pagina 3

We Beeld This City
/Deel1/ The River

pagina 4

pagina 5

destadsruit
Muurschildering terras

Gezellige barbecue in de Caland buurt

wijkkrant voor de bewoners van cool, stadsdriehoek en cs-kwartier•14e jaargang Nr.26

Oktober 2013

Kinderen bouwen
Lijnbaan van de
toekomst
Lees er meer over
op pagina 3

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 Stichting

Wijkorgaan Stadsdriehoek 010-4140733. 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 half december. We kijken uit naar uw ideeën,
nieuwtjes en activiteiten.
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Werken

aan de weg

Aansluiting Blaak ds. Jan Scharpstraat
Van 7 oktober tot medio november vinden werkzaamheden plaats op de Blaak ter
hoogte van de kruising met de
ds. Jan Scharpstraat.
Gewerkt wordt aan de toekomstige
aansluiting van de parkeergarage onder de Markthal. Dit betekent dat er
gedurende vijf weken verkeershinder
is op de Blaak tussen de kruising met
de Posthoornstraat – Keizerstraat en
de Verlengde Willemsbrug. In deze
periode is twee keer een weekendafsluiting op de Blaak nodig en twee
keer een weekendafsluiting van de
ds. Jan Scharpstraat. Na de werkzaamheden is een linksafslaande
beweging mogelijk voor autoverkeer
vanuit de richting Westblaak/Churchuillplein zodra de garage onder de
Markthal opengesteld is. Tegelijkertijd wordt een riool aangelegd onder
de ds. Jan Scharpstraat

Lange werkdagen, korte werktijd: korte hinder
Om het werk op tijd gereed te krijgen, mag de aannemer van 07.00 tot
22.00 uur werken gedurende 5 dagen per week. Ook kan hij, naast het
weekendwerk dat al gepland is extra
weekendwerk aanvragen. Of hij dat
nodig heeft is pas kort voor de start
van het werk bekend.

kende gele redactieborden omgeleid.
Fase 4: de inrichting van de middenberm (het beeld in de middenberm
kan blijven staan): dit gebeurt zoveel
mogelijk tijdens de werkzaamheden.

Faseringen
Fase 1: van 7 t/m 27 oktober: aanpak
van de zuidelijke rijbaan. In deze
fase wordt de linksafslaande rijstrook
aangelegd en vindt de herinrichting
van de overige rijstroken plaats. De
rijbaan wordt daarvoor tijdelijk versmald tot twee rijstroken. Tijdens
deze werkzaamheden vindt ook rioolwerk plaats op de ds. Jan Scharpstraat, waardoor deze niet toegankelijk is van vrijdagavond 18 oktober
om 22.00 uur tot maandagochtend
21 oktober om 05.00 uur. Ook zal
in de herfstvakantie het trottoir voorlangs Blaak 31 opgeknapt worden.
Fase 2: tussen vrijdagavond 25 oktober 22:00 uur en maandagochtend
28 oktober 05:00 uur: Aanbrengen
van de toplaag (afwerklaag van het asfalt) inclusief belijning. De zuidelijke
rijbaan is dan volledig afgesloten,
evenals de aansluiting van de Posthoornstraat. Verkeer wordt met de
bekende gele borden omgeleid. Na
dit weekend is de zuidelijke rijbaan
volledig gereed.- fase 3: tussen maandag 28 oktober en maandag 11 november 05.00 uur: Wegwerkzaamheden aan de noordelijke rijbaan van
de Blaak en de ds. Jan Scharpstraat.
In deze fase wordt de herinrichting
van de rijstroken en de (aansluiting
op de) ds. Jan Scharpstraat uitge-

Werkzaamheden
Mariniersweg
De riolering en stadsverwarming wordt vervangen op de
Mariniersweg. Het werk is in
maart 2014 gereed, met een
pauze in november en december 2013.
Eneco gaat na de bouwvakvakantie
weer verder met de grote putten op
het plein voor de Groene Passage.
Deze putten worden aangesloten op
het bestaande netwerk. Daarnaast
wordt de stadsverwarming in de Halstraat vervangen. Gemeente Rotterdam werkt tijdens de bouwvakvakantie door om de riolering te kunnen
vervangen.
Foto: Ger Driesens

voerd. Het doorgaande verkeer heeft
dan de beschikking over één rijstrook. De ds. Jan Scharpstraat kan
in- en uitgereden worden, zij het dat
daar kortstondige verkeershinder
mogelijk is.
Fase 3 vindt een weekendafsluiting
plaats van de noordelijke rijbaan om

de toplaag aan te brengen: vanaf vrijdagavond 8 november 22.00 uur tot
maandagochtend 11 november 05.00
uur is de Blaak tussen de Verlengde
Willemsbrug en de Keizerstraat afgesloten. Ook is dan de ds. Jan Scharpstraat niet bereikbaar voor autoverkeer. Verkeer wordt dan met de be-

Fasering en planning
Fase 3 Mariniersweg (gevel winkels):
12 augustus tot eind oktober
Fase 4 Goudsesingel (gevel winkels)
Halstraat (stadsverwarming):
tot medio november
Fase 5 Meenthof, Halhof, Halstraat
(riolering): vanaf januari 2014

Kinderen bouwen
Lijnbaan
van de toekomst

Nieuwe generatie
De jubileumviering waarvan de
workshop Lijnbaan anno 2073 een
onderdeel is, is een initiatief van
Nel Wagner, een van de eigenaren
van de Lijnbaan: ‘Bij de opening van
de Lijnbaan in 1953 was een lagere
school betrokken en zoiets wilde ik
bij de viering ook. De Lijnbaan heeft
een verhaal, het is bijvoorbeeld het
eerste winkelgebied in Nederland
waar geflaneerd werd en het concept
is talloze keren gekopieerd. Wij willen ons verhaal delen met de nieuwe
generatie en kwamen uit bij Archikidz. Nicole Schnelle, voorzitter van
Archikidz Rotterdam: ‘Archikidz
Rotterdam is een groep architecten
van zo’n zestig architecten die sinds

In 2011 en 2012 organiseerde
het Rotterdams Milieucentrum
cursussen Milieucoach waarin
ruim 300 milieucoaches werden opgeleid.

Aanmelden
Rotterdammers kunnen zich nu
aanmelden voor deze gratis cursus.
De cursus op is op 29 oktober, 5 november, 12 november, 19 november
in wijkcentrum ‘de Nieuwe Banier’
Banierstraat 1 in Rotterdam Noord.
Mail naar: m.hacene@milieucentrum.rotterdam.nl. Bellen kan ook:
Mohamed Hacene 010 - 4656496.
De cursus Milieucoach wordt georganiseerd door het Rotterdams Milieucentrum en mogelijk gemaakt
door de Deelgemeente Noord en het
programma duurzaam van de Gemeente Rotterdam en past binnen
de Rotterdamse ambitie om in 2015
50 % minder CO2 uit te stoten ten
opzichte van 1990!

Deze Milieucoaches organiseerde
voorlichtingsbijeenkomsten in ‘eigen kring’ (Vereniging van Eigenaren, Huurder comités, het buurthuis of gewoon in de huiskamer).
De coaches waren ook te vinden op
markten en bij wijkevenementen of
ze startten ‘duurzame acties’ op binnen hun Vereniging van Eigenaren
of Huurder comité. De coaches bereikten de afgelopen twee jaar duizenden Rotterdammers.
Dit najaar gaan we weer van start
met nieuwe cursussen Milieucoach.
De eerstvolgende cursus Milieucoach start op dinsdag 29 oktober
en bestaat uit 4 cursusavonden.
De cursus wordt georganiseerd in
wijkcentrum ‘de Nieuwe Banier’
in Rotterdam Noord. De cursus
is gratis. Aanmelden kan nog via:
m.hacene@milieucentrum.rotterdam.nl.
De cursus gaat over energie - en waterbesparen, duurzame-energie en
vooral over hoe je je buren hierbij
kan betrekken. Na afloop ontvangen
de deelnemers het certificaat Milieucoach.
Milieucoaches geven voorlichting
over energie - en waterbesparen.

Leuke Quiz

Deze voorlichtingen worden in de
huiskamer, op scholen, in ouderencentra, bij bewonersorganisaties,
de vereniging (van eigenaren) of in
buurthuizen georganiseerd. De Milieucoaches maken hierbij gebruik
van een E.KO-ffer vol demonstratiemateriaal, de besparingsladder
en de opZuinig!-quiz. Ze staan er
niet alleen voor want men wordt
ondersteund door het Rotterdams
Milieucentrum!

Positieve reactie van een deelnemer
Ik heb de cursus gevolgd en was zeer verrast over de veelheid van
onderwerpen die ter sprake kwamen over het goed omgaan met en
het besparen van energie en water. Hierdoor wordt niet alleen het
milieu minder belast, maar het is ook goed voor je eigen portemonnee. Tijdens de cursus worden zeer bruikbare tips gegeven en er is
ook goed demonstratiemateriaal aanwezig. Ook wordt er ruimte gegeven aan uitwisseling van ervaringen die de deelnemers reeds hebben met duurzaamheid. Al met al zeer verrijkend! Ik kan een ieder die
een bijdrage wil leveren aan een beter milieu deze cursus ten zeerste
aanbevelen!

