroening het algemene uitgangspunt
is. Voor beide locaties geldt ook dat

We houden de voortgang van de veelbelovende plannen voor dit mooie
gebied in de gaten en zodra er meer
informatie beschikbaar is over hoe
één en ander vorm gaat krijgen zullen wij dit vermelden.

Met de eerste warme(re) dagen op zak, denken wij allemaal weer aan buitenfeestjes
en BBQ’s. Maar mag dat wel
zomaar? Dit is wat de gemeente laat weten over kleinschalige buurt- of straatevenementen, zonder vergunning!
0-Evenementen: kennisgeving
Voor kleinschalige (buurt- of straat-)
activiteiten heeft u meestal geen vergunning nodig. Hiervan kunt een
melding doen bij uw deelgemeente.
Voor het centrum meldt u dit bij de
directie Veiligheid van de gemeente
Rotterdam, 010-2673457. Een kennisgeving kunt u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren met een kennisgevingformulier indienen bij de deelgemeente en voor het centrum bij de
directie Veiligheid Dit heet een kennisgeving. U hoeft alleen een kennisgeving te doen als uw evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Het evenement vindt plaats op eigen terrein of betreft een straatfeest
in de openlucht;
• Het aantal bezoekers is niet meer
dan 250 personen;
• Het evenement vindt plaats op een
werkdag of zaterdag tussen 09:00 en
23:00 uur. Of op een zon- of feestdag
tussen 13:00 en 23:00 uur;
• Het geluid van muziek bedraagt
op een afstand van 10 meter van de
geluidsbron niet meer dan 80dB(A).
Bijvoorbeeld: een klein akoestisch
muziekgezelschap op een afstand
van 10 meter of een akoestische gitaar van dichtbij;

• Het evenement vindt niet plaats
op de weg. Er worden geen straten
afgesloten en het vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
• Het evenement vraagt niet om extra
inzet van politie;
• Er worden tijdens het evenement
alleen kleine objecten geplaatst met
een oppervlakte van minder dan 25
m2 per object. Bijvoorbeeld: een grote partytent heeft vaak de afmetingen
van ca. 4 x 4 meter. Dat is een oppervlakte van 16 m2.
• Er vindt geen ander evenement in
de buurt van uw evenement plaats;
• Er is een organisator. Dat betekent
dat er iemand tijdens het evenement
bereikbaar moet zijn voor de (deel)
gemeente of de hulpdiensten. Deze
persoon is ook verantwoordelijk voor
een goed verloop van het evenement.

Barbecue
Voor het organiseren van een buurtbarbecue heeft u meestal geen vergunning nodig. Een kennisgeving
bij uw deelgemeente is vaak genoeg.
Barbecueën in het park mag u doen
zonder vergunning binnen de daarvoor aangewezen zones. Deze barbecuezones zijn te herkennen aan
speciale borden. In het Kralingse
Bos, bijvoorbeeld, mag u barbecueën
op de velden bij het strandbad (Langepad).
Om schade en overlast te voorkomen
gelden er wel regels. Zo mogen wegwerpbarbecues niet direct op het gras
worden geplaatst, omdat daardoor
schroeiplekken ontstaan. Zorgt u ervoor dat er minimaal 30 cm afstand
tussen het hete deel van de barbecue

en het gras zit en dat u 2 meter afstand houdt van bomen en struiken.
De kooltjes kunnen na afloop in de
speciale metalen containers worden
gegooid. Uiteraard moet u ander
afval ook zelf weggooien in de afvalbakken.

Verjaardagsfeestje
(in het park)
Voor het vieren van een verjaardagsfeestje in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in een park, heeft u geen
vergunning nodig. Als u van plan
bent om het groots aan te pakken
en veel mensen uitnodigt, muziek
draait en partytenten en speeltoestellen plaatst, moet u een kennisgeving
doen bij de deelgemeente waar het
park in ligt.