De prijswinnaars
Foto: Petra van Someren

twee jaar workshops voor kinderen
organiseert in Rotterdam. Zo willen
we ze bewuster maken van hun omgeving en laten zien dat ze zelf ook
kunnen meedenken over de inrichting van hun stad.’

Kimmy (10 jaar) heeft een winkel gemaakt waar je kleding, boodschappen
en elektrische spullen kunt kopen door ze zelf te scannen. Kimmy: ‘Met
vliegende winkelkarretjes vlieg je snel van verdieping naar verdieping.’
Kaya (9 jaar) heeft een winkel voor teleporters en energiedefibrillators
gemaakt. De winkel haalt energie uit zonlicht en is met luchtballonnen
verplaatsbaar. Kaya: ‘Zo kun je de winkel makkelijk naar een andere stad
of een ander land verplaatsen.’
Michiel (7 jaar) ontwierp een indianenrestaurant. Michiel: ‘In de tent kun
je indianen-eten eten en op de grote palen buiten, kun je ook zitten.’

Mooier, leuker, schoner
De kinderen werken ruim een uur
gestaag door aan hun winkel. Lijm,
scharen en materialen worden gedeeld en er valt geen ongetogen
woord. Dan worden de kinderen
naar voren geroepen om een voor
een hun winkel op de maquette te

plaatsen en is het tijd voor de prijsuitreiking. Kasmi is erg onder de indruk van de resultaten: ‘Wij denken
bij de gemeente dagelijks na over hoe
je de buitenruimte mooier, leuker en
schoner inricht. Maar dat doen we
met volwassenen, met kinderen is

het veel leuker.’ Kimmy won de eerste prijs, een bioscoopbon voor vier
personen beschikbaar gesteld door
Manhave Vastgoed. Kaya en Michiel
zijn de winnaars van de tweede en
derde prijs: boekenbonnen in het kader van de Boekenweek.

Leonardus Petrus Paulus Pennock
(1945) studeerde beeldhouwkunst
aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag
van 1962 tot 1967. Aansluitend
zette hij zijn studie met een Franse
beurs voort aan de École nationale
supérieure des beaux-arts in Parijs
tot 1968. Pennock is als traditioneel
beeldhouwer opgeleid, maar veranderde al snel in een abstracte, zelfs
minimalistische kunstenaar. Pennock woont in Den Haag en werkt
in Rotterdam als adviseur voor Architectenbureau ASWA.
Tot zover de kunstenaar en dan
nu de vraag: wat doet het daar?
Nou het zit zo... Rotterdam was in
de jaren ‘70 bezig om de stad een
meer recreatieve functie te geven.

Helaas steekt er momenteel op deze
plek op de Blaak niemand over waardoor het oorspronkelijke idee van de
poort niet goed uit de verf komt. Nu
staan er gewoon twee grote stalen
platen in de middenberm en mist er
een vorm van interactie. Misschien
dat de herinrichting van de Blaak,
die de Markthal met bijbehorende
parkeergarage toegankelijker gaat
maken, ervoor zorgt dat het standbeeld beter tot zijn recht komt maar
dat is niet zeker. Dus mocht je in de
buurt zijn... zoek een veilige plek op
om over te steken, loop er tussendoor en bedenk dan nog eens wat je
van het werk vindt.

Een brede middenberm op de Blaak
zou voetgangersgebied worden met
een wandel- en flaneerboulevard.
Er is uiteindelijk van dit plan afgezien maar er werd wel besloten om
een monumentaal kunstwerk op de
middenberm te plaatsen. Het werk
van Pennock heet ‘The River’ en
heeft 53.000 euro gekost. Er werd
o.a. voor Pennock gekozen omdat
hij les had gegeven aan de Willem
de Kooning Academie en daarom de
omgeving goed kende.
Tenslotte willen we ook nog weten
wat het voorstelt. Hierover bestaat
een uitgebreide theoretische uiteenzetting, die u kunt opvragen bij
de redactie van de Stadsruit, maar
ook een korte. De korte versie is dat
de twee zuilen een soort van poort

Op deze website www.opzuinig.
nl kunt u ook meedoen aan de opZUINIG! De hoogste scoorder krijgt
een waterbesparende douchekop
en een ledlamp en alle deelnemers
de opZUINIG!-meetlat (zolang de
voorraad strekt natuurlijk).
Tips: Op de website www.opzuinig.
nl staan volop TIPS. Dingen die
u zelf kunt doen in eigen huis. De
Groene Klusjesman laat u zien hoe
simpel het is kleine dingen in uw
huis te veranderen, zo geld uit te
sparen doordat u minder elektriciteit, gas of water gebruikt.

voorstellen die de oversteek voor
voetgangers van de Blaak spannender moet maken. Verder doen
de zuilen denken aan moderne,
strakke obelisken of pilaren die een
verticale bijdrage leveren aan de stedelijke omgeving.

Maak jij het ook weleens mee dat je een standbeeld ziet en
denkt: “Wat is dit en waarom staat het daar?” In de komende
edities van de Stadsruit gaan we een aantal beelden in de
openbare ruimte uitlichten, en achterhalen wie het gemaakt
heeft, wat het voorstelt en hoe, of waarom, het op die plek
terecht is gekomen.

ten ook stevig zijn en denk daarnaast
aan het milieu.’ De kinderen gaan
vervolgens in groepjes van acht aan
de slag onder leiding van een voorman of -vrouw, met helm.
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Nieuwe cursus Milieucoach van start
in de nieuwe Banier
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Als afsluiting van de feestelijkheden rond het zestigjarig jubileum van de Lijnbaan bouwden vijftig Rotterdamse kinderen op
woensdag 9 oktober ‘de Lijnbaan van de toekomst’.
Een maquette die tot 23 oktober te
bewonderen is bij boekwinkel Polare. Saïd Kasmi portefeuillehouder
Buitenruimte van de deelgemeente
Centrum riep Kimmy (10), Michiel
(7) en Kaya (9) uit tot prijswinnaars
van de meest innovatieve winkels.
Kasmi: ‘Ik ben erg onder de indruk
van de resultaten.’
Kroonkurken, gekleurde plastic buisjes, schuimblokjes, rietjes, hoesjes
van cassettebandjes, karton, zand,
potloodslijpsel, maar ook diefstalbuttons, stof en garen. Nog voor de officiële opening storten de kinderen
zich op de materialen waarmee ze
straks een winkel en buitenruimte
maken voor de Lijnbaan van de toekomst. Bas Vendrig, stedenbouwkundige bij HKB legt de kinderen uit
wat het doel is: ‘Winkelen moet een
feestje zijn, zeker in de toekomst als
mensen nog meer op internet kopen.
Maar de winkels moeten er over zestig jaar ook nog staan. Dus ze moe-
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Robert de Keizer/Redactie Stadsruit

Foto: Ger Driesens

(Bronnen: CBK Rotterdam
www.openbarekunst.nl
www.lonpennock.nl
www.wikipedia.com)
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Muurschildering terras
Al langere tijd leefde bij de
activiteitenbegeleider
van
Atrium het idee om als Opzoomeractiviteit aan jongeren te
vragen een muurschildering
te verzorgen. Het terras aan
de achterzijde van Atrium had
eerder al een opknapbeurt ondergaan, en was voorzien van
nieuwe plantenbakken met inhoud. Maar de muur grenzend
aan het Schoeversgebouw en
het gebouw van VIAKunst was
een witte plek die om een
kleurige invulling vroeg.
In gesprek met Milan Tilder, begeleider bij VIA Kunst, bood deze aan
een aantal jongeren te vragen deze
muurschildering voor hun rekening
te nemen.
VIA Kunst is een galerie/atelier
voor “kunstenaars van de straat”
en onderdeel van de Nico Adriaans
Stichting. Milan constateert dat veel
jongeren van alles kunnen, maar
dat de talenten vaak niet uit de verf
komen. Het tot stand brengen van
zo’n opdracht kan jongeren de bevestiging geven “dat kan ik, en het
is een bijdrage die op prijs wordt
gesteld!” Ter voorbereiding werd
toestemming gevraagd aan de eigenaar van het pand (in gebruik door

Annette Blankenburgh

De deelnemers zijn in de eerste
plaats: bewoners en ondernemers.
Zij werken samen met afgevaardigden van de Deelgemeente, Stadsmarinier, Politie, Roteb, Stadstoezicht,
Gemeentewerken en Adviesbureau
Little Projects (als onafhankelijk ondersteunend projectleider).
Er wordt ca. 1 keer per 5 á 6 weken
een aantal schouwrondes gelopen
door het centrumgebied. Dit gebied
(omsloten door: Coolsingel/ Westblaak/ Mauritsweg en Weena) is verdeeld in 3 sectoren met elk 12 zgn.
schouwplekken die in een vaste te
lopen route zijn vastgelegd. Bij het
lopen van een schouwronde lopen
de deelnemers (min. 2 bewoners + 2
deelnemers uit de professionele partijen) de route langs de schouwpun-

ten en noteren alle zaken die niet
kloppen en waarvoor op het invulformulier een aantal vooraf vastgestelde onderdelen zijn aangegeven.
Er wordt o.a. gelet op de staat van de
bestrating (verzakkingen, schade,
gaten, etc.), de werking van de openbare verlichting, zwerfvuil, graffiti, “wildplas”-plekken en onveilige
verkeerssituaties. Tijdens het lopen
van de ronde worden er ook foto’s
gemaakt van de geconstateerde gebreken die na afloop van de ronde
met het ingevulde formulier aan de
projectleider worden afgegeven zodat hij de gegevens in een overzicht
kan verwerken.
Het verwerken van de gegevens gaat
volgens een zgn. productnormeringsysteem waarbij de resultaten
in kleur worden vertaald. De zgn.
“indicatoren” (dit zijn de overlastgevende zaken waar door de deelnemers op wordt gelet) zijn vooraf
in gezamenlijkheid met alle deelnemers bepaald.
Uiteindelijk worden de resultaten
van het schouwen gebruikt om de
problemen aan te pakken want alle
geconstateerde zaken worden tijdens en na het schouwen direct naar
de betreffende diensten gestuurd
zodat zij actie kunnen ondernemen
om geconstateerde problemen op te
lossen of om aan te geven waarom

Na afloop van het lopen van de
schouwrondes komen alle deelnemer nog bij elkaar om met een
drankje na te praten en ervaringen
uit te wisselen. Je hebt als bewoner/
ondernemer van het centrumgebied
op deze wijze echt een mogelijkheid
om invloed uit te oefenen op het
aanzien van de omgeving.

Wij zijn nog op zoek naar extra
deelnemers vanuit de bewoners
om met ons mee te lopen. Het lopen van een schouwronde neemt
ca. 1 á 1,5 uur in beslag en wordt
zowel ’s morgens, ’s middags
als ’s avonds gelopen. Hoe meer
vrijwilligers er zijn, hoe meer we
kunnen rouleren. We willen ook
benadrukken dat het vooral ook
een leuke wandeling is waarbij je
ook nog eens meer over de eigen
woonomgeving te weten komt en
met andere bewoners/deelnemers
ervaringen kunt uitwisselen.
Bent u/je geïnteresseerd? Meld u/
je aan bij de contactpersonen:
Arja en Jacob via:
jan.evertsenplaats@gmail.com
Wij nemen dan z.s.m. contact op
voor een eerste afspraak

The X-Mas Factor
Vorig jaar leek het er op dat Carols aan de Maas haar laatste
editie beleefde. Gelukkig niet!
Carols aan de Maas gaat door!
Het grote en unieke muziek- en
zang spektakel, Carols aan de Maas,
staat traditiegetrouw in december in
de Laurenskerk. Hiervoor zijn we
op zoek naar een koor van ruim 500
enthousiaste zangers en zangeressen. Vanaf heden kunnen deelnemers zich inschrijven.

Op zaterdag 7 december is het zo
ver: Carols aan de Maas in de Laurenskerk. Een dag lang repeteren
hard repeteren met ruim 500 koorleden, een orkest en enkele solisten
aan een uniek concert. Dit alles onder regie van Theo van der Hek, die
dit concept sinds jaar en dag in de
Laurenskerk uitvoert. In de middag
de generale repetitie en ‘s avonds
maakt het publiek, van ruim 1000
man, zich op voor een show waar
aan je als enthousiaste zanger(es)
mee kunt doen.

De activiteitenbegeleidster maakte
er een Haiku (Japans gedichtje) bij
ter verduidelijking:
“ Zie je wat waar is,

iets niet direct kan of zal worden
verholpen.

Inschrijving van start voor
Carols aan de Maas

Wat is Carols aan de Maas?

maar inspiratie gaat zijn eigen weg,
en het werd een meer abstract geheel. Wel erg kleurig, en uiteindelijk
uitten bewoners van Atrium dat ze
blij zijn met het resultaat!

Schouwproject
De staat van de straat
In 2012 is, op initiatief van
de stadsmarinier Rien van
der Steenoven van het centrumgebied, gestart met het
schouwproject “De staat van
de straat”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een succesvol meetinstrument dat de
geconstateerde overlast meet
en in kleur vertaald. Dit instrument wordt al jaren gebruikt in
stadswijken en hoofdsteden in
het land en heeft daar zijn nut
meer dan bewezen.

Opzoomerborrel
Bewonerscommissie
Jan Evertsenplaats
Het was een evenement georganiseerd voor de bewoners
rondom de Jan Evertsenplaats
en uitgevoerd door de bewonerscommissie Jan Evertsenplaats en vrijwilligers van het
flatgebouw “Van Oldenbarneveltstaete” (Van Oldenbarneveltplaats 202-400).
Er kwamen ongeveer 75 belangstellenden op bezoek die met veel plezier een drankje en heerlijke hapjes
van één van onze bewoners hebben
genuttigd.
Als verrassing hadden we 2 stuks
zgn. “Buurt-Memory”-spellen gemaakt met foto’s van gebouwen,
beelden, plekjes, reclame-uitingen
vanuit de directe omgeving van de
Jan Evertsen- en Van Oldenbarneveltplaats. Het leuke was dat we met
een mevrouw die de Nederlandse
taal niet goed machtig was begonnen met een spelletje Buurt-Memory en dat weldra meerdere mensen
een kijkje kwamen nemen en commentaar op de plaatjes gaven zodat
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Carols aan de Maas gaat door!
de zon, de berg in het meer,
de boom, en de wolk…”
Tijdens één van de activiteiten van
Atrium, op 30 juli, was er een klein
officieel moment waarop we Fabiën
Martoredjo en Farid Bazah (Milan
was er namens Farid) hebben bedankt.
Diezelfde week opende Fabiën in de
galerie van VIA Kunst zijn eigen expositie. Bewoners van Atrium werden uitgenodigd om er een kijkje te
nemen. Tot onze verrassing bleken
dit vooral realistische portrettekeningen te zijn, gemaakt met houtskool. Voor bewoners was het leuk
om eens een kijkje te nemen bij
onze buren, en weer eens een heel
andere ervaring te hebben.
Kortom: een activiteit om met tevredenheid op terug te kijken, en met
een blijvend, kleurig resultaat.

Schoevers), en werd er een Opzoomerbijdrage aangevraagd.
Na deze regelzaken kon er worden
begonnen. Eind juni/begin juli werd
de muur wit geschilderd. Gelukkig
bleek dit niet het eindresultaat! Op
een mooie julidag ging Fabiën aan
de slag, geholpen door Farid. Aanvankelijk was verteld dat er iets zou
komen met bloemen en planten,

NR 26 (cool) - oktober 2013

Meedoen
Ja, dat kan. Iedereen die het leuk
vind om te zingen, geschoold, niet
geschoold, amateur of niet, is van
harte uitgenodigd om dit evenement te maken tot een groots en
uniek spektakel.
Inschrijven kost slechts 19,50 en
kan via www.carolsaandemaas.nl.
Schrijf zo snel mogelijk in want
vol is vol.

Het thema van 2013:
The X-Mas Factor!
Op de galafinale van een spannende wedstrijd The X-mas Factor
worden drie professionele solisten
begeleid door een enorm koor.
Plaats van handeling: de good old
Laurenskerk die zich natuurlijk
weer van zijn mooiste en indrukwekkendste kant laat zien.
Wilt u komen kijken naar het
spektakel! De kaartverkoop start
30 oktober vanaf 12.00 uur via
www.laurenskerkrotterdam.nl

Social Media
Wij zijn actief op verschillende
social media. Volg ons via Twit-

ter (carolsadmaas) of like ons via
Facebook (carolsadmaas) en blijf
op de hoogte en bekijk de leukste
foto’s en flimpjes.

Gezellige barbecue
in de Caland buurt

Betaal niet teveel huur!

al direct een gesprek op gang kwam.
Al snel werden de toeschouwers enthousiast en fanatiek en werd er “gevochten” om een kans om te spelen.
Het overtrof onze verwachtingen in
iedere geval !
Verder kwamen er nog 2 vertegenwoordigers van het project “Bloemspiraal” langs om uitleg te geven
over de onlangs in het park aangelegde spiraal van bloemen.
Om 22.00 uur begon het helaas
zachtjes te regenen en nadat iedereen zich eerst had verschanst onder
de parasols en de bomen ging het
harder regenen daarom hebben we
besloten om iets eerder de boel op te
doeken en zijn we met zijn allen de
spullen weer gaan opruimen en in
de OpzoomerMee-keet gaan terugzetten. Iedereen was zeer enthousiast over het verloop van de avond
en was erg te spreken over de leuke
sfeervolle aankleding van het terras
in ons mooie park.
Schrijver: Jacob C. van der Vorm
(penningmeester BCJEP)

Studenten en wijkbewoners in scheepvaartkwartier komen samen!
De monumentale panden van Caland in de wijk Scheepvaartkwartier
vormen al tientallen jaren huisvesting voor de 270 woonachtige
studenten. In de wijk worden veel
evenementen georganiseerd, maar
een evenement waar wijkbewoners

elkaar kunnen leren kennen was er
niet. Dit was voor de twee beheerders van studentengebouw Caland
I & II, genaamd Marshall Sambo &
William van Os, dé reden om een
barbecue te organiseren voor alle
woonachtige studenten en de buurt-

Het Huurteam Rotterdam
zet zich in om huurders
van particuliere huurwoningen bij te staan bij te
hoge huurprijzen of slechte
woningen.

bewoners. De verwachte opkomst
van 100 mensen bleek al snel onderschat en achteraf spreken de buurtbewoners van een zeer geslaagde
barbecue.