Tuinfeest
Voor een feest in huis of in de tuin
heeft u geen vergunning nodig.
Houdt u er wel rekening mee dat
u geen overlast veroorzaakt voor
omwonenden. Tot 23.00 uur mag
buiten muziek worden gemaakt of
afgespeeld. Als u de buren vooraf op
de hoogte stelt van uw feestje, bijvoorbeeld door een briefje in de bus
te doen, kan dat veel ergernis voorkomen en kunnen de buren ook rekening met uw feestje houden.

foto’s: Ger Driessens
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Finalisten Stadsinitiatief bekend
De
projectorganisatie
vraagt
2.500.000 euro aan het Stadsinitiatief. Vanuit cofinanciering (crowdfunding, sponsoring, subsidie en
investering) komt 2.230.000 euro.

Vanaf 23 mei kan er
weer gestemd worden op
verschillende initiatieven
op het gebied van sport,
cultuur, natuur en kinderen
van de stad. Daarom stellen
we graag de finalisten aan
u voor. Lees hier de ideeën
voor het Stadsinitiatief van
Popkantoor, Ravottuh,
De Groene Marathon,
Rotterdam World Wide,
Schaatsbaan, Urban Hotspring
en Work at School.

destadsruit

NR 24 - mei 2013

EEn problEEm mEt jE burEn?

Dat los je samen op
Rij je (schoon)moeder
de Maas in!

Initiatiefnemer
St. Urban Hotspring Rotterdam i.o.,
Iris de Kievith

Work at
school

Laat met Moederdag je (schoon)moeder een duik in de Maas
nemen met Splashtours.
Iedere (schoon)moeder die op deze
dag wordt meegenomen is gratis! Kijk
op www.splashtours.nl voor meer informatie of bel naar 010-4369491 om
te reserveren.

Inspirerende
Rotterdamse
professionals met liefde voor
hun beroep, vak of bedrijf vertellen elke vrijdag hun verhaal
op Rotterdamse scholen.

Wijnactie

foto: Ger Driessens

De gemeente stelt maximaal € 2,5 miljoen beschikbaar voor dit plan. Daarnaast wordt ook een eigen bijdrage
gevraagd. Dit kan een eigen bijdrage
in tijd, middelen en/of geld zijn. Als
de winnaar minder dan € 2,5 miljoen
nodig heeft, gaat het overige budget
naar het initiatief dat als tweede, derde,
vierde en/of vijfde is geëindigd, mits
het initiatief volledig kan worden uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk dat
meerdere initiatieven worden uitgevoerd. Op 1 juni wordt het winnende
initatief bekend gemaakt.

RAVOTTUH

Rotterdam verdient een groot
poppodium dat een platform
biedt om karakteristieke muziekcultuur te behouden en te
vieren.

De Groene Marathon van Rotterdam: meer natuur in de
stad! De Groene Marathon is een

Poppodium + muziekplatform

Rotterdam verdient een poppodium van formaat. Popkantoor voegt aan de Cinerama bioscoop een functie toe waar Rotterdam
al jaren naar snakt: een poppodium.
Popkantoor haalt gerenommeerde
acts uit binnen- en buitenland weer
naar Rotterdam.
Popkantoor wordt een broedplaats
voor opkomend talent uit Rotterdam en omstreken. Daarnaast wordt
het een uitvalsbasis voor festivals en
kleinere podia die voor specifieke
evenementen een grotere locatie
zoeken. Tijdens grote optredens
kunnen aaneengeschakelde zalen
samen één grote popzaal vormen.
Popkantoor vraagt 2,5 miljoen euro
subsidie aan het Stadsinitiatief om
het podium op te starten. Na drie
jaar staat Popkantoor op eigen benen. Het heeft vanaf het begin een
gezonde en zelfstandige exploitatie.