Betaalt u teveel huur of heeft uw
huurwoning onderhoudsklachten?
Het Huurteam komt gratis langs
om uw woning te controleren. Wanneer u recht heeft op huurverlaging
kunt u het Huurteam machtigen
om namens u de procedure te starten.
Wij berekenen voor u de maximaal
redelijke huurprijs aan de hand van
het wettelijk puntensysteem. Er
wordt hierbij een puntentelling van
de woning (of kamer) gemaakt.
Als blijkt dat u teveel huur betaalt
kunt u een huurverlaging krijgen.
Ook servicekosten kunnen gecontroleerd worden en bij onderhoudsproblemen kan er tijdelijk een flinke
korting op de huur worden gegeven.
Ook in 2014 mogen de huren weer
inkomensafhankelijk groeien. Daarnaast is er het voornemen van het
kabinet om de WOZ-waarde onderdeel te laten worden van het wettelijk puntensysteem. Dit heeft invloed op de hoogte van de huurprijs.
Een reden om nu te laten berekenen
wat de maximale huurprijs is, zodat
u weet of een huurverhoging straks
redelijk is of niet.
In veel gevallen kan het Huurteam
een succesvolle procedure starten bij de Huurcommissie. Welke

procedure(s) het Huurteam namens de huurder precies kan starten blijkt uit de woningopname.
De huurprijscheck is geheel kosteloos. Een eventueel vervolgtraject
wordt op basis van no cure no pay
afgerekend.

Tips voor huurders van
particuliere woningen:
- Bel het Huurteam 010-214 2799
- Maak een afspraak voor een
gratis woningopname
- Betaal minder huur en hou meer
geld over!
Contact opnemen loont, want gemiddeld besparen huurders door
het Huurteam €143,- euro per
maand op hun woonlasten.
T: 010 - 214 2799
W: www.huurteamrotterdam.nl
E: info@huurteamrotterdam.nl
Bent u huurder van een woning
van een woningcorporatie, dan
kunt u niet bij het Huurteam terecht voor gratis dienstverlening.
U kunt wel uw vragen stellen en
advies krijgen bij Bewonerskompas; elke werkdag tussen 9.00 en
13.00 uur bereikbaar op nummer
010-280 6440.
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Havenziekenhuis één van de meest
patiëntvriendelijke
ziekenhuizen
Afgelopen zomer werd de uitslag van de ranglijst
‘meest patiëntvriendelijke ziekenhuizen’ bekend
gemaakt. Het Havenziekenhuis is zesde geworden
en daarmee hoog geëindigd in de lijst die is samengesteld op grond van de beoordelingen van patiënten op de website ZorgkaartNederland.nl. Het Sint
Jans Gasthuis in Weert eindigde op de eerste plaats.

Het Havenziekenhuis krijgt gemiddeld een 8,6 van patiënten en
wordt vooral gewaardeerd om haar
goede zorg en persoonlijke benadering. Of, zoals een patiënt op de
Zorgkaartsite het uitdrukt:
“Het is een geweldig ziekenhuis
met een korte wachttijd. Je wordt
goed geadviseerd en geïnformeerd.
Ik raad dit ziekenhuis dan ook aan
iedereen die het wil horen.”
Cor Calis en Bianka Mennema,
directeur en voorzitter van de medische staf van het Havenziekenhuis, zijn trots op de hoge positie
op de ranglijst. “Voor alle medewerkers is het erg motiverend dat
patiënten zulke hoge cijfers geven.
Het is voor ons een bevestiging dat
zij ervaren dat ze bij het Havenziekenhuis goede zorg mét persoonlijke aandacht krijgen, het comfort

SPIRIT 55+
BENT U
55PLUS?
DOE DAN
MEE.
Spirit 55+ organiseert ook in
de aankomende maanden
weer een aantal leuke en interessante activiteiten. Hieronder een opsomming.
Onze culturele wandelingen vinden
plaats op 3 november en 1 december. Op zondagmiddag 3 november
brengen we deze keer een bezoek
aan de Jazzclub C5. We verzamelen
een uur later dus om 14.00 uur, omdat we daar niet eerder terecht kunnen dan 15.00 uur. De deelnamekosten zijn € 4,00. Vooraf aanmelden
is niet nodig. Op 1 december gaan
we naar de tentoonstelling van Da
Vinci in het oude postkantoor. Weer
als vanouds verzamelen om 13.00
uur. Gezien de forse toegangsprijs
zijn nu de kosten € 7,00. Hierbij is
vooraf aanmelden wel nodig i.v.m.
reservering. Hoe? Kijkt u straks op
de flyers.
In alle gevallen is het verzamelpunt
de hal Joost Banckertsplaats, net om
de hoek vanuit de Aert van Nesstraat
in de van Ghentstraat (naast restaurant Gauchos).

Omdat dit jaar de Seniorendag niet
door gaat hebben wij een alternatief
bedacht. Op een tweetal data organiseren wij een rondtour met oldtimer-trams door een interessant deel
van Rotterdam (met gids).
Per keer kunnen er 50 mensen
mee. De beide tours zijn identiek
wat betreft route, alleen de op- en
uitstap-plaatsen verschillen. De data
waarop deze tours plaats vinden
zijn: 31 oktober en 7 november (in
de middag). Elke tour duurt, inclusief onderbreking, ongeveer drie en
een half uur. Tussentijds hebben
we een pauze met een bezoek aan
het Trammuseum (waar we koffie
met appelgebak krijgen). De kosten zijn € 5,00 te voldoen aan de
conducteur in de tram (of iemand
die zich daarvoor uitgeeft). U dient
zich straks hiervoor wel vooraf aan
te melden. Allerlei gegevens over
wijze van aanmelden, tijden en opstapplaatsen vindt u straks in de nog
te verspreiden flyers.
Op 11 november vindt er een bijzondere voorlichting plaats over “het
ouder wordende brein”.
Wij organiseren in samenwerking
met het Netwerk Dementie Rotterdam (waarbinnen het Havenziekenhuis) een voorlichtingsbijeenkomst
over wat er met uw brein gebeurt
als u ouder wordt. En dat is niet alleen een somber verhaal, want u
kunt er voor een deel ook zelf voor
zorgen dat u gezond en prettig oud
wordt. Maar niet met iedereen gaat

het goed. Dementie (en Alzheimer)
ligt wel op de loer. Wat is dat voor
een ziekte en hoe moet de omgeving daar mee om gaan? Veel van
dit soort kwesties passeren de revue
en er is alle ruimte voor het stellen
van vragen. Deze bijeenkomst vindt
plaats in Atrium (aan de Karel Doormanstraat 343) op die maandagmiddag 11e november en vangt aan om
14.30 uur (met koffie en thee). Het
duurt tot ongeveer 16.30 uur. Wij
hopen natuurlijk eenieder boven de
55+ te zien; maar ook mantelzorgers
zijn welkom. Aanmelden vooraf is
niet nodig; toegang is gratis.
Wij nodigen alle 55plussers uit voor
een voorstelling met danstheater.
Spirit 55+ heeft samen met Antonius-Binnenweg kunnen regelen dat
de Dansgemeenschap van Marie
Louise Gilcher een uitvoering verzorgt in Antonius-Binnenweg op zaterdagmiddag 16 november. In deze
bijzondere voorstelling “In Vertrouwen”, met oudere dansers van
de Dansgemeenschap, voeren die
dansers elkaar mee, schommelend
tussen berusting en uitbundigheid.
Het stuk wordt begeleid door de celliste Nina Hitz. Het programma ziet
er als volgt uit: om 14.30 uur inloop
met koffie/thee en wat lekkers; 15.00
uur: concert; 15.15 uur: danstheater;
16.00 uur afsluiting met een lied en
een hapje en drankje. Een voorstelling dus die je raakt, maar buiten dat
wordt het ongetwijfeld ook gezellig.
De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.
In alle gevallen worden er straks
nog uitnodigingen/flyers verspreid.
Informatie: 06-24849602

van de nieuwe verpleegafdelingen
en poliklinieken op prijs stellen en
tevreden zijn over hun behandeling.”
Alle ziekenhuizen met meer dan
100 waarderingen op ZorgkaartNederland.nl maakten kans op de
prijs van ‘Meest Patiëntvriendelijke Ziekenhuis van Nederland’.
Om te komen tot de uiteindelijke
ranking van de ziekenhuizen is
gekeken naar aspecten als de accommodatie, de informatievoorziening en de behandeling. Zowel
de beoordelingen voor het ziekenhuis zelf als voor de artsen die er
werken zijn meegeteld.
De top-10 van de ranglijst is vermeld op de website van de NPCF:
http://www.npcf.nl/?option=com_
content&view=article&id=5206&c
atid=2:nieuws&Itemid=26

Seniorproof
gespreksgroepen
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Metamorfose Herenplaats tot kleine groene oase
De Herenplaats een intiem stukje groen in de drukke omgeving.
Groen, zitplaatsen en een fraai speeltoestel zijn elementen die
toegevoegd worden aan de nu nog stenige plek. Deze verandering wordt door de deelgemeente en de gemeente gezamenlijk
mogelijk gemaakt. De werkzaamheden duren tot ongeveer 15
november.
De vergroening van de stad is een
actuele opgave voor Rotterdam. Said
Kasmi, portefeuillehouder buitenruimte, over deze plaats: “In het
kader van het vergroenen en het
gezelliger maken van de binnenstad
geven we dit pleintje een grondige
opknapbeurt. We transformeren
deze plek naar een plein met veel
groen en een speeltoestel voor kinderen. Het ligt op een centrale locatie in een druk bezocht gebied waar
veel mensen dagelijks langs komen.
We hopen dat we de mensen op
deze manier een gezellige en groene omgeving kunnen bieden waar
ze even tot rust kunnen komen en
waar kinderen kunnen spelen. Bovendien bieden we de studenten die
binnenkort aan de nieuwe locatie
van de EUR studeren, een groen en
mooi plein waar ze bij mooi weer in
de buitenlucht kunnen studeren.”

Herenplaats wordt een kleine, groene oase waar het goed verblijven is.
Vanaf het begin van de planvorming
waren ondernemers, vastgoedeigenaren, politie en bewoners bij het
proces betrokken. Dat heeft er toe
geleid dat er goed is nagedacht voor
wie het plein is. De bewoners van
de Pameijer Stichting maken veel
gebruik van het plein, maar ook de
bezoekers van de markt. De aanwezige terrassen komen in de nieuwe
situatie beter tot hun recht en hebben een betere verbinding tot het
plein. Er is ook aan een plek voor
de kinderen gedacht. Er wordt een
speeltoestel geplaatst naar ontwerp
van Aldo van Eijck uit de jaren 60.
Dat past prima bij de stijl van de wederopbouw van de panden rond het
plein. En de ouders kunnen vanaf
een van de terrassen toezicht op hun
kinderen houden.”

Fraai ontwerp

Gezamenlijk proces

Bewoners en ondernemers zijn betrokken in de voorbereiding en hebben ideeën aangedragen. Rita Wapperom, projectleider, hierover: “De

“Er is gestart met een gezamenlijke
schouw en het gezamenlijk vastleggen van de uitgangspunten waar de
nieuwe inrichting van het plein aan

IS HET CENTRUMGEBIED VAN ROTTERDAM NU MAAR OOK STRAKS
‘SENIORPROOF’?
Spirit 55+, de belangenorganisatie voor ouderen alhier, wil gezien alle op handen zijnde politieke en bestuur-lijke veranderingen (wijzigingen zorg en welzijn;
vernieuwde WMO; opheffing van
de deelgemeenten) een antwoord
krijgen op de vraag of het centrumgebied niet alleen nu, maar
vooral ook straks (als we zijn
omge-vormd naar een stadskwartier) wel voldoende seniorproof
zal zijn.

Gespreksbijeenkomsten
55plussers
Daarom willen wij graag de wensen van onze senioren (55plussers) inventariseren, dit door
middel van enkele gespreksbijeenkomsten. Aansluitend daarop willen wij die wensen, in de
vorm van een manifest, graag in
januari 2014 op een netwerkbijeenkomst aanbieden aan het dan
nog zittende deelge-meentebestuur met het verzoek die straks
ook over te brengen aan het toekomstige ‘gebiedsbestuur’ alhier,
maar zeker ook aan ‘de stad’.

Wanneer en hoe?
Die gespreksbijeenkomsten vinden waarschijnlijk plaats in de periode van 12 november tot en met
3 december. Wij trachten in elk
gebied een, of als er veel belang-

moet voldoen”, aldus Wapperom.
Op deze manier heeft iedereen ook
elkaar goed leren kennen en kreeg
men begrip voor elkaars belang.
Het feit dat de belanghebbenden
vanaf dag een bij het proces waren
betrokken, betekent dat er snel een
eerste ontwerp is gemaakt. Dat is gezamenlijk besproken en de opmerkingen zijn in het definitief ontwerp
verwerkt. De ervaring leert dat dit
soort processen niet te lang moeten

duren. En dat de uitvoering ook snel
moet volgen op het maken van het
plan. “
“Een groene stad is een fijne stad
om in te wonen, te werken en te
recreëren en is positief voor de gezondheid. Door meer groen wordt
de stad mooier en is de stad beter
bestand tegen klimaatveranderingen. Samen zorgen we ervoor dat
Rotterdam steeds groener wordt!”

Eerstvolgende openbare vergaderingen
De eerstvolgende deelraadsvergadering is maandag 28 oktober a.s. in
de Raadzaal vanaf 19.00 uur.
Een van de onderwerpen is in ieder
geval de begroting voor 2014. Kijk
op www.rotterdam.nl/centrum de
week eraan vooraf voor de definitieve agenda.
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stelling is twee, bijeenkomst(en)
te houden. Elke bijeenkomst
telt maximaal 12 deelnemers.
Wij kunnen rekenen op support van Radar-Uitvoering, maar
vanzelfsprekend hebben wij ook
geregeld dat de gespreksleiding
niet alleen deskundig maar ook
onafhankelijk is. Ook een aantal
organisaties van bewoners en/
of sleutelfiguren gaan wij vragen
ons een beetje te helpen bij het
werven van voldoende deelnemers aan deze gesprekken.
Binnenkort zult u – door middel
van op vele plekken opgeprikte
flyers – van ons horen hoe we
dit precies gaan organiseren (datum/tijd, locatie en hoe aanmelden).
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Nu al uw interesse
melden?
Ook al is de organisatie nog niet
rond, u kunt nu al uw interesse
voor een van deze bijeenkomsten aan ons doorgeven door een
mailtje naar info@spirit55plus.nl
of een telefoontje: 0102140347 /
0620914032.
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Twijfel
je of je met je vraag bij VraagWijzer
pen. Twijfel je of je met jepen.
vraag
bij
VraagWijzer
terecht
kunt?
Loop gerust binnen en stel je
Loop
terecht kunt? Loop gerustterecht
binnenkunt?
en stel
je gerust binnen en stel je
vraag!
vraag!
vraag!

www.vraagwijzercentrum.nl
www.vraagwijzercentrum.nl

er ook handige stappenplannen waarmee
je allerlei zaken zelf kunt regelen.
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Alle bewoners van de Wijnkade
werden daarom uitgenodigd om
op 28 september jl. met elkaar

klusjes te gaan doen rond ons
complex. Natuurlijk was het belangrijk dat er rommel werd opgeruimd en dat gepoetst werd wat
gepoetst moest worden, maar minstens zo belangrijk was het dat buren die elkaar hooguit kenden van
gezicht, eens met elkaar kennis
maakten. Bij de start was er koffie
met iets lekkers en toen bleek dat

sommige mensen elkaar ook niet
eens van gezicht kenden. Al werkend was er volop tijd om met elkaar aan de praat te raken. Er was
een mooie mix van jong en oud en
iedereen koos voor het klusje dat
hem of haar het beste paste. Er
waren bezems en krabbers, werkhandschoenen, poetslappen en
emmers. Eén van de bewoonsters

Onlangs is Exodus Rotterdam
verhuisd. Hierover was nogal
wat te doen en wij vroegen
daarom aan de manager
Lara van der Well om haar
ervaringen met de lezers
van de Stadsruit te delen en
te vertellen wat Exodus nu
precies doet.

in ongezonde relaties. En dit alles
vanuit een confronterende, maar
ook warme relatie met de hulpverlener.
Dat is wat Exodus doet, met een
programma met structuur, training,
begeleiding en samenwerking. Dan
doorbreken we de cirkel en dat is nodig, om recidive te voorkomen, om
slachtoffers te voorkomen, om een
sterkere samenleving te bouwen.