Initiatiefnemers
Dave Geensen en Serge Lubbe

Ravottuh: Natuurlijk ruimte
om je uit te leven. In 2015 heeft
Ravottuh samen met bewoners en
kinderen tien plekken omgebouwd
tot avontuurlijke speel- en ontmoetings-plekken.
Ravottuh maakt Rotterdam groener
en avontuurlijker. Er zijn allerlei
activiteiten voor kinderen van 4 tot
12 jaar én voor volwassenen. Moestuinieren, hutten bouwen, koken,
timmeren en cursus onderhoud en
natuurlijk spelen. Kinderen bouwen
aan zelfvertrouwen, bewegen meer,
leren omgaan met risico’s en leren
spelenderwijs over de natuur.
Wekelijks zijn er Ravottuh-workshops. Buurtbewoners denken en
werken vrijwillig mee.
Ravottuh vraagt een subsidie van
1.409.226,50 euro aan het Stadsinitiatief. Zelf investeert het projectteam 67.500 euro. Crowdfunding,
sponsoring, investeringen en fondswerving leveren 470.000 euro op.

Initiatiefnemer
Edward Boele

De Groene
Marathon
De leefbaarheid + weerbaarheid van de stad versterken
door activiteiten en projecten
te organiseren die de natuur
in de stad de ruimte geeft.

Maak de volgende zin af: ‘Ik rij mijn
schoonmoeder de Maas in om-

dat:……..’ Mail de zin naar info@
splashtours.nl of plaats hem op onze
facebook pagina en like onze pagina.
De origineelste inzender krijgt een
gratis tour voor het hele gezin met
High-Tea bij restaurant de Zwarte
Zwaan (max. 6 personen) op een willekeurige datum.

Schaatsbaan: plezier en bewegen voor jong en oud. Van-

RAVOTTUH laat kinderen klimmen, klauteren, rollen, springen, slepen, beleven, vies
worden, bouwen, voelen,
wroeten, scharrelen, verbazen.

Popkantoor
Rotterdam
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recreatieve natuurroute van meer
dan veertig kilometer dwars door de
stad. De route verbindt de mooiste
stukken stadsnatuur. Recreanten en
sporters hoeven de stad niet meer
uit voor een schone, groene omgeving. Kinderen krijgen in eigen omgeving les in plant en dier. Zo wordt
de natuur in de stad versterkt, zichtbaar en beleefbaar voor alle Rotterdammers!
De komende drie jaar wordt de
Groene Marathon op de kaart gezet
door middel van routemarkering,
een website, apps en wandelkaarten.
Minder goede stukken in de route
worden met vijf natuurprojecten
verbeterd, zoals een uitzichtpaviljoen aan de Maas en natuuroevers
langs de Rotte.
Aan het Stadsinitiatief vraagt de projectorganisatie 1.251.000 euro. Het
team levert 155.000 euro in menskracht en 325.000 euro aan sponsorgelden. Rotterdam Natuurlijk!
betrekt bewoners van begin af aan,
zodat zij meedenken en -werken
aan het project.

af eind december dit jaar kunnen
schaatsliefhebbers zich uitleven op
een vierhonderd meter overdekte
kunstijsbaan of een overdekte funbaan. Van jong tot oud, van beginner tot gevorderde. In de maanden
december, januari en februari kunnen zij hier terecht met hun noren,
ijshockey- of kunstschaatsen voor
3,50 euro. Een gezellig koek en zopieplein ontbreekt ook niet.
Stichting Sportland neemt 0,5 miljoen euro voor haar rekening. Het
Stadsinitiatief wordt om een subsidie van 2 miljoen euro gevraagd.

Initiatiefnemer
Stichting Sportland, Robbert Wever

Urban
Hotspring
Het drijvend zwembad met
het hele jaar door warm water
met uitzicht op stad en haven.
Dat is spectaculair en duurzaam ontspannen.