“In mei 2013 zijn bewoners, vrijwilligers en het team van Exodus
Rotterdam met vereende krachten
verhuisd van de Westzeedijk naar
de Superkubus. Een prachtige plek
in hartje Rotterdam, een plek die de
ondernemende geest van Exodus
Rotterdam een extra impuls heeft
gegeven. Er is een zware periode
van verbouwen aan voorafgegaan,
ook daarbij hebben bewoners en
oud bewoners van Exodus Rotterdam geholpen.
zorgde voor een fantastische lunch
en toen in de loop van de middag de energie opraakte, dronken
we met elkaar nog een borrel en

Oudehaven /
Nieuwehaven
Bij Buurt Bestuurt werken onder
andere bewoners, gemeente en politie samen aan een veilige, schone
en leefbare wijk! Blijf snel en makkelijk op de hoogte van aanpak en
acties in uw buurt. Dat kan op drie
manieren:
Via e-mail, meld u aan op de website www.buurtbestuurt.nl
Download de app in de android
market of in de app store.
Zoek op Buurt Bestuurt.
sms (BB OHNH AAN) naar 4477
Kosten: eenmalig het verzonden
bericht. De berichten die u ontvangt zijn gratis.
-----------------------------

Dans- /
conditieles
Kipstraat 37
vrijdag, 8:45 - 9:45 uur
De les bestaat uit een warming up,
waarin een gedeelte zit dat de hartslag even flink aanspreekt, verder
ontbreken isolaties, buikspieroefeningen en stretches ook niet. Het
midden van de les bestaat uit één
of meerdere danscombinaties en
eindigt met een uitgebreide cool
down. Alles met het accent op
dansplezier en niet op prestatie.
Iedere les is een aparte les, met
steeds andere dansstijlen (hiphop,
streetdance, poppin’ n lockin’,
housedance, buikdans, afrikaanse

dans, moderne dans etc.), wanneer
je dus eens niet komt, heb je niet
de volgende keer van alles gemist.
Heb je zin om, nadat je je
kind(eren) op school hebt gebracht, even een uurtje te dansen
en lekker fit te worden, kom dan
vrijblijvend een proefles doen.
Als je komt, doe dan sportschoenen aan en kleding waarin je makkelijk kan bewegen.
Er zijn nog wat plaatsen vrij, dus
kom gezellig meedoen!
Info: 06-42202551
-----------------------------

Crea /
rommelmarkt
Zaterdag 23 november aanstaande
wordt er weer een crea/rommelmarkt georganiseerd in wijkgebouw Stadsdriehoek.
U bent van harte welkom om gezellig langs te komen en rond te
snuffelen, wie weet vindt u nog
wel leuke geschenken voor de
feestdagen.
Wilt u zelf leuke spulletjes verkopen?
U kunt voor het huren van een tafel, informatie krijgen en inschrijven bij de balie in de Stadsdriehoek.
De markt is geopend van 10.00
uur tot 15.00 uur. Stadsdriehoek,
Kipstraat 37
Tot ziens op de markt.
-----------------------------

Sint Jacobsplaats
De afgelopen jaren heeft de Sint
Jacobsplaats, met dank aan Deelgemeente Centrum, Bureau Binnenstad en Gemeentewerken
Rotterdam, een ware metamorfose ondergaan. Van een kale grasvlakte met een aantal populieren
veranderde de Sint Jacobsplaats
stapsgewijs in een ‘stadspark’;
met speelgelegenheid voor jong
en oud, zitplekken en een mooie
verzameling bomen zowel in het
park zelf als op het talud met een
bijzondere bloemenweide. De
waardering van omwonenden,
passanten en bezoekers van het
centrum is groot als men ziet hoe
intens het ‘stadspark’ door de
verschillende doelgroepen wordt
beleefd en gebruikt.

9

EXODUS verhuizing geslaagd

Klussendag Wijnkade
We konden weer een bijdrage van Opzoomeren krijgen
en dat was een mooie aanleiding om ook dit jaar weer
een klussendag te organiseren.
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Buiten het genieten van het park
is het bewust worden van de bijzondere positie van en de waarde
die het park inneemt in onze
stedelijke omgeving van groot
belang. Kennis overbrengen over
bomen en planten, aangeven
wat de waarde is voor de leefomgeving, het in stand houden
van bijenbevolking, vlinders en
vogels zijn zaken die een aantal
enthousiaste bewoners binnen
Bewonersplatform Pro Groen,
verenigt in Bewonersgroep Sint
Jacobspark, graag willen uitdragen via vijf bijzondere informatiepanelen.
“De Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek is verheugd met dit initiatief, dat dit gebied een aantrekkelijker uitstraling geeft.”
-----------------------------

iedereen keek tevreden de kring
rond. Het was een echte burendag
geworden.

Eye Eye
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).

De grote weerstand die omwonenden tegen de komst van Exodus hadden, is in de praktijk gestabiliseerd.
Natuurlijk zijn er nog tegenstan-

ders, sommigen zijn langsgekomen
om met eigen ogen te kijken, sommigen houden wat meer afstand.
Als organisatie die ex gedetineerden
en gedetineerden begeleid bij de

terugkeer naar de samenleving werken we met veel partijen samen.
Om een bijdrage te blijven leveren
aan een leefbare samenleving met

Domestica Rotterdam
in de Laurenskerk
Lof & Lust in de Laurens is
een bijzondere concertserie
van Domestica Rotterdam en
de Laurenskerk, waarin theater en muziek hand in hand
gaan en vergeten geschiedenissen weer tot leven gewekt worden.
De vijfde editie van Lof & Lust,
Tryptichon, is een muzikale triptiek
rond drie grootheden uit de Duitse
cultuur. In het monumentale decor
van de Laurenskerk brengen twaalf
musici van Domestica samen met
verschillende solisten en acteurs
de meeslepende historische verhalen tot leven door middel van tekst,
beeld en prachtige muziek uit de Renaissance en barok.
Domestica Rotterdam bestaat uit
musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ook in deze serie
weer veel (jong) talent. In het eerste concert zijn Nikki Treurniet en
Merlijn Runia (studenten Koninklijk Conservatorium Den Haag) en
bariton Allard Veltman te gast. In
het tweede concert wordt bariton
Jan Willem Baljet vergezeld door
blokfluitist Thomas Triesschijn en
fluitiste Anne Brackman (respectievelijke winnaars van de Domesticaprijs van het Prinses Christina
Concours in 2011 en 2012). Anne
Brackman zal ook tijdens derde
en laatste concert haar opwachting
maken samen met de jonge acteur
Benjamin Murck. Het concept en

vermindering van criminaliteit.
Maar ook het tegengaan van stigmatisering is een belangrijk doel van
onze organisatie. Dé gedetineerde
bestaat niet. In de media is dikwijls
aandacht voor bepaalde zaken, onveranderbare mensen die groot leed
veroorzaken en veel slachtoffers maken. Het grootste percentage gedetineerden wil uit de criminaliteit. En
toch is dat voor velen een moeilijk
proces. Dat kunnen ze niet alleen.
Daar is administratieve hulp bij
nodig, hulp om werk te vinden, telefoonkosten voor te schieten, hulp
om de uitkering rond te krijgen, tijdelijke huisvesting, hulp om schulden op orde te maken, leren budgetteren, leren weerbaarder te worden

We werken samen met politie en
reclassering, maar ook met directe
buren en bijvoorbeeld met de Stay
Okay. We kunnen eenvoudig groenen straatonderhoud doen, en inmiddels is een pilot van start waarbij
geklust wordt aan schepen in de
oude haven. In samenwerking met
de Bibliotheek wordt een project
ontwikkeld voor groene terrassen,
waarbij Exodus kan helpen bij het
onderhoud. Bewoners van Exodus
Rotterdam krijgen de kans om hun
gedrag en arbeidsvaardigheden te
verbeteren. En natuurlijk doen de
bewoners van Exodus Rotterdam
dat met vallen en opstaan. Ze worden gemotiveerd om te veranderen.
Exodus Rotterdam begeleid hen om
van de fouten te leren.”
Heeft u ook een idee om samen te
werken met Exodus Rotterdam?
Mail gerust voor een afspraak om de
mogelijkheden door te spreken. rotterdam@exodus.nl

De RotterdamPASSIEclub
De RotterdamPASSIEclub heeft de
volgende activiteiten op het programma staan

repertoirekeuze Eelco Beinema,
tekst en regie Elsina Jansen, muzikale leiding Wim Steinmann.

wo 6 november 2013
20.15 uur MUZIEKMEESTER
Georg Philipp Telemann
solisten Jan Willem Baljet bariton
Anne Brackman fluit en Thomas
Triesschijn blokfluit
muziek Telemann en J.S.Bach

wo 4 december 2013
20.15 uur BOMBARIE
Frederik de Grote solisten A n n e
Brackman fluit Benjamin Murck
acteur, muziek Frederik de Grote,
F. Benda, C.Ph.E. Bach en J.S.
Bach
Lof & Lust in de Laurens is een samenwerking van Domestica Rotterdam, de Laurenskerk Rotterdam,

het Prinses Christina Concours,
Codarts en het Koninklijk Conservatorium. Duur concerten: ca. 75 minuten; na afloop is er gelegenheid
om met de musici na te praten onder het genot van een hapje en een
drankje.
Voorverkoop losse kaarten via internet of kassa € 17,50 / € 15,- (reductie) € kaarten aan de zaal € 20,- /
€ 17,50 (reductie) € abonnement 3
concerten € 50,- / € 42,50 (reductie)
prijzen voorverkoop excl. transactiekosten, € 1,50 per transactie, kaarten inclusief koffie en thee en een
hapje na afloop, reductie kaarten
zijn voor CJPhouders, studenten
en jeugd t/m 18 jaar, informatie &
voorverkoop aan de kassa van de
Laurenskerk of via 010-411 64 94 /
www.laurenskerkrotterdam.nl.

Het kan voorkomen dat een activiteit door omstandigheden niet
door kan gaan, daarom dient u zich
voor de activiteiten aan te melden.
Dit kan via email Rotterdampassieclub@gmail.com of telefonisch
maandag t/m woensdag (overdag)
op telnr. 06-10499952. Let op dit
is een nieuw nummer, daar het vorige nummer, zoals in de jaarbrief
is doorgegeven, vervallen is.

22 oktober
Een dagje naar Den Haag,
verzamelen Kipstraat 09.45 uur.
Wij reizen met de trein vanaf station
Blaak.

19 november
Deze dag gaan wij naar de film,
naar Cinerama, verzamelen in
de Kipstraatom 13.00 uur.

14 januari
Wij gaan naar Miniworld,
verzamelen Kipstraat 13.45 uur.

18 februari
Pathe Schouwburgplein,
verzamelen Kipstraat 13.00 uur.

Stichting NCenB:
Onder het motto “Hapjes op Vrijdag” wil de Stichting Natuur, Cultuur en Bewegen 4 workshops
verzorgen waarbij de deelnemers
gezonde hapjes leren klaarmaken.
Verse pluk groenten fruit en kruiden uit de tuin zijn dan de ingrediënten voor die dag. De keuken van
het wijkgebouw Kipstraat staat iede-

re vrijdag vanaf 12.00 uur tot onze
beschikking. Wij willen starten met
minimaal 10 personen om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Voor meer informatie:
Ingrid Jasper
tel. 010-2239128.

10

destadsruit

NR 26 - oktober 2013

Belfleur

Erg gezellig

Belfleur, een initiatief van
Radar Zorg en Welzijn, wil een
helpende hand zijn.

Op vrijdag 4 oktober was er
een zeer geslaagde middag
voor ouderen in het wijkgebouw aan de Kipstraat.

BelFleur dat zijn vrijwilligers die in
Rotterdam Centrum allerlei hulp
bieden aan bewoners, zodat die bewoners zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. Zij helpen
daar waar bewoners onvoldoende
beroep kunnen doen op ondersteuning van familie of andere mensen
in hun directe omgeving.
Vrijwilligers van BelFleur zijn inzetbaar voor tal van diensten. Die
kunnen variëren van het (samen)
doen van boodschappen, begeleiding naar het ziekenhuis, omgaan
met een scootmobiel of computer,
voorlezen uit de krant, een kast opruimen, onkruid uit de tuin verwijderen, ramen lappen of gewoon een
bezoekje met een praatje. Wat het
ook is men kan de hulp van BelFleur
vragen. En vrijwilligers hebben alle
tijd voor bewoners, Zij moeten niet
binnen een half uurtje weer weg.
Bewoners kunnen zelf vragen om
de inzet van BelFleur, maar ook aangemeld worden door familie of professionele organisaties. We komen
daarna bij de bewoner langs om te
bespreken wat er voor hulp nodig is
en wat we kunnen bieden. Vervolgens maken we een match tussen
bewoner en vrijwilliger.
BelFleur is van de bewoners die er
klant zijn en van de bewoners die
er vrijwilliger zijn. De vrijwilligers
voeren de hulp uit, houden de registraties bij en zorgen voor de communicatie. Voel je je aangesproken
door dit verantwoordelijke en afwisselende mensenwerk, neem dan
contact met ons op.

De Zonnebloem en ouderenbelangenorganisatie Spirit 55+ hadden
het initiatief genomen om in het
kader van de landelijke Week Tegen
de Eenzaamheid ruim 100 ouderen
deze gezellige te bezorgen. Radar
werkte daar graag aan mee en ook

In deze economische tijden
komen veel mensen bij de
Rechtzaak op de Goudsesingel 16A langs, om te vragen
wat ze moeten doen als hun
werkgever moeite heeft met
het uitbetalen van het loon.
Soms krijgen mensen het salaris wel, maar te laat, en
soms ontvangen zij ook helemaal geen loon. De Rechtzaak
wordt bemand door de advocaten van A la carte advocaten
en zij helpen iedereen graag
bij vragen over werk en ontslag.

de maand april echter al rond
25 april uitbetaald.
Als uw werkgever het loon te
laat heeft betaald, wat kunt
u dan doen? U kunt onderstaande drie stappen nemen
om uw loon van uw werkgever terug te vorderen.
Stap 1
Verstuur een (aangetekende) brief
aan uw werkgever. Hierin schrijft
u dat u nog loon van hem tegoed
heeft. Het beste kunt u hierbij meteen het exacte bedrag noemen dat
u nog aan loon moet ontvangen en
dat u het binnen twee weken wilt
ontvangen. U kunt aangeven dat u
–ondanks het verschuldigde loon-

beschikbaar blijft voor het verrichten van uw werkzaamheden.

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

Stap 2
Als uw werkgever niet op uw brief
reageert is het verstandig een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht een brief voor u te laten
opstellen. Hierin wordt weer om
het verschuldigde loon gevraagd.

Stap 3
Als uw werkgever hier geen gehoor aan geeft, kan de advocaat
voor u het loon vorderen bij de
rechter. Dit gebeurt in een kort geding procedure.
De kort geding procedure is een
redelijk snelle procedure bij de

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.

rechter. Het is verstandig deze procedure met een advocaat te voeren.

Een werkgever moet het loon van
de werknemers telkens betalen
na afloop van het tijdvak waarover
het loon volgens de arbeidsovereenkomst moet worden betaald.
Dit betekent dat weekloon na een
week en maandloon na een maand
moet worden betaald. Hier kan
overigens schriftelijk van worden
afgeweken.

De 87 jarige mevrouw Struik krijgt wekelijks hulp van vrijwilliger
Willem, die boodschappen voor haar doet en zelfs haar schoen wist
te repareren. En vrijwilliger Erwin kwam gezellig bij haar op de koffie voor een interview voor de website van BelFleur en deed gelijk
het afwasje even mee. Mevrouw riep vervolgens: “Wat ben ik blij
met mijn mannen van BelFleur!”
---------------------------------------------------------------------BelFleur brengt fleur en vrolijkheid in
het leven van mensen. Een telefoontje
is genoeg om dit in gang te zetten. Bel
010-4844898 en vraag naar BelFleur
Wilt u gebruik maken van de wijk-

bus in het centrum, bel dan 0102171919. Voor gebruik van de klussendienst of thuisbezorging van
maaltijden belt u 010-4134854

En dan nog iets
Als uw werkgever zonder redelijke
grond te laat is geweest met het uitbetalen van uw loon, is hij door deze
vertraging een wettelijke verhoging
en de wettelijke rente verschuldigd.
De verhoging kan oplopen tot 50 %
van het bedrag. Deze boete is bedoeld als prikkel voor de werkgever
om het loon op tijd te betalen. Het
kan dus zijn dat u behoorlijk wat
meer ontvangt dan verwacht.

Voorbeeld
Een voorbeeldje maakt het
duidelijker. Wouter krijgt zijn
loon per maand uitbetaald.
Als Wouter de maand april
gewerkt heeft, moet zijn
werkgever uiterlijk eind mei
het loon over de maand april
betaald hebben. In de praktijk krijgt Peter zijn loon over

is een helpende hand

EEn problEEm mEt jE burEn?

Dat los je samen op

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

werk. U gaat daarbij uit van de eigen
kracht van de hulpvragers.
De training bestaat uit 6 dagdelen
op de dag of in de avond.

U ontvangt een bewijs van deelname. Netwerkcoach zijn neemt
ongeveer één dagdeel per week in
beslag.

REDACTIE:
Femke Landman, Bob van der Laan,
Natasja Batenburg, Silvia Stentler,
Annemarie Vooren, Ger Driesens en
Robert de Keizer

Inmiddels zijn er twee trainingen
van start gegaan. Bij voldoende aanmeldingen is er de mogelijkheid om
een derde training op te starten.
De training bestaat uit zes dagdelen
om de week.

Meer informatie

OPMAAK:
Bureau 404

bij Radar tel. 010-4855898.
Bij Joke Machielse 06-54375020 of
bij Loekie Visser 06-43236358

DRUK:
Wegener Nieuwsdruk Gelderland

We zijn altijd op zoek naar nieuwe buurtbemiddelaars
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Ik wil dat je altijd
bij me blijft...

Wat staat er in de wet?

Er zijn Rotterdammers die
eenzaam zijn of in een sociaal
isolement leven.

Tijdens de training ondersteunt u
een kwetsbare buurtbewoner bij het
opbouwen van een eigen sociaal net-

column
van de Rechtzaak!

Vandaag leggen zij u uit wat u
kunt doen als uw werkgever niet
of te laat uw loon betaalt.