Initiatiefnemer

Verwarmd buitenzwemmen

Jacques Vink

Urban Hotspring Rotterdam:
Zwem je mee? Een drijvend

Schaatsbaan
Rotterdam
Elke
winter
betaalbaar
schaatsplezier voor jong en
oud, hardrijder en recreant,
om de hoek in de Kralinger
Esch te Rotterdam!

zwembad in de Maas om te sporten, te ontmoeten en te ontspannen
tussen schepen, kranen en wolkenkrabbers. Vanaf mei 2014 kunnen
mensen uit Rotterdam en wijde omgeving terecht bij Urban Hotspring
om te zwemmen, lekker te eten of
een intiem evenement bij te wonen.
Urban Hotspring bouwt hiervoor
twee duwbakken om, die in de Rijnhaven komen te liggen. Een duwbak voor het zwembad en een voor
het café-restaurant en de zalen. Op
een ponton ernaast komt een stadsstrand. Een plek waar je het hele jaar
kunt genieten van het water, de haven en de stad.

Ik wil dat je altijd
bij me blijft...

Profs inspireren scholieren

Ik wil graag dat
je helemaal geen
zorgen hebt...

Work at School: leren op z’n
Rotterdams. Work at School
geeft Rotterdamse schoolkinderen
een beeld bij het werkende leven
en maakt zo leren leuker. Work at
School organiseert gastlessen op
alle Rotterdamse scholen. Bevlogen
en betrokken Rotterdamse rolmodellen, professionals en ondernemers geven de gastlessen. Kinderen
leren wat een beroep, vak of bedrijf
echt inhoudt. Kinderen krijgen
context, beleving en ervaring. Zo
kiezen steeds meer kinderen een
studie die bij hen en hun talenten
past. In 2018 zijn er 1.600 gastlessen per jaar. Elke maand vinden er
vier tot vijf events plaats gericht op
specifieke beroepen en met uitzonderlijke sprekers. Daarnaast heeft
Work at School 1.000 filmpjes online als aanvullend curriculum en
zijn er 500 verhalen van kinderen
over beroepen.
Work at School vraagt het Stadsinitiatief 964.019 euro subsidie. Daarnaast maakt Work at School gebruik
van sponsoring. De projectorganisatie investeert zelf 567.000 euro,
vooral in de vorm van tijd. Work at
School biedt Rotterdam en haar kinderen kansen voor de toekomst.
www.workatschool.nl

Initiatiefnemers
Mano Radema, Frank van Stiphout,
Remie van Os, Annemarie van Hees
en Zofia van Duijn
Ga voor meer informatie over de
stadsinitiatieven naar http://www.
rotterdam.nl/stadsinitiatief. vergeet
niet om je favoriete Stadsinitiatief te
promoten en natuurlijk om te stemmen vanaf 23 mei!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe buurtbemiddelaars

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen. Ook als u niet
bij DELA verzekerd bent.
Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over onze locaties
in Rotterdam en Rhoon? Bel dan 010 280 52 80 of kijk
op goetzeedela.nl.

wie
wat
waar

COLOFON:
De STADSRUIT is een (5x per jaar) verschijnende uitgave van de samen-werkende welzijnsinstellingen in de wijken
Cool, Stadsdriehoek en CSkwartier, welke
gratis huis aan huis wordt verspreid in
een oplage van 10.000 stuks.
REDACTIEADRES:
Kipstraat 37-3011 RS Rotterdam
Tel: 010 - 414 07 33
E-mail: pers@stadsruit.nl
Website: www.stadsruit.nl
REDACTIE:
Femke Landman, Bob van der Laan,
Natasja Batenburg, Silvia Stentler,
Annemarie Vooren, Lauren SmallenburgErdal en Robert de Keizer
OPMAAK:
Bureau 404
DRUK:
Wegener Nieuwsdruk Gelderland

Diensten
Wijkgebouw Stadsdriehoek
beheerder: Jan Pieter Schregel
06-11102005
Kipstraat 37
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: 010 - 414 07 33
e-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
www.stadsdriehoek.nl
• openingstijden:
ma t/m do 9.00 - 17.00 uur
Spirit 55+
Belangengroep senioren
post p/a Karel Doormanstraat 301a
3012 GH Rotterdam.
tel: secretariaat: 06-20914032
tel: activiteiten: 06-24849602
e-mail: info@spirit55plus.nl
Woonstad Rotterdam
Klantcontactcentrum
Westblaak 210
3012 KP Rotterdam
tel: 010 - 440 88 00
e-mail: info@woonstadrotterdam.nl
Op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.00 - 20.00 uur.

Sleutelwerkplaats De Schokbreker
Kortenaerstraat 23,
tel: 010 - 433 38 90

Meldpunt Sociaal Isolement
Kipstraat 37
tel: 010 - 414 67 88

Stichting Werkmij
Inbraakpreventie, Groenonderhoud,
Buurtconciërge
Coolsingel 57 - 63
tel: 010 - 412 10 25

Vraagwijzer in Centrum.
De Vraagwijzer voor de deelgemeente
centrum (organisatie Kwadraad) is online.
Zie de vernieuwde website:
www.vraagwijzercentrum.nl/
Je kan er een persoonlijke pagina
aanmaken en men
heeft er op bepaalde tijden chat-spreekuren.
De huidige inloopspreekuren zijn als volgt:
• Gezondheidscentrum Oude Westen:
Wijkgebouw Stadsdriehoek:
Spreekuren:
Kipstraat 37
di 09:00 - 12:00 uur
Gerrit Sterkmanplein
ma, di, do 09:00 - 12:00 uur
wo 14:00 - 18:00 uur
• Stadswinkel Coolsingel:
Spreekuren:
Coolsingel
ma 13:00 - 16:00 uur
di, wo 10:00 - 13:00 uur
vrij 16:00 - 20:00 uur
U kunt de vraagwijzer ook telefonisch
bereiken op 010-4363060
De vraagwijzer heeft ook wijkconsulenten
in de deelgebieden:
- Cool, Dijkzicht en Nieuwe Werk:
Sharda Panday; tel.: 06-55881003.
- Stadsdriehoek en CS-kwartier:
Iris van Hulzen; tel.: 06-11310917.

Buurtbemiddeling Centrum
in Leeuwenhoek
Westkruiskade 54
3014 AW Rotterdam
06 1850 0316
e-mail: centrum@buurtbemiddeling.org
Geluidsoverlast
door bedrijven
D.C.M.R. meldkamer (24 uur/dag)
tel: 010 - 4733333
Klus en Werk Cool/Oude Westen
Schietbaanstraat 33
3014 ZW Rotterdam
tel: 010 - 4367042
www.pameijer.nl
Dorpshuis Communitycentre
Boomgaardsstraat 189
tel: 010 - 213 63 84
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

Gezondheid
Gezondheidscentrum
Oude Westen & Cool
St. Mariastr. 75
R.D. Castelijns 010-436 77 70
J.M.P. Erlings 010-436 55 30
M. Visser 010-436 55 30
J.Hipke 010-436 32 65
A.L.I.Korenhof 010-436 92 41
R.G. Metz 010-436 19 75
De huisartspraktijken zijn open voor
inschrijvingen van nieuwe patiënten die
wonen binnen de regio van de postcodes
3012 -3016
www.gcow-huisartsen.praktijkinfo.nl/
Zorgcentrum Atrium
Karel Doormanstraat 343
tel: 010 - 206 57 00

Gemeente
Algemeen nummer
gemeente Rotterdam
tel: 14010
Voor vragen, grof vuil, openbare verlichting,
putten, kuilen en bestrating en vervuiling
Politie
0900-8844 voor:
• Buurtagenten Basiseenheden Cool en
Stadsdriehoek
• Politiebureau Oude Haven/Binnenrotte
Rijstuin 176, tel: 0900 - 8844
spreekuur Kipstraat 37
wo 14.00 - 15.00 uur
tel: 282 79 63
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MUSEUMNIEUWS
Nederlands
Fotomuseum
From Holland With Love
Liefde in beeld en liefde voor het beeld
9 maart tot 20 mei 2013
Liefde is het thema in de tentoonstelling From
Holland With Love die van 9 maart tot en met
20 mei 2013 te zien is in het Nederlands Fotomuseum. De tentoonstelling is opgebouwd
rond de foto’s van Ed van der Elsken en omvat een selectie van foto’s, video-installaties
en films die aspecten van zijn oeuvre op een
hedendaagse manier weerspiegelen. Liefde,
vriendschap, intimiteit, romantiek, erotiek en

De bewoners van de bijna dertig gasthuizen
zijn voor een dag museumdirecteur. Met het
museum van hun keuze richten ze thuis een
tentoonstelling in. Dit levert een hartverwarmende, toegankelijke en hoogstpersoonlijke
museumstraat op.

Wanneer:
Tijd:
Leeftijd:
Prijs:

1, 2, 3, 7, 8 en 10 mei.
11.30 - 12.30
4 tot en met 12 jaar
de rondleiding kost € 2,- per kind,
exclusief € 2,- entree.

Kunsthal Rotterdam
Natuurlijk leveren ook de musea een bijdrage.
Museum Rotterdam gaat aan de hand van een
aantal portretten zoeken naar de identiteit van
de Rotterdammer. Getoond worden foto’s van
Erasmus, Johan van Oldenbarnevelt, Kaat
Mossel en een aantal foto’s van Rotterdammers van nu.

Museumpark, Westzeedijk 341,
3015 AA Rotterdam, Tel. Nr. 010-4400301

Maritiem
Museum
Rotterdam
Recht zo die gaat
Varen op de kaart van Mercator
t/m 9 maart 2014
Hoe vind je je weg op zee? Zonder goede wereldkaart kun je dat wel schudden. Het maken
van zo’n kaart is echter knap ingewikkeld.
Probeer onze ronde aardbol maar eens op een
platte wereldkaart weer te geven?

lust prikkelen de beschouwer op een zeer persoonlijke of soms humoristische wijze. Het
werk van Van der Elsken is het startpunt voor
een hedendaagse selectie van de Nederlandse
beeldmakers: Koos Breukel, Heddy Honigmann, Paul Kooiker, A.P Komen & Karen
Murphy, Bertien van Manen, Julika Rudelius,
Martine Stig, Andrea Stultiens en Useful Photography.
Deze tentoonstelling past binnen het streven
van het museum om aandacht te besteden aan
de fotografie in Nederland. De documentaire
fotografie staat daarbij centraal, maar ook andere vormen van fotografie komen aan bod,
evenals de dwarsverbanden met video en film.
From Holland With Love is gemaakt op uitnodiging van de 8ste editie van de Internationale
Biënnale van Fotografie en Visuele kunsten in
Luik (BIP2012). En was daar in het voorjaar
te zien
Het Nederlands Fotomuseum, gevestigd in
voormalig pakhuis Las Palmas, biedt een rijk
tentoonstellingsprogramma van grote bekende namen in de fotografie, van jong talent en
amateurs. Het is de enige plek waar altijd een
presentatie over de geschiedenis van de Nederlandse fotografie te zien is. Voor jong en
oud organiseert het museum een uitdagend
activiteitenprogramma.

Gebouw Las Palmas
Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam
tel. +31 (0)10-203 04 05
info@nederlandsfotomuseum.nl

MUSEUMSTRAAT
het verhaal van rotterdam
1 juni 2013 - 9 juni 2013
Museumdirecteur voor een dag
In juni kan je de Rotterdamse musea weer terugvinden in de straten van Rotterdam. Hoe
leven Rotterdammers en waar gaan ze voor?
Museumstraat geeft je de kans om unieke
plekken in Rotterdam te ontdekken.

museum
Boijmans
Van Beuningen
Hand Made - lang leve het ambacht
Museum Boijmans Van Beuningen staat dit
voorjaar in het teken van het ambacht. In een
tentoonstelling met ruim vijfhonderd objecten zijn de meest bijzondere voorbeelden van
het kunstambacht te zien. Demonstraties van
ambachtelijke technieken, een film- en documentaire programma, markten en diverse
workshops laten de bezoeker het ambacht beleven en onderzoeken.
In de grote Bodon zalen van het museum
kunt u dit voorjaar genieten van de meest
uitzonderlijke objecten door mensenhanden
gemaakt, van de middeleeuwen tot nu. Van
een 16de eeuws harnas tot de handgemaakte
mode van Iris van Herpen en van het ‘Clay
Furniture’ van ontwerper Maarten Baas tot
verfijnd naaldkant en huiselijke borduur-

Op 1/2 en 8/9 juni 2013 kun je bij elkaar in
bijna dertig gasthuizen terecht:
1 juni: Jacob Catsstraat in Noord
2 juni: Blokweg in Hillesluis
8 juni: Kastanjeplein in Schiebroek
9 juni: Jericholaan in Kralingen
De openingstijden zijn van 12.00 - 17.00 uur.

Meivakantie
in de Kunsthal
Kinderrondleiding door
tentoonstelling Jean Paul Gaultier
Jean Paul Gaultier is een van de meest invloedrijke en vooruitstrevende modeontwerpers van de afgelopen vijfendertig jaar. Hij is
bekend van de Bretonse streep en hij laat zich
inspireren door wereldculturen, van Afrika en
India tot aan Rusland en Griekenland. Tijdens
deze rondleiding bekijken we de bijzondere
creaties en leren de kinderen wat een modeontwerper allemaal doet. Ontdek samen met
de rondleider hoe en waarom Gaultier de
bijzondere kleding maakt en voel de verschillende materialen die hij gebruikt.

De oplossing van de 16de eeuwse cartograaf
Mercator werd wereldberoemd doordat zeelieden hun koers voor het eerst met een rechte
lijn op een zeekaart konden uitstippelen. Ontdek in de familietentoonstelling ‘Recht zo die
gaat! Varen op de kaart van Mercator’ alles
over navigeren op zee met én zonder de kaart
van Mercator. Historische kaarten, scheepsmodellen, lachspiegels en filmpjes met acteur
Jack Wouterse helpen je daarbij, maar je gaat
ook zelf aan de slag met globes, verrekijkers,
kompassen, de sterrenhemel en moderne navigatiemiddelen als satellieten en GPS. Het
enige exemplaar van Mercators wereldkaart in
atlasvorm en zijn recent gerestaureerde globe
zijn in de tentoonstelling te bewonderen.

Maritiem Museum Rotterdam
Leuvehaven 1, 3011 EA Rotterdam
Tel. 010-4132680

werkjes. In de tentoonstelling zijn doorlopend vaklieden aanwezig die hun vaardigheden en passie demonstreren. Verwonder u
over een breed scala aan technieken, zoals papier maken, weven, goudsmeden of een demonstratie van een vioolbouwer. Hand Made
laat zien wat het ambacht was, is en kan zijn.
De honderden objecten in de tentoonstelling zijn niet chronologisch opgesteld, maar
centreren zich rondom populaire clichés die
bestaan over het begrip ambacht. De gekozen
objecten tonen dat de clichés vaak een kern
van waarheid bezitten, maar dat ook het tegendeel aangetoond kan worden. Zo is niet
al het ambacht ‘eerlijk’ en was imperfectie
echt niet altijd en overal een even gewaardeerd kenmerk van het handgemaakte product. Op deze wijze voorziet Hand Made het
begrip ‘ambacht’ van een historische context
en biedt tegelijkertijd een blik op de toekomst
van het creatieve ambacht.