Netwerkcoaches gezocht!
Cursus netwerkcoach gratis aangeboden
De buurtcoaches bij Radar Uitvoering weten inmiddels uit ervaring
dat er veel mensen in Rotterdam
zijn die burenhulp verrichten. ‘Vaak
gaat het om kleinigheidjes. Maar
soms gaat het ook verder.
Prettig is het als er, eventueel in
overleg met familie, iemand is die
de regie heeft over de hand- en spandiensten.’ Soms ligt de drempel om
iets aan een ander te vragen echter
hoog. Daarvoor biedt een netwerkcoach uitkomst. Hij of zij kan een
steun zijn mensen te binden.
Radar is daarom op zoek naar vrijwilligers die mensen kunnen helpen met het opbouwen van een
netwerk dat hulp biedt. De vrijwilligers die zich opgeven krijgen de
mogelijkheid om hiervoor een korte
training te volgen.

Woonstad Rotterdam, het Sint Laurens Fonds en Opzoomer Mee droegen financieel bij om dit mogelijk te
maken.
Het werd een middagje genieten
met hapjes en drankjes en optredens van het koor Dolle Boel en met
zanger en accordeonist Pierre Duyl.
Tot de bezoeksters hoorden twee
dames van respectievelijk 100 en n
102 jaar oud.
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Heeft u ook een vraag op het gebied van werk en ontslag? Neemt u
dan telefonisch contact op met De
Rechtzaak op 010-23 09 409 of kijk
op www.derechtzaak.com.

Diensten
Wijkgebouw Stadsdriehoek
Kipstraat 37
tel: 010-485 58 98
beheerder: Ahmed Seali
06-5051 7272
e-mail: j.schregel@radaradvies.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 11:00 - 16:30
di 13:30 - 16:30, do 13:30 - 16:30
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
Sleutelwerkplaats
De Schokbreker
Kortenaerstraat 23,
tel: 010 - 433 38 90

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

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

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
Museum
Boijmans
Van Beuningen

Wereldwijd brachten al meer dan 4 miljoen
belangstellenden in 45 steden een bezoek
aan de expositie.
Leonardo da Vinci (1452- 1519) was met recht
multi-veelzijdig: uitvinder, kunstenaar, anatoom, beeldhouwer, ingenieur, muzikant,
architect, filosoof, een geniaal man, een visionair!
De tentoonstelling Da Vinci – The Genius
belicht de vele facetten van zijn opmerkelijk
talent, zijn buitengewone intelligentie en
zijn zeer vooruitstrevende uitvindingen: Da
Vinci was zijn tijd ver vooruit en deze tentoonstelling illustreert dit als nooit tevoren!

Surrealisme à la Dalí in Rotterdam
t/m 2 februari 2014
Salvador Dalí (1904-1981) keert terug naar
thuishaven Rotterdam. Zeven werken van de
kunstenaar zijn de afgelopen tien maanden
op reis geweest naar grote Dalí-tentoonstellingen in Europa. Ondermeer het ruim vier
en een halve meter brede drieluik Landscape
with a girl skipping rope reisde naar een
groot overzicht over de Spaanse kunstenaar
in Centre Pompidou in Parijs.

Post Rotterdam
Coolsingel 42, 3011 AD ROTTERDAM

Iconen
Het museum viert de thuiskomst van de
zeven schilderijen met een unieke Dalí presentatie. De topcollectie werken van Dalí is
in volle glorie te zien, in samenhang met
kunstwerken van surrealisten van het eerste
uur als Max Ernst, Yves Tanguy en Giorgio
de Chirico. De presentatie bevat bovendien
een aantal in het oog springende werken,
waaronder de sensuele Mae West Lips Sofa
(1938). Museum Boijmans Van Beuningen
bevat één van de vijf exemplaren die van het
wereldberoemde meubelstuk gemaakt zijn.
Naast schilderijen zijn assemblages en readymades tentoongesteld van Dalí, Man Ray
en Marcel Duchamp. Het zijn drie dimensionale objecten samengesteld uit allerhande
materialen en ‘gevonden voorwerpen’.

Museum
Rotterdam
in Las Palmas
Het Rotterdamgevoel zit in de lift. Kleding
met Rotterdamse leuzen is niet aan te slepen,
de stad schittert in films en videoclips en als
ze zelfs in Amsterdam al avonden over Rotterdam organiseren is er duidelijk wat aan de
hand. Museum Rotterdam doet er vanaf oktober 2013 nog een schepje bovenop door te
vragen wie Rotterdammers wel niet denken
dat ze zijn. In een dynamische tentoonstelling in LP2 op de Kop van Zuid wordt Rotterdammers een spiegel voorgehouden en kun
je ervaren wat Rotterdam en de Rotterdammers nu zo ontzettend Rotterdams maakt.

Internationale samenwerking
De presentatie wordt aangevuld met drie
bijzondere werken van Dalí uit de collectie
van het Museo Nacional Centre d’Arte Reina
Sofía in Madrid die maar zelden reizen. Eén
van de drie werken is een schilderij van een
vrouwfiguur voor een raam dat Dalí als 21-jarige schilderde. Ook toont het museum een
uitzonderlijk drie dimensionaal portret dat

Recept voor een echte Rotterdammer
Wanneer ben je een echte Rotterdammer?
Als je hier woont, als je hier geboren bent, als
je voor Feyenoord bent, of juist voor Sparta?
Of simpelweg als je je Rotterdammer voelt?
De havenstad aan de Maas trekt al ruim 400
jaar mensen aan die Rotterdammer worden.
Vlaamse vluchtelingen, Franse Hugenoten,

mas Rupert, theatervormgever voor onder
andere RO theater en Conny Janssen Danst,
vertellen Rotterdammers van alle tijden hun
verhaal via stukken uit de collectie van het
museum. Stellige uitspraken geven aanknopingspunten voor de Rotterdamse identiteit,
zoals: Echte Rotterdammers komen van ver,
wonen in een bouwput, zijn jong, werken
hard, houden van nieuw en laten hun woorden te water.

Wat je zegt ben je zelf
Museum Rotterdam weet: zeg Rotterdammers niet zomaar wie ze zijn en wat ze moeten vinden. Gedurende de tentoonstelling
kunnen bezoekers haarfijn uitleggen wat ze
van zichzelf en hun stadsgenoten denken
in theatrale evenementen en interactieve
onderdelen. Zo kunnen ze onder andere
plaatsnemen in de stoel van diverse Rotterdamse kappers om naast het weer over typische Rotterdamse zaken te praten.

Las Palmas
Wilhelminapier 326, Kop van Zuid
tijdgenoot Man Ray in 1936 maakte en dat
Dalí op minutieuze wijze beschilderde. Met
de drie werken bedankt het Reina Sofía Museum Boijmans Van Beuningen voor de genereuze bruikleen van twee olieverfdoeken
van Dalí aan hun tentoonstelling.

Museum Boijmans Van Beuningen

Engelse filosofen, Duitse dienstmeiden,
Brabantse arbeiders, Chinese zeelui, Molukkers, Turken, Surinamers, Kaapverdianen,
Marokkanen, Polen, Bulgaren en ga zo maar
door. Het recept voor een echte Rotterdammer is sinds jaar en dag het mixen van deze
ingrediënten, soms door zachtjes roeren, vaker door stevig stampen.

Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam
tel. 010 44 19 561

Typisch Rotterdams
In de tentoonstelling Echte Rotterdammers
ervaar je de oorsprong van typisch Rotterdams gedrag, uiterlijk, werk, taal, eten,
geloof en vermaak. In een decor door Tho-

Post Rotterdam
t/m 6 januari 2014
Organisator OneGo Events presenteert met
trots de reizende tentoonstelling Da Vinci –
The Genius in Rotterdam. Deze bijzondere
tentoonstelling over het genie Leonardo da
Vinci is het meest complete overzicht ooit
van de Florentijnse meester.
De tentoonstelling wordt gerealiseerd door
Grande Exhibitions, de Italiaanse stichting
Anthropos en de Fransman Pascal Cotte.

Maritiem
Museum
PANORAMA BURGERHOUT
t/m 31 december 2013
Jarenlang stonden ze opgerold in het depot
van het Maritiem Museum, de drie schilderijen van Panorama Burgerhout. Het zijn de
grootste maritieme schilderijen van Nederland na Panorama Mesdag. De doeken van
twee meter hoog tot tien meter breed tonen
met trots de geschiedenis van de Rotterdamse werf Burgerhout en geven een uniek inzicht in de verscheidenheid en het vakmanschap van de Rotterdamse scheepsbouwer.

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

Het Nederlands
Fotomuseum
WIT / FOTOGRAFIE, KUNST, DESIGN,
MODE, FILM
t/m 5 januari 2014
Het Nederlands Fotomuseum kleurt WIT!
Van 14 september 2013 tot en met 5 januari
2014 presenteert het museum de tentoonstelling WIT | FOTOGRAFIE, KUNST, DESIGN, MODE, FILM. In deze tentoonstelling is bestaand en nieuw werk te zien van
nationaal en internationaal talent, gevestigde
en opkomende kunstenaars.

Nederlands Fotomuseum
Gebouw Las Palmas, Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam

