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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. We kijken uit naar uw ideeën,
nieuwtjes en activiteiten.
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Unie KBO opent
meldlijn ouderenzorg
De Unie KBO gaat vanaf
woensdag 2 april de problemen in de uitvoering van de
ouderenzorg inventariseren.
Op die dag wordt een speciale ‘meldlijn ouderenzorg’ geopend, bemand
door KBO-vrijwilligers. De meldlijn
is open tijdens de maanden april en
mei. Daarna overhandigt de Unie
KBO, samen met de andere CSOouderenorganisaties, de bevindingen
aan staatssecretaris Martin van Rijn
en aan de Tweede Kamer.
Iedere dag worden we weer opgeschrikt met berichten over de gevolgen van de aanstaande hervorming
van de ouderenzorg per 1 januari
2015. Dat ouderen langer thuis blijven wonen is een positieve ontwikkeling. Maar wat als je echt veel hulp
nodig hebt en je krijgt het niet meer
opgelost? Hoe moet het dan allemaal
geregeld worden?

Zorgen over
verantwoordelijkheden
Huisartsen geven aan dat ze zich nu
al zorgen maken over ouderen die
langer thuis blijven wonen. Gemeenten, zorgverzekeraars en thuiszorgorganisaties moeten vanaf 1 januari
2015 gezamenlijk en in goed overleg
zorg gaan leveren. Discussies over
de verdeling van verantwoordelijkheden zijn aan de orde van de dag,
bijvoorbeeld over het persoonsgebonden budget. En inmiddels is de

Kentekenparkeren, geen chipknip nodig
De gemeenteraad is op basis van de resultaten van de
proef in het Oude Noorden
akkoord gegaan met een
uitrol van het zogeheten
‘’kentekenparkeren’’ over
de gehele stad. Voor de binnenstad staat de invoering gepland voor

september a.s. Alle huidige automaten (ca. 420) moeten dan vervangen
zijn door nieuwe (naar verwachting
tussen de 110 en 120 automaten).
Bij de nieuwe automaten kan worden gepind en betaald met een creditcard. Betalen met een chipknip is
niet meer mogelijk (kan alleen nog

in het Oude Noorden). Met verwijsborden wordt naar de nieuwe
automaten verwezen. Tevens zal
de huidige bezoekersregeling (met
pas) dan vervangen zijn door een
digitale bezoekersregeling.

Gratis Veiligheidsscan
voor kleine ondernemers
verscherpte toegang tot het verzorgingshuis in gang gezet.

Aanvullende maatregelen
De Unie KBO maakt zich grote zorgen over onbedoelde neveneffecten
van alle hervormingen in de ouderenzorg die momenteel worden
doorgevoerd. Binnenkort komt de
Unie KBO met voorstellen voor aanvullende maatregelen.
De ‘meldlijn ouderenzorg’ staat open
voor alle problemen in de ouderenzorg en is op maandag tot en met
vrijdag bereikbaar tussen 9.30 uur
en 12.30 uur op nummer 0900-8 21
21 83 (0,10 Euro per minuut).
Meldingen kunnen ook doorgeven
worden via www.kbo.nl/meldlijn.
http://www.kbo.nl

Wegens groot succes is de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven
weer van start gegaan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft budget beschikbaar
gesteld om ondernemers te
steunen bij het verbeteren van
de veiligheid.
Dit geld wordt gebruikt om ondernemers, werknemers en hun zaak
zo goed mogelijk te beveiligen tegen
overvallen, diefstal, inbraak, agressie en andere veiligheidsrisico’s. Het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zal de aanpak
wederom uitvoeren. De aanpak biedt
kleine bedrijven de mogelijkheid om
een gratis veiligheidsscan uit te laten voeren door een onafhankelijke
VKB-scanner van het CCV. Op basis
daarvan wordt een advies op maat
uitgebracht en kunnen ondernemingen investeren in maatregelen om

Werken aan de weg

de veiligheid in hun bedrijf te verbeteren. De helft van die investering
wordt vergoed vanuit de nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven, tot
een maximum van 1.000 euro.
In december 2013 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de aanpak laten evalueren door Adviesbureau Andersson Elffers Felix. Hieruit
is gebleken dat de veiligheidsscan bij
meer dan 80% van de ondervraagde
ondernemers heeft bijgedragen tot
een beter inzicht in de veiligheidssituatie van hun bedrijf. Daarnaast
uitte 82% van de ondernemers tevredenheid over de kwaliteit van de pakketten met veiligheidsmaatregelen.
Reden genoeg om in 2014 de aanpak
voort te zetten.

De genoemde evaluatie heeft ook
duidelijk gemaakt dat er behoefte
was aan meer aanbieders en aan
een inzichtelijker selectieproces.
Vandaar dat voor de aanpak in 2014
onderzoeksbureau TNO is gevraagd
de ingediende veiligheidspakketten
te beoordelen op prijs en bovenal
kwaliteit. Op deze manier is de ondernemer zeker van een pakket dat
voldoet aan kwaliteitseisen tegen een
goede prijs.
Kleine ondernemers (maximaal 5
vestigingen, met ieder maximaal
10 fte’s) zich aanmelden voor een
gratis veiligheidsscan via www.ccvveiligondernemen.nl waarna een afspraak met een VKB-scanner wordt
ingepland.

Buurtbemiddeling helpt
Heeft u een probleem met uw
buren over lawaai, stank of
rommel en weet u zelf niet hoe
het op te lossen?
Buurtbemiddeling helpt bij het bespreekbaar maken en het oplossen
van burenproblemen. Heeft u een
probleem en wilt u er over praten?
Neem dan contact met ons op.
Buurtbemiddeling is gratis, het enige wat wij van u vragen is de bereid-

heid om het samen met uw buren
op te lossen.

Buurtbemiddeling
R’dam Centrum
Bezoekadres: Verzorgingshuis
De Leeuwenhoek, West Kruiskade 54
06- 18500316
centrum@buurtbemiddeling.org
Spreekuur iedere woensdag van 2
tot 3 uur in het wijkgebouw Kipstraat 37.

EEn problEEm mEt jE burEn?

Dat los je samen op

Openbare parkeergarage van
de gemeente Rotterdam bestemd voor kortparkeerders
en abonnementhouders.
Het eerste uur gratis parkeren tot 1 mei 2014.
In parkeergarage Kruisplein kunt
u tot 1 mei 2014 uw auto het eerste
uur gratis parkeren.
Maar activeer voor vertrek altijd
eerst uw parkeerkaart bij de betaalautomaat! Ook als u binnen
het eerste uur wilt uitrijden, moet
u uw parkeerkaart aanbieden bij
de betaalautomaat.

Route
De parkeergarage is bereikbaar via
de speciale afslag in de Weenatunnel. Meer informatie vindt u in de

NR 29 - april/mei 2014

Zero Plastic Week

voorkomt Plastic Soep: Doe mee!
Zero Plastic Week, het evenement waarbij consumenten
een week lang geen nieuw plastic kopen, is uitgegroeid
tot een rage! Het eerste jaar dat ZeroPlasticWeek gehouden werd, deden er ruim 1.500 mensen mee, het tweede
jaar meer dan 2.000 alleen al in Nederland en was ZeroPlasticWeek actief in 12 landen, waaronder Rusland.
Dit jaar zullen dat er zeker 5.000 mensen deelnemen!!!
Het evenement wordt voor de derde keer gehouden:
van 9 t/m 15 juni.

Door te “plastic vasten” toont de
groep bezorgde wereldburgers aan
dat je zelf iets kan doen om de plastic soep te voorkomen.

Want hoe minder plastic je koopt, des te minder afval in onze oceaan terecht komt.

Per jaar wordt er 250 miljoen ton
plastic geproduceerd: een economische aandrijver dus. En een die ons
leven beïnvloedt: plastic kent vele
nuttige, maar ook nutteloze toepassingen, zoals aanzienlijke hoeveelheden tasjes en verpakkingen.

10 x meer plastic
dan plankton
“Helaas belandt een hoop van dit
plastic in ons milieu, zo’n 5 miljoen
ton plastic verdwijnt per jaar in de
oceaan. Plastic vergaat nauwelijks,
maar valt uiteen in steeds kleinere
stukken. Zo zijn er delen van de
oceaan die 10x meer plastic deeltjes
bevatten dan plankton. De kans dat
een vis plastic binnen krijgt is groter
dan de kans dat-ie plankton eet. En
mensen eten weer vis.” vertelt Vera
Aarden, een van de initiatiefnemers.
Volgens de United Nations Environment Programme (UNEP) sterven
elk jaar 100.000 zeezoogdieren en
minstens een miljoen zeevogels door
deze vervuiling.

Verzin je eigen actie
Om de campagne dichterbij de deelnemers te brengen, wordt informatie
uitgewisseld via Facebook en Twitter. Deelnemers zullen alternatieven
moeten vinden voor zaken als in
plastic verpakte groente en plastic
tasjes. “Zo’n kort experiment maakt
dat je wordt geconfronteerd met de
enorme berg plastic die je in een luttele week weggooit”, aldus Vera Aarden, een van de initiatiefnemers.
Voor en tijdens de week kan iedereen
zijn of haar eigen acties verzinnen
om aandacht te vestigen op de week.
Zo werden vorig jaar in het centrum

van Rotterdam, plastic tasjes van het
winkelend publiek omgewisseld voor
duurzame katoenen tasjes. Duikvereniging Silence World heeft een
schoonmaakactie gehouden in recreatieplas Stroombroek bij Doetinchem.
Ze doken veel (plastic) afval op.

plaats tijdens World Ocean Day in
Chizone Event Centre (voormalige
Lourdeskerk) in Scheveningen.
Voor meer informatie kijk op de website: www.zeroplasticweek.org of defacebook event-pagina.

World Ocean Day

Ga jij de uitdaging aan?
Doe mee aan:
Zero Plastic Week 2014!

ZeroPlasticWeek is dit jaar onder andere betrokken bij het organiseren
van World Ocean Day. Dit jaar staat
WOD in het teken van plastic soep
en hoe deze te voorkomen en verminderen. Zondag 8 juni 2014 vindt
de kick-off van de ZeroPlasticWeek

Vanaf maandag 9 juni 00:00 uur tot
en met zondag 15 juni 23:59 uur 2014
gaan we met z’n allen plastic vrij
shoppen! Geen nieuw plastic kopen
dus, een week lang. Plastic dat je in
huis hebt mag je gewoon gebruiken.
Maar als het op is sta je voor een uit-

Duidelijkheid
in het woud
van keurmerken

ten van uw klanten of bezoekers?
Dat kan! Door gebruik te maken
vanuitrij- en waardekaarten.

Kortparkeren

Elektrische auto opladen

Voor deze parkeergarage gelden de
Klasse A tarieven.

In deze garage kunt u uw elektrische auto opladen. Volg bij binnenkomst daarvoor de borden met het
dit logo. U betaalt via uw eigen laadpas (abonnement).

Abonnementen
In deze parkeergarage zijn verschillende abonnementen verkrijgbaar tegen aantrekkelijke tarieven.

Uitrij- en waardekaarten
Wilt u bijdrage in de parkeerkos-

We zijn altijd op zoek naar nieuwe buurtbemiddelaars

Dit blijkt uit een inventarisatie van
voorlichtingsorganisatie
Milieu
Centraal. “Geen wonder dat er veel
verwarring bestaat over wat zo’n
bloemetje, blaadje of aardbol op
een product nu betekent,” aldus
directeur Vera Dalm. Om duidelijkheid te scheppen in het woud van
keurmerken lanceert Milieu Centraal haar nieuwe online keurmerkenwijzer. Hierin staat informatie
over ruim 170 duurzaamheidskeurmerken en -logo’s.
Keurmerken kunnen een milieuvriendelijke keuze in de winkels
makkelijker maken. Er verschijnen
echter erg veel fabrikantenlogo’s en

keurmerken die niet allemaal goed
gecontroleerd worden. Dat schept
verwarring. Op www.keurmerkenwijzer.nl staan alle duurzaamheidskeurmerken nu overzichtelijk op
een rij en zijn onderling te vergelijken op milieuvriendelijkheid, dierenwelzijn, eerlijke handel en de
betrouwbaarheid van de controle.
“Het zou helpen als producenten
zo veel mogelijk gebruik maken
van reeds bestaande, bekende en
betrouwbare duurzaamheidskeurmerken”, zegt Dalm.

daging! Dit geldt natuurlijk ook voor
voedingsmiddelen die in plastic verpakt zitten. Zelfmaken, een weekje
zonder of een niet-in-plastic-verpakt
alternatief biedt een oplossing. Wees
dus creatief en creëer plastic vrije situaties. Deel foto’s, filmpjes, tips en
trucs op facebook en twitter om anderen te laten zien wat jouw creatieve
oplossingen zijn.

Een week lang zonder
plastic, kan jij het?

Ofwel: Ga jij de uitdaging aan? Meld
je dan aan op het facebook event van
Zero Plastic Week.

Ik kies bewust slaat op gezondheid, niet op duurzaamheid

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er ruim 90 duurzaamheidskeurmerken en -logo’s in Nederland bijgekomen.
uitgebreide routebeschrijving naar
de parkeergarage Kruisplein.
Aantal parkeerplaatsen: 760
Doorrijhoogte 2.10 m.
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Misleidende dolfijntjes
op blik tonijn
Sommige logo’s zijn misleidend.
Op blikjes tonijn staan vaak plaatjes
van een dolfijn met de tekst ‘dolfijnvriendelijk gevangen’. De consument
denkt wellicht dat hij een duurzame
keuze maakt door zo’n blikje te verkiezen boven een blikje zonder logo.
Er zijn zeker tien variaties op dit logo,
waarvan er maar bij één sprake is van
betrouwbare controle. Voor al deze
logo’s geldt dat bijvangst van dolfij-

nen alleen bij specifieke visserij een
rol speelt: bij de vangst van de geelvintonijn in het oostelijk deel van de
Stille Oceaan. Voor tonijn die elders is
gevangen, en voor skipjacktonijn, is er
geen probleem met dolfijnen en heeft
het logo dus geen betekenis. Ook belangrijk: het logo stelt geen eisen aan
overbevissing van tonijn, noch aan
bijvangsten van ander zeeleven. Het
is daarom beter om af te gaan op het
betrouwbare MSC-keurmerk voor
duurzaam gevangen wilde vis.

De betekenis van het logo: Ik kies
bewust blijkt onvoldoende duidelijk
te zijn.
Mensen denken dat het iets zegt
over duurzaamheid of milieu, terwijl het gaat over gezondheid. Ook
het logo van ‘Der Grüne Punkt’
blijkt verwarring op te leveren:
mensen kunnen denken dat het
product bestaat uit gerecycled materiaal, maar het vertelt alleen dat
bedrijven voor de afvalscheiding en
-verwerking hebben betaald. Andere voorbeelden van verwarrende
keurmerken zijn de keurmerken
‘niet getest op dieren’ op cosmetica,
of het ‘chloorvrij gebleekte papier’:
voor beide geldt dat dit al gangbare
praktijk is in Europa en het product
dus niet onderscheidend maakt van
vergelijkbare producten.
http://www.keurmerkenwijzer.nl
Woordvoerder Ingrid Aaldijk
tel. 06 - 811 662 14 / 030 - 230 50 78
E: Ingrid.aaldijk@milieucentraal.nl
www.milieucentraal.nl
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‘It’s Never Too Late to Say Sorry’
Na afloop van de Rotterdamse Marathon liep ik met een
vriend langs het kunstwerk
‘It’s Never Too Late to Say Sorry’. Bovenop, en er omheen,
lag een enorme berg rommel.
Van plastic bekers, bierblikjes
tot patatzakken. Ik maakte de

je eigen verhaal te maken. Een
megafoon roept bij mij allerlei associaties op. Voor het postkantoor
en naast het Stadhuis op onze Coolsingel doet het mij denken aan de
stadsomroepers van vroeger. Maar
het werk heeft, onder andere, ook
op een plein in Duitsland (München) gestaan, waar Hitler veel van
zijn toespraken gaf. Je kan je voorstellen dat het daar heel andere associaties opriep.

opmerking dat het wél een kunstwerk was, en dat het redelijk respectloos was om daar je rommel
op te zetten, marathon of niet... De
vriend keek naar het werk en vroeg
aan mij wat het nou eigenlijk precies voorstelt en wie het gemaakt
heeft. Gelukkig wist ik er wat over
te vertellen.
Het beeld staat voor het voormalige
postkantoor, op de Coolsingel, en
het is een roestvrijstalen, glimmende megafoon in een strakke, glazen
vitrine die op een zwarte, granieten
sokkel staat. Een jaar lang (na

de onthulling) is elke dag, om
stipt 12:00 uur, de megafoon
uit de vitrine gehaald en de
tekst: ‘It’s Never Too Late to Say
Sorry’ gescandeerd. Vervolgens
werd de megafoon weer zorgvuldig in de vitrine teruggeplaatst en afgesloten.
Het werk is
stenaarsduo:
(DK, 1961)
(NO, 1968),

gemaakt door kunMichael Elmgreen
en Ingar Dragset
beter bekend als

‘Elmgreen&Dragset’. Het is in 2011
onthuld, toen de kunstenaars ook
een grote overzichtstentoonstelling
hielden in de onderzeebootloods
op het RDM terrein. Deze overzichtstentoonstelling was een soort
ministadje met, onder andere, een
reuzenrad en een flatgebouw waar
je naar binnen kon kijken en waarin zich allerlei vreemde praktijken
afspeelden, maar dit terzijde.
‘It’s Never Too Late to Say Sorry’
is speciaal in opdracht van de or-

Culinair nieuws

ganisatie Sculpture International
Rotterdam tot stand gekomen en is
onderdeel van de moderne kunst-as
van de Coolsingel. Een ander werk
dat onderdeel is van deze as is, bijvoorbeeld, ‘Cascade’ van Joep van
Lieshout.
Het werk van Elmgreen&Dragset
laat de toeschouwer op een andere manier kijken naar de manier
waarop we kijken naar kunst, en de
manier waarop we kunst beleven.
Hiermee leveren ze, op een soms
humoristische manier, kritiek op

Momenteel is er een tentoonstelling te zien van Marek Zamaro, een kunstenaar in hart
en nieren met een zeer eigen
ontwikkelde stijl. Behalve dat

Datum en tijd:
Evenement:
LantarenVenster in de wijk
met de film Populaire

Locatie:
De Waalse Kerk Rotterdam,
hoek Schiedamse Vest/Pierre
Baylestraat, gratis toegang

Met hulp van een bewonersteam
onder de leiding van bewoonster
Alied Zijlstra en haar culinaire kookkunsten werd een voortreffelijk driegangenmenu geserveerd dat kon
wedijveren met dat van een sterrenrestaurant.
Geanimeerde gesprekken, goede
muziek en meehelpende handen van
de gasten droegen bij aan de goede
sfeer van de avond, met ook de wens

om vaker bij elkaar te komen voor
een vervolgetentje.
Dit initiatief was niet mogelijk geweest zonder gemeentelijke ondersteuning, de gulle en geweldige medewerking van eigenares Fenna van
restaurant Open en haar bijzonder
hulpvaardige en kundige kokkin Manuela die het hele gebeuren begeleidde. Door de succesvolle avond zijn de
initiatiefnemers Lily en Arja van plan
niet alleen maar een volgende culinaire avond te organiseren maar ook
een receptenboekje met persoonlijke
recepten van de gasten uit te geven.
Bewoners en ondernemers die als
gast, kok of helper mee willen doen
kunnen zich via e-mailadres info@
roffanum.nl in verbinding stellen
met de organisatoren.

De kunstenaars willen jou, als kijker, niet in een bepaalde richting
duwen met hun onderwerp maar
juist een aanzet geven tot het gebruiken van je fantasie. Je wordt
als het ware uitgedaagd om zelf

Gelukkig is in alle wijsheid besloten om Wim Konings nog steeds
zijn werk te laten doen. Nu weliswaar alleen nog op één dag per
week en dat is op de woensdag, en
weer om exact 12:00 uur. Je kan
dan dus gaan kijken en het hele
spektakel zelf meebeleven.
RdK, redactie
(Neem voor broninformatie contact
op met de redactie)

MaREk ZAmaRO
Lantaren
Venster in
Waalse Kerk
donderdag 8 mei 2014, 20.00 uur

Tijdens een culinair samenzijn
op 7 april jl. dat als bewonersinitiatief was ingediend door
twee bewoonsters van het Lijnbaankwartier, Arja den Ouden
en Lily Zaric, konden een dertigtal gasten genieten van een
bijzondere maaltijd in een vrolijke een gezellige sfeer in het
restaurant “Open” gevestigd in
de Jacobusstraat.

de huidige consumptiemaatschappij. Zo hebben ze hele tentoonstellingsruimtes omgedraaid, een Pradawinkel in de woestijn van Texas
gezet en dus ook een vitrinekast
buiten gezet die je wellicht eerder
binnen had verwacht.

De man (Wim Konings) die een
jaar lang, elke dag, als stadsomroeper heeft gefungeerd, heeft in het
eerste jaar maar één dag overgeslagen en dat was, toevalligerwijze,
tijdens de Rotterdamse Marathon.
Misschien is het maar goed ook dat
hij niet heeft hoeven zien hoe het
beeld er op zo’n dag bijstaat. Bij navraag blijkt namelijk dat hij het zelf
ook onderhoudt en schoonmaakt.

Romantische Franse retro-komedie met leuke rollen van Romain
Duris
(Profession: Heartbreaker) en Déborah François (L’Enfant, La Tourneuse des pages) voor de liefhebbers van films als Huit femmes of
Potiche.
Cinema.nl
Totale feelgood, deze bontgekleurde retro fifties Franse romantische
komedie’
Filmkrant
‘Een spitse komedie die uitblinkt
door weelderige decors en een vlot
verteld verhaal’
AD
‘De schitterende aankleding van
deze film maakt deze film een
feest om naar te kijken’

zijn werk zich onderscheidt door
een bijzonder gebruik van materie
en boeiende kleurcombinaties staat
hij als schilder tussen het materiële en het immateriële, de aarde en
het heelal in. Zijn tentoonstelling
vertegenwoordigt een cryptisch en
filosofisch dagboek over ervaringen

en een persoonlijke visie van de toekomstige wereld. Een multidisciplinaire achtergrond en betrokkenheid
bij de film, avant-gardetheater en
performances als schrijver en dichter, hebben sporen nagelaten waarin
dadaïsme en abstract surrealisme
op een verfijnde wijze verwerkt zijn
in een aansprekende beeldtaal. Wie
aangenaam verrast wil worden kan
deze tentoonstelling zien tot 15 mei
in galerie Via Kunst in de Karel Doormanstraat 335.
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ZigZagCity 2014
Architectuurfestival
ZigZagCity
neemt bezoekers van donderdag 29
mei t/m maandag 9 juni 2014 mee
op reis door het Laurenskwartier in
Rotterdam. ZigZagCity beleefde in
2012 haar eerste editie in Rotterdam
met 50.000 bezoekers. Dit jaar staat
de reis van de Luchtsingel tot het
Blaakse Bos centraal, waar de Kubus-

recreatie aan het water zien. Over de
stoeptegels van de Meent en die in
grandcafé Dudok reist ZigZagCity
verder, de 304 traptreden van de Laurenskerk op, via balkonscènes: gastoptredens op locatie, dichters op vlonders, geheime tuinen, archeologische
vondsten en films op daken. Bij ZigZagTravel, hét middelpunt van Zig-

Dansateliers maakt speciaal voor
ZigZagCity een voorstelling. Space
van choreograaf Loïc Perela biedt
de bezoeker ruimtelijke ervaringen,
door zijn choreografie telkens in een
andere context te tonen. Een uniek
filmfestival verkent in de avonduren de ruimtes van het plein en de
gebouwen, o.a. met rooftop scree-

’Een reis door een bijzonder stukje Rotterdam’
woningen zich bevinden, en neemt
bezoekers mee langs de geschiedenis van de stad, diens ontwikkeling
en de ideeën óver de stad. Het festival kijkt mee met architecten, archeologen, ondernemers en bewoners.
Kunstwerken, optredens en tijdelijke
ontwerpen op onverwachte plekken
nodigen bezoekers en bewoners uit
om met andere ogen naar Rotterdam
te kijken.
De alternatieve route van ZigZagCity
loopt dwars door Rotterdam en met
de programmering wordt een beeld
gegeven van oorspronkelijke gedachten over de stad, hedendaags gebruik
en toekomstige mogelijkheden. ZigZagCity leidt langs kopstukken zoals
de Markthal (MVRDV) en het Timmerhuis (OMA), langs brugwachtershuisjes, de wederopbouw en urban
jungle in het Blaakse Bos dat 30 jaar
na oplevering wordt omgetoverd tot
een exotische oase midden in de stad.
Kriskras over de Haagseveer en de
Delftsevaart laten jonge architecten
tijdens ZigZagCity de potentie van

UP Haagseveer, foto: Bas Czerwinski

Rietveld (1932) en de animatieserie La
Linea (1969) van Osvaldo Cavandoli.
De markering bestaat uit een ruimtelijk en grafisch element dat in verschillende vormen terugkeert op de
route. De markering met de paarse
lijn en stoel gidst de bezoeker langs
het programma, en biedt een moment om de publieke ruimte te ervaren en te bezinnen.

ZagCity, kunnen rondreisjes worden
samengesteld voor jong en oud.

Blaakse Bos
‘De mooiste droom uit onze jeugd
was het bouwen van hutten in bomen. Waarom moet een mens die
droom verliezen als hij ouder wordt?’
Architect Piet Blom behield zijn
droom. Hij bouwde de Rotterdamse
kubuswoningen in 1984. Dertig jaar
later worden doorkijkjes in het Blaakse Bos, opgeluisterd door de planten
van bewoners. Hun planten worden
tijdens ZigZagCity in volle glorie geëerd door de landschapsarchitecten
van Landlab.

Grote Kerkplein
Het Grote Kerkplein is tijdens ZigZagCity een stedelijk theater waarbij
er telkens een andere interactie is met
de gebouwde omgeving. Bezoekers
krijgen twaalf dagen lang een zintuiglijke ervaring met dans, film en muziek op het Stadspodium, het plein, in
de Laurenskerk, de energiecentrale en
het dak van gebouw De Heuvel.

Opening

Foto: LANDLAB, Studio voor landschapsarchitectuur

nings. Het Rotterdams Symfonisch
Blaasorkest geeft verspreid over het
plein concerten waarbij het orkest
op onverwachte plekken verschijnt.
Op vrijdagavond 6 juni wordt i.s.m.
E.ON een speciaal programma in
de Stadsverwarming georganiseerd,
met een bijzonder optreden van Machinefabriek waarbij toeschouwers
een muzikale reis maken langs het

duizelingwekkende buizenstelsel van
de Stadsverwarming.

Routemarkering ZigZagCity
De routemarkering van studio VollearsZwart biedt tegelijkertijd een kunstzinnige, recreatieve en toeristische invulling aan de route van ZigZagCity.
Studio VollaersZwart, neemt voor
hun ontwerp twee inspiratiebronnen:
de beroemde ZigZa stoel van Gerrit

ZigZagCity wordt donderdagmiddag
29 mei om 15 uur geopend met een
indrukwekkend concert, vanaf de daken van verschillende gebouwen aan
het Grotekerkplein, door het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest met
een preview van Dansateliers.

Meer informatie
www.zigzagcity.nl
facebook/zigzagcity010
ZigZagCity vindt plaats tijdens de
openingsweken van de Internationale
Architectuur Biënnale Rotterdam en
is een project van AIR, Perplekcity en
UrbanGuides.

Het gloednieuwe ‘King Kong’ Hostel

Kort geleden opende het gloednieuwe King Kong Hostel officieel zijn deuren. Het nieuwe boutique hostel aan de Rotterdamse
Witte de Withstraat staat garant voor een unieke en comfortabele ‘sleepover’.
Geen slaapplek is identiek. Gasten
kunnen verblijven in een bijzondere
loft met uitzicht over de stad of in
één van de (semi) privé kamers die
zijn ingericht door verschillende
kunstenaars en andere creatieven.
De huiskamer is dé plek om te relaxen. Ook locals kunnen hier genieten van de relaxte sfeer onder het
genot van een goede kop koffie, zoetigheden en homemade lemonade.
King Kong Hostel is de unieke uitvalbasis voor iedereen die de hipste

stad van hét moment een bezoek wil
brengen. Slapen kan bij King Kong
in verschillende bijzondere ruimtes.
In totaal biedt het hostel 150 bedden,
verdeeld over drie verdiepingen. De
bovenste etage is één grote loft met
verschillende vides en nisjes met een
bijzonder uitzicht over Rotterdam.
Meer privacy bieden de (semi) privé
kamers. Voor de inrichting van deze
kamers heeft King Kong lokale creatievelingen in de armen gesloten.
Onder anderen kunstenaars Kong

Meis en Tymon Ferenc de Laat, Gallerista Sophie Bargmann en stylist
Pietra Ligura kregen de vrije hand
in verschillende kamers. Alle bedden
van King Kong zijn voorzien van goede matrassen, een eigen bedlamp,
een ruime locker en een stopcontact.

Thuiskomen
De lobby van King Kong is de nieuwe huiskamer van De Witte de Withstraat en biedt op drie verschillende
niveaus ruimte om te relaxen, lezen,
werken, eten of socializen. Voor
gasten is er de mogelijkheid om zelf
eten te bereiden in de grote open
keuken, een filmpje te pakken in de
movieroom of te relaxen op het open

terras. Locals kunnen in de huiskamer de gehele dag terecht voor een
goede kop koffie, sweets van Koekela
of homemade lemonade.

De looks van King Kong
Ooit waren tussen de historische
muren van King Kong Hostel een
casino, een tattooshop en een internationaal beroemd bordeel gehuisvest. Maar nu is het tijd om nieuwe
geschiedenis te schrijven met dit
unieke boutique hostel, vernoemd
naar die stoere reuzengorilla die zich
ontfermt over een meisje. Om King
Kong te creëren zijn vier panden samengevoegd, die vervolgens van binnen volledig gerestaureerd zijn. Bij

het project zijn verschillende lokale
kunstenaars betrokken die gevraagd
zijn om bijzondere kunstwerken
voor King Kong te maken. King Kong
is gevestigd op de bruisende Witte de
Withstraat, waar uitgaan, shoppen
en cultuur samenkomen.

Overige informatie
Witte de Withstraat 72
3012 BS Rotterdam
Prijzen:
v.a. € 16,50 voor een slaapplaats
in de loft
v.a. € 35,00 voor een privé kamer
www.kingkonghostel.com
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Boguette
De eerste Bánh Mì shop van Nederland, gewoon bij ons,
op de Botersloot!

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. We
brengen mensen bij elkaar. En zetten alles op
alles om mensen met een fysieke beperking een
onvergetelijke dag te bezorgen. Zodat ook zij
volop van het leven kunnen genieten.
Daarom denken we altijd in oplossingen.
Er kan zoveel meer dan je denkt.

Bánh Mì zijn verse, dubbel belegde
Vietnamese baguettes die worden
belegd met een combinatie van
verse kruiden, groente en vlees of
tofu. Daarnaast kun je bij Boguette
terecht voor frisse bubble teas en
verse rijstnoodle salades.
Jeffrey, de eigenaar, was al bekend
met het concept van een Bánh Mì
shop vanuit de Aziatische wijken in

Er kan zoveel meer
dan je denkt…

De vrijwilligers van de Zonnebloem
staan klaar voor hen die lichamelijke beperkingen hebben, als gevolg
van ziekte, leeftijd of handicap.
Akke Timmermans is provinciaal
bestuurder in Zuid-Holland.

contact en een goed gesprek staan
bij het Zonnebloemwerk centraal.
Het gaat erom dat we proberen
maatwerk te leveren. Soms betekent dit dat we mensen met een fysieke beperking bezoeken gewoon
voor een gezellig gesprek. Maar
steeds meer merken we dat er behoefte is om er op uit te trekken,
samen met een vrijwilliger of in
een kleine groep. In gesprek met
de doelgroep proberen we daarop
samen een goed antwoord te geven
en hen te voorzien van de gewenste
ondersteuning. Dat kan zijn bij een
activiteit, maar ook bij een aangepaste vakantie.

Met haar hadden we een gesprek
over de Zonnebloem in Zuid-Holland. Hoe zetten die vrijwilligers
zich in voor anderen? “Gezelschap,

Binnen de plaatselijke afdelingen
in Zuid-Holland zijn vele duizenden vrijwilligers actief, die op hun
beurt worden ondersteund door be-

Als het in Zuid-Holland om vrijwilligerswerk gaat, dan spreekt
de Zonnebloem daarin een aardig
woordje mee. In vrijwel elke gemeente is de Zonnebloem actief,
zij worden ondersteund bij de uitvoering van taken door besturen.
Voor het provinciebestuur zijn we
op zoek naar een provinciaal bestuurslid met visie.

stuursleden om de deelnemers optimaal te kunnen bedienen. Akke
Timmermans vertelt over de aangepaste vakanties die de Zonnebloem
ieder jaar organiseert. “We zijn er
juist voor mensen met een fysieke
beperking, die nooit zelfstandig
op vakantie zouden kunnen gaan”.
Volgens de bevlogen provinciebestuurder is het belangrijkste doel
van de Zonnebloem om mensen
uit een dreigend isolement te halen. “Het gaat om het omkijken
naar elkaar”. De vrijwilligers geven
kleur aan het leven van hun gasten
onder het motto “er is meer mogelijk dan je denkt”. Denken in oplossingen dus!
Buiten al die betrokken plaatselijke
vrijwilligers en bestuurders, is er
een provinciebestuur. Het provinciaal bestuur werkt overkoepelend,
faciliteert de regionale afdelingen,
draagt nieuw beleid uit en organiseert provinciale activiteiten. In

Hij knapte de zaak op en nu alweer
ruim een jaar geleden opende Boguette haar deuren! Samen met vader, broer en nichtjes verzorgt Jeffrey de lunch of snack van menig
buurtbewoner en kantoorpersoneel.
Er zijn zelfs fans uit Amsterdam,
Maastricht en Antwerpen en ikzelf
ben ook fan van hun broodjes én de
bubble tea.

Waar kom te de naam
Boguette dan vandaan?

dat provinciebestuur, met prima
contacten met het landelijk Zonnebloem bestuur, is er een functie
vacant. Gezocht wordt naar een bestuurslid met affiniteit met vrijwilligerswerk en die bereid en in staat
is om ondersteuning te bieden aan
de regionale afdelingen op het vernieuwende gebied van activiteiten
in Zuid-Holland. Samen met regionale bestuurders gaat het bestuur
van de provincie na wat nodig is
om de kernactiviteiten ook op langere termijn te waarborgen in de
Zonnebloem afdelingen. Speciaal
aandachtsgebied voor deze nieuwe
bestuurder is daarbij de bestuursverantwoordelijkheid voor activiteiten zoals deze vanuit het Provinciebestuur Zuid-Holland worden
georganiseerd. Voor uitvoering van
deze activiteiten zijn veel projectvrijwilligers beschikbaar.
Akke Timmermans: “de Zonnebloem is één van de grootste vrijwilligersorganisaties van Neder-

land, met landelijk bijna 40.000
vrijwilligers. Het is een vereniging
die in beweging is, inspelend op
de veranderingen in de samenleving. Daar zijn we trots op, aldus
Timmermans.” Aan de provinciebestuurder de taak om daarin mee
te denken en de regionale afdelingen beleidsmatig te stimuleren en
te ondersteunen. Als je graag iets
voor anderen betekent, je vrije tijd
nuttig wilt besteden, bestuurlijke
ervaring hebt en het leuk vindt om
coördinerend actief te zijn, laat dit
dan weten aan Jan Oosterhout, secretaris, prov. Zonnebloem afdeling Zuid-Holland, tel. 079-3413133
of e-mail:
secretariaat.zonnebloemzh@gmail.com
Een afspraak voor een oriënterend
gesprek is dan snel gemaakt!

Baguette, het Franse brood dat
wordt belegd met Vietnamees beleg
en Boba = bubble tea.
De zaak is perfect om af te halen én
Boguette heeft binnen een aantal
zitplaatsen. Er is helaas geen terras
maar er staan wel bankjes tegen de
gevel waar je in de middag heerlijk
in de zon kunt genieten van je verse
Vietnamese baguette of bubble tea.

Openingstijden
New York en Parijs, Quartier Chinois. Voor hem was het een begrip
onder vrienden en een concept waar
hij altijd nog wat mee wilde gaan
doen.
Met een vader met horeca-ervaring
en de mogelijkheden om op de
Botersloot deze wens uit te laten
komen, zag hij zijn kans schoon.

Bubble tea:
Inmiddels is bubble tea Rotterdam
aan het veroveren, maar wat is het
eigenlijk? Het is groene thee met
een vruchtensiroop of zwarte thee
met melk in verschillende smaken
en een topping, deze laatste zijn ook
warm te verkrijgen. Voor bubble tea
drinkers heeft Boguette een stem-

Voor meer informatie:
www.zonnebloem.nl

Ronald en Bartina Koeman
openden begin april het
Academisch Borstkankercentrum
Erasmus MC – Havenziekenhuis.
Voorafgaand aan de officiële
opening vond een congres over
borstkanker plaats waar de
laatste wetenschappelijke
bevindingen uitgewisseld
werden.

waar het nodig is. Aanmelding kan
via één centraal telefoonnummer
of per e-mail. Na de aanmelding
wordt bepaald waar de patiënt het
beste terecht kan.

Gaat het bijvoorbeeld om een
vrouw bij wie tijdens het Bevolkingsonderzoek een plekje op de
mammografie is gevonden, dan
gaat zij naar het Havenziekenhuis

voor aanvullend onderzoek.
Alle onderzoeken vinden op één
dag plaats (lichamelijk onderzoek,
mammografie, echo, zo nodig biopt) waarna ze in de meeste ge-

pelkaart. Met deze zogenaamde
loyaltea-kaart, spaar je voor een gratis bubble tea maar hij is ook vol te
krijgen met de broodjes en salades.
De menukaart bestaat uit een aantal
favorieten en wisselende varianten.
Je hebt de keuze uit broodjes met
namen als:

Lemongrass Pork: Varkensvlees in
citroengras marinade
Porkroll & Ham: Paté, vietnamese
worst & varkensrollade
BBQ Honey Pork: Vietnamese
worst en geroosterd varkensvlees
Pork Special: Paté, vietnamese
worst, varkensrollade & geroosterd
varkensvlees en

Maandag: 11:00-19:00 uur
Dinsdag - zaterdag: 10:00-19:00 uur
Zondag: 12:00-19:00 uur
Adres: Botersloot 60-A
3011 HJ Rotterdam
website: http://boguette.nl/

VraagWijzer Centrum
Centrum
VraagWijzer VraagWijzer
Centrum
Kipstraat 37 (Stadsdriehoek)
Kipstraat 37 (Stadsdriehoek)
Kipstraat 37 (Stadsdriehoek)
di
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
di
09.00di- 12.00
Gerrit Sterkmanplein 1
Gerrit
Gerrit Sterkmanplein
1 Sterkmanplein 1

Academisch Borstkankercentrum geopend
door Ronald en Bartina Koeman

Ook vertelden ex-patiënten over
hun ervaringen met de ziekte en
de behandeling bij het Havenziekenhuis en het Erasmus MC. Ruim
250 gasten bezochten het symposium op de 13e verdieping van het
Scheepvaart en Transportcollege,
met spectaculair uitzicht op de skyline van Rotterdam.
Het Erasmus MC en het Havenziekenhuis bundelen hun kennis
en expertise in het Academisch
Borstkankercentrum Erasmus MC
- Havenziekenhuis. De zorg is snel
en efficiënt waar het kan en met de
inzet van alle beschikbare expertise

Xiu Mai: Vietnamese rundergehaktballetjes in tomatensaus
Lemongrass Beef: Rundvlees in
citroengras marinade
Five-Spice Chicken: Kiprollade in
five-spice marinade
Lemongrass Tofu (v): Tahoe in
citroengras marinade
Deze worden standaard belegd met
speciale mayonaise, zoetzure peen,
rettich en komkommer. Je kiest zelf
of je er ook verse koriander en chili
pepers op wilt. Voor een broodje betaal je zo’n €4,-.

vallen binnen een dag de voorlopige uitslag krijgt. Zo snel mogelijk volgt (indien er sprake is van
kwaadaardig weefsel of een voorstadium daarvan) verdere behandeling. Operaties kunnen vaak al binnen twee weken worden gepland.
Wordt er bij een vrouw van 25 jaar
een afwijking gevonden, dan gaat
ze naar het Erasmus MC omdat er
waarschijnlijk een complexer type
borstkanker in het spel is. Ook is
de kans aanwezig dat een genetische factor een rol speelt. Er kan
bijvoorbeeld sprake zijn van een
mutatie in het BRCA1 of BRCA2
gen, dat vervolgens ook een verhoogde kans geeft op eierstokkanker. Deze patiënten, die vaak nog
een kinderwens hebben waar preventieve maatregelen voor nodig
kunnen zijn, behoeven derhalve
specifieke zorg. Ook voor second
opinions gaan patiënten naar het
Erasmus MC.

(Oude Westen)

(Oude Westen)
(Oude Westen)
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Vrijmarkt
26 april, 08:00-17:00u

Tango Salon
Fiësta del Tango
11 mei, 15:00-18:00u

Workshops, salsa, Bachata,
Kizomba y mucho mas. In samenwerking met dansschool Typical
Tropical.

Zouk Salon
17 mei, 15:00-18:00u
(omschrijving zie 3 mei)

spannende race in het midden
van het stadscentrum. In 2014
wordt het voor de tweede keer
georganiseerd op het Stadspodium. De race “reist” door Belgie
en Nederland en zal de volgende
andere plaatsen aandoen:
Antwerpen, Gent, Waregem,
Utrecht en Roosendaal.

Zouk Salon
3 mei, 15:00-18:00u

City Mountain Bike
18 mei, 12:00-17:00u

Salsa Salon
25 mei, 15:00-18:00u

Salsa Salon
27 april, 15:00-18:00u

In samenwerking met dansschool
TangoWorks.

Samen met dansschool Dancalegria Braziliaanse Zouk, Kizomba
en Samba! Demonstraties, gratis
workshops en lekker meedansen.

De Citymountainbike is een
unieke reeks wedstrijden waarin
fietsers het op de mountainbike
tegen elkaar opnemen in een

(omschrijving zie 27 april)

OPZOOMER
OPZOOMER MEE
MEE
20 jaar

Met taart van
Albert Heijn

Op 14 juni 2014 strijkt Museumstraat neer in de Hoogstraat. Hier zijn de bewoners

Taart van Albert Heijn
De Opzoomercampagne
bestaat 20 jaar. Albert Heijn
biedt daarom alle straten
die Opzoomeren taart aan.
Als u vóór 1 augustus aan
de slag gaat, ontvangt u een
bon om gratis taart op te
halen. De taart is bestemd
voor circa 30 bewoners.

Het Opzoomeren is ontstaan in
de Opzoomerstraat in Delfshaven.
De bewoners staken daar zelf de
handen uit de mouwen om hun
straat op te knappen. Vanaf 1994
organiseert Opzoomer Mee
& Bewonersidee elk jaar een
campagne. Elke straat die wil
Opzoomeren kan meedoen.
De Opzoomercampagne wordt
mogelijk gemaakt door de
Gemeente Rotterdam.

23 april + 1 september 200 Greatest paintings
25 april + 26 april Oranjebitter
26 april Koningsdag
26 april Koningsdag Festival Rotterdam
26 april Kralingse Bos Festival
26 april S’Oranje Festival
5 mei Bevrijdingsfestival Zuid-Holland
8 mei + 11 mei Cinema Arabe
10 mei Woordnacht
15 mei + 18 mei Shell Eco-marathon
17 mei + 18 mei Stand out to sea
17 mei + 25 mei Operadagen Rotterdam
21 mei + 25 mei Dutch Electronic Art Festival (DEAF)
22 mei + 24 mei Skûtsjesilen
23 mei + 25 mei Voor de Leeuwen
24 mei Erasmus Campus Festival en
Generation Games
24 mei De Ronde van Katendrecht
24 mei + 25 mei World Ports Classic
25 mei + 31 mei Rode Tulp Film Festival
29 mei + 9 juni ZigZagCity
29 mei + 24 augustus International Architecture
Biënnale Rotterdam

Museumstraat

Colofon: Opzoomer Mee & Bewonersidee  Schiedamsedijk 55a  3011 EE Rotterdam  (010) 213 10 55  info@opzoomermee.nl  www.opzoomermee.nl

Opzoomeren

Evenementen
kalender

Meer info: http://www.rotterdamfestivals.nl/publiek/agenda

Meld uw
straat
nu aan!

Reserveer een keetje
Gratis gebracht en weer opgehaald
Dinerkeet
Speelkeet

Alles voor een straatdiner
Alles voor een spelletjesdag

Kluskeet
Terraskeet

Alles voor een klusdag
Alles voor een braderie of terras

Alle keetjes hebben een tentje waarin
aan kinderen voorgelezen kan worden.
Meer informatie over de keetjes:
www.opzoomermee.nl/keetje

Museumdirecteur-voor-één-dag.
Het museum en de bewoners van
het gasthuis ontwerpen samen
een tentoonstelling. Dat doen ze
met de zeldzame en vaak kostbare
objecten uit de musea en eigen objecten van de bewoners. Iedereen
is uitgenodigd: familie, vrienden,
collega’s en natuurlijk buurtgenoten en kunstliefhebbers.
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Gebiedscommissies starten met

We
kunnen
weer
naar
buiten!

Stadspodium Rotterdam
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Half april verschijnt meer (praktische) informatie over het programma op de pagina: http://
www.museumstraat.nl/hoogstraat

Geef je op als
Museumdirecteur!
Woon je zelf in de Hoogstraat en
wil je je graag opgeven als Museumdirecteur-voor-één-dag? Of
ken je mensen die in deze straat
wonen? Mail dan naar Frederique:
frederique@museumstraat.nl.

minder politiek
en meer buurt
Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 19
maart jl. kon men
tevens een stem uitbrengen op een lid voor
de gebiedscommissie.
De gebiedscommissies
komen in plaats van de
deelgemeenten en
hebben dezelfde geografische grenzen.

Met de uitspraak: ‘minder politiek,
meer buurt’ wordt de essentie van
de gebiedscommissies weergegeven. Via deze commissies kunnen alle Rotterdammers - actieve
buurtbewoners, ondernemers of
maatschappelijke organisaties in
een gebied - directe invloed uitoefenen op het wel en wee van hun
wijken. Een belangrijk instrument
hierbij is het gebiedsplan. De commissie maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken van het gebied
zo’n plan bestaande uit een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren. Het gaat dan met name
over veiligheid, de buitenruimte
en voorzieningen in de wijk. De
commissie moet participatie organiseren en initiatieven van wijkbewoners stimuleren, via allerlei
bekende en ook nieuwe manieren,
zoals crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda.
Nadat de gebiedsdirecteur het gebiedsplan in opdracht van de gebiedscommissie heeft opgesteld
wordt dit plan als een advies aan
de gemeenteraad voorgelegd. Hier
zien wij het verschil tussen de
gebiedscommissies en de deelgemeenten die vanaf 19 maart niet
meer bestaan. Deelgemeenten
hadden een eigen begroting, eigen

OPZOOMER
OPZOOMER MEE
MEE

Met taart van
Albert Heijn

bevoegdheden en eigen budgetten voor welzijn, wijkveiligheid en
buitenruimte (schoon en heel). Zij
waren op een aantal gebieden dus
zelfstandiger. Gebiedscommissies
hebben vooral een adviserende rol
richting gemeenteraad. De kracht
van de gebiedscommissie is dat
die haar mandaat haalt uit een
breed draagvlak onder wijkbewoners. De gebiedscommissie krijgt
de beschikking over een budget
om bewoners te betrekken bij
plannen en bewonersinitiatieven
uit de wijken te ondersteunen.
Een andere taak van de gebiedscommissie is toezien op de goede

Ik wil dat je altijd
bij me blijft...

20 jaar

Meld uw
straat
nu aan!
Bel (010) 213 10 55
om te reserveren
Colofon: Opzoomer Mee & Bewonersidee  Schiedamsedijk 55a  3011 EE Rotterdam  (010) 213 10 55  info@opzoomermee.nl  www.opzoomermee.nl

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

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.

uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsplan. Verloopt iets niet volgens
afspraak, dan kan de gebiedscommissie dit aankaarten bij de gebiedsdirecteur en, indien nodig,
rechtstreeks bij de gemeenteraad.
De gebiedscommissie van het
Centrum bestaat uit dertien leden waaronder een voorzitter,
twee vicevoorzitters en overige gebiedscommissieleden. De gebiedsdirecteur is een ambtenaar die
ambtelijk eindverantwoordelijk is
voor een gebied. Hij/zij is eerste
aanspreekpunt voor en ondersteuner van de gebiedscommissie. De
gebiedsmanager is een ambtenaar
die opereert onder de gebiedsdirecteur en die verantwoordelijk is
voor een deel van het totale gebied.
Gedetailleerdere informatie over
de gebiedscommissie kunt u verkrijgen op de website:
www.rotterdam.nl/gebiedscommissies
Op 7 april jl. heeft burgemeester
Aboutaleb de leden van de gebiedscommissies geïnstalleerd.
Voor het Centrum ziet u op de
foto: (van links naar rechts en vier
rijen van beneden naar boven)
Rij 1: Suardus Ebbinge, voorzitter (D66), Soraida Bonafasia (SP),
burgemeester Ahmed Aboutaleb,
Hasim Kilinc (GroenLinks), Danny Cabrita dos Santos (Leefbaar
Rotterdam).
Rij 2: Jan-Willem de Bruin (D66),
Bas van Tijn (VVD), Abdellatif Mokthari (PvdA), Hennie van

Schaik, vice-voorzitter (Leefbaar
Rotterdam).
Rij 3: Kees de Gruiter (VVD), Gerard Roijackers, vice-voorzitter
(SP)
Rij 4: Karel Groenendijk (D66),
Hans van Zuuren (PvdA), Michael
de Roode (Leefbaar Rotterdam).
De eerste vergadering van de commissie heeft op dinsdag 22 april

om 20.00 uur in het Stadhuis
plaatsgevonden.
De gebiedscommissie is bereikbaar via: telnr. 010-2671576 en
GebiedCentrum@rotterdam.nl
Voor informatie over de Gebiedscommissie Centrum kijk op:
www.rotterdam.nl/centrum

‘De Marinier’

is al een jaar lang
Uw echte Rotterdamse snackbar
in de buurt!
Als dank voor uw vertrouwen bieden wij u onderstaande
actie aan: Op vertoon van deze advertentie ontvangt u

in de maand mei voor maar € 5,00:
€ 4,50 aan patat + 2 frikandellen + bekertje mayonaise!

Lunchroom - Cafetaria ‘De Marinier’ - Mariniersweg 303
Open: di - za 12:00-21:00, zo - 14:00 - 21:00, ma - gesloten
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De gehonoreerde
Bewonersinitiatieven

Een van de laatste handelingen van Deelgemeente Centrum
was het bekendmaken van de ingediende bewonersinitiatieven die de gevraagde financiële ondersteuning krijgen. Met
begeleiding van de buurtcoach Cool en Stadsdriehoek zijn
dat de volgende initiatieven:
Wijkrestaurant de Pollepel:
wekelijks op dinsdagavond een
wijkrestaurant in het wijkgebouw
voor ouderen die niet kunnen
koken, ouderen met een klein of
geen netwerk die samen willen
eten.

Zelfredzaamheid vrouwen
vergroten door zwemlessen:
vrouwen die niet kunnen zwemmen worden in het zwembad van
Antonius binnenweg met een wekelijks zwemuurtje klaargestoomd
om hun zwemdiploma te behalen.

Peereducation in de
Huiswerkklas Stadsdriehoek:
scholieren van het tweetalig VWO
worden ingezet om in de huis-

werkklas als rolmodel de basisschoolkinderen te helpen met
studievaardigheden en hen te informeren over het voortgezet onderwijs.

Senioren kunstproject:
Cool in Beeld: Ouderen uit Cool
maken samen kunst en gaan fotograferen om zo hun wijk in beeld
te brengen. Er komen ook tentoonstellingen van de gemaakte werken op verschillende plekken in de
wijk.

Vrouwendag 8 maart
Stadsdriehoek:
Inmiddels al georganiseerd. Meer
dan 100 vrouwen bezochten op 8
maart het wijkgebouw. Er waren

verschillende activiteiten georganiseerd: een Arabische en Afrikaanse modeshow, hennaschilderingen, een bingo, een buikdansworkshop, Chinese dansgroep trad
op en hield een theeceremonie.
Verder waren er 52 kinderen die
deelnamen aan het kinderprogramma.

Roffanum, overkoepelende
organisatie in Cool Noord:
in Cool Noord vinden de initiatiefnemers dat er een organisatie mist
die overkoepelende thema’s bespreekbaar maakt en zich inzet om
de stem van de bewoners te laten
horen. Er wordt nu een draagvlakonderzoek uitgevoerd om te kijken
of er zo’n organisatie moet komen
en hoe dat er precies uit moet zien.

Wijkrestaurant de Pollepel
Wij (een groep enthousiast
bewoners uit het stadsdeel centrum) hebben het plan opgevat
om vanaf 8 april iedere dinsdagavond tussen half zes en half
zeven een maaltijd voor u te serveren in het wijkgebouw Stadsdriehoek aan de Kipstraat 37.
Met dit initiatief willen we mensen
bereiken die niet zo vaak buiten de
deur eten, niet kunnen koken of
graag samen met anderen willen
eten.
Het is niet alleen een hoofdgerecht
maar wij serveren ook een klein
voorgerechtje en een toetje en dat
voor de prijs van € 5 euro. We bereiden de maaltijd met zoveel mogelijk
verse producten. Het eten wordt
door vrijwilligers uitgeserveerd aan
een gezellig gedekte tafel waaraan
u plaatsneemt. We willen de groep
voorlopig niet groter maken dan 25
personen gezien de mogelijkheden

in de keuken. Vanaf 17.15 uur is de
zaal open en kunt u een plaatsje
zoeken. Het menu wordt voor een
maand vastgesteld en bestaat altijd
uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. U kunt het
menu bij de balie van het wijkcentrum navragen.
Als u dit leest en denkt van dit vind
ik leuk maar…
• Het is te ver voor mij om te lopen;
dan kunt u voor 3 euro extra gebruik
maken van de wijkbus.
Tel. 217 19 19
• Ik vind het moeilijk om daar alleen
naar toe te gaan; dan kunnen wij
een maatje voor u regelen die u op
komt halen.
• Ik mag niet alles eten; daar kan de
keuken rekening mee houden als u
dit van te voren doorgeeft.

leuk als u komt en bovendien
samen eten is altijd gezelliger
dan alleen.			

Met dank aan het vrouwennetwerk Stadsdriehoek gingen 87
vrouwen uit Stadsdriehoek, Cool en het Oude Westen op zondag 6 april een dagje naar Brussel.
Naast alle educatieve en informatieve activiteiten zoals de themadagen met de opvoedpoli wilden
de vrouwen ook iets leuks doen!
Het uitstapje naar Brussel was
geboren. Om 07.30 vertrok de
bus vanaf de Kipstraat om op het
Tiendplein nog een stop te maken en daar ook nog vrouwen op
te halen. In de bus wordt er een
quiz gespeeld met bijvoorbeeld
leuke weetjes over Brussel. Met
hun telefoons googlen ze wat antwoorden en er zijn leuke prijzen!
Rond 09.30 komt de bus aan bij
de Brusselse markt. De vrouwen
shoppen, eten warme wafels, drinken een muntthee op een leuk terrasje en om 13.00 uur vertrekt de
bus naar zijn tweede bestemming
van die dag: de bekende en gezellige Brabantstraat. Daar lunchen de

vrouwen in de vele eettentjes met
gegrilde vis, bastilla’s, couscous en
heerlijke sandwiches. En er wordt
weer volop geshopt. Dekbedden,
messensetjes, kleding, schoenen,
tassen en sjaals. De buschauffeur
vindt gelukkig genoeg plek in de
bus voor al die spulletjes. Rond
17 uur is het dan bijna afgelopen.
We vertrekken, gelukkig met alle
87 vrouwen weer aan boord, terug
naar Rotterdam. Voldaan en moe.
En toch wordt er volop gezongen
en gedanst in de bus. Tegen 19.00
uur rijden we dan eindelijk Rotterdam binnen, langs de Willemsbrug, weer vertrouwd in ons stukje
centrum. Maar de organisatiedrift
en het avontuur zijn met dit uitstapje pas begonnen, want de plannen voor een busreis naar Parijs in
mei zijn in de bus al gesmeed!

Gezocht

Beste wijkbewoners,
Kent u iemand die zich wil opgeven voor een Jeugdnetwerk
in de wijk Cool?
Het Jeugdnetwerk buigt zich over
ontwikkelingen in de wijk, zet initiatieven op voor andere bewoners
en/of jongeren en deze zetten hun
netwerk in om een zo groot mo-

gelijk bereik in de wijk te creëren.
Lijkt dit u leuk, heeft u vragen of
kent u anderen die zich hierdoor
aangetrokken voelen? Neem dan
contact op met
Kamal el kadi, jongerencoach
Tel: 0628881805

Telefooncirkel

Hoe kunt u zich aanmelden:
U kunt tot de maandag ervoor
tot 17.00 uur bij de balie van het
wijkgebouw een bon kopen tegen
betaling van € 5 euro. We beginnen op dinsdag 1 april en we zien
u graag in ons wijkrestaurant.
Martha, Lenie, An, Hans,
Mohammedi, Senharina en Dini
Heeft u nog vragen dan kunt u
contact opnemen met:

De telefooncirkel is bedoeld voor mensen die
alleen wonen en zich
veiliger voelen als zij
ieder dag gebeld worden door een ander.

Joke Machielse

T: 010 485 58 98
M: 06 54375020 of per Email:
j.machielse@radaruitvoering.nl

T: 010 485 58 98
M: 06 31788921 of per Email:
f.lamkharrat@radaruitvoering.nl

Leden van de cirkel bellen elkaar
iedere morgen op tussen een van
te voren afgesproken tijd. Een van
de vrijwilligers start de cirkel op
en de cirkel eindigt weer bij deze
vrijwilliger.

Wat als u niet opneemt?
Als u door omstandigheden de
telefoon niet opneemt en u heeft
zich voor die dag niet van te voren
afgemeld dan gaat de vrijwilliger
uw sleutelbewaarders benaderen.
Uw sleutel bewaarders gaan kijken
wat er met u aan de hand is. De
sleutel bewaarders worden hierbij
geholpen en ondersteund door de
vrijwilligers of de beroepskracht
van Radar. Door hen wordt u verder geholpen en familie of zo nodig hulpdiensten gewaarschuwd.

COC agenda
mei 2014
do 01 Informatie & Advies 20:00-22:00
				
vr 02 COC OPEN
17:00-20:00
vr 02 HIV-eetcafé
17:00-20:00
				
zo 04 OOXO
15:00-17:00
				
di 06 Gay Film Night in LV 21:30
				
do 08 Informatie & Advies 20:00-22:00
				
				
vr 09 COC OPEN
17:00-20:00
vr 09 HIV-eetcafé
17:00-20:00
				
zo 11 Jong&Out
13:00-17:00
				
				
zo 11 Transcafé
17:00-21:00
				
do 15 Informatie & Advies 20:00-22:00
				
				
vr 16 COC OPEN
17:00-20:00
vr 16 HIV-eetcafé
17:00-20:00
				
za 17 Asians and Friends 20:30-01:00
do 22 Informatie & Advies 20:00-22:00
				
				
vr 23 COC OPEN
17:00-20:00
vr 23 HIV-eetcafé
17:00-20:00
				
zo 25 Zondagmiddagsalon 15:00-18:00
				
				
vr 30 COC OPEN
17:00-20:00
vr 30 HIV-eetcafé
17:00-20:00
				
za 31 Eetcafé Marlene
18:30-20:00
za 31 MARLENE
20:00-02:00
				
				
				
				

wie
wat
waar

Er is weer plaats in de telefooncirkel. Voor wie?

Hoe werkt het?

Fatima Lamkharrat

Zo zijn er natuurlijk nog allerlei redenen te bedenken waarom u niet
komt, maar wij vinden het heel

Met 87 vrouwen
een dagje naar Brussel

Wat kunt u doen?
Als u het een goed idee vindt kunt
u zich opgeven voor de telefooncirkel bij Radar. Uw contactpersoon
hiervoor is Loekie Visser. Haar
telefoonnummer is 06- 43236358.
Nieuwe deelnemers die instromen
komen onderaan de lijst.

Wat is nodig als u zich
opgeeft?
Wij hebben uw naam, adres en
telefoonnummer nodig en u moet
minimaal 2 sleutelbewaarders opgeven. Van deze sleutelbewaarders
willen wij ook naam, adres en telefoonnummer. Verder vragen wij u
om de naam van uw huisarts.
Als u zich opgeeft is dit kosteloos.
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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,
Silvia Stentler, Annemarie Vooren,
Ger Driesens, Robert de Keizer en
Carl Klaverweide
OPMAAK:
Bureau 404
DRUK:
Wegener Nieuwsdruk Gelderland

Inloopavond zonder afspraak,
medewerkers aanwezig
Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi
info www.maraprojecten.nl
Soos voor homo-lebi’s met
een lichte beperking
Gay Film Night in Lantaren
Venster, info op de website
Indiv. gesprek, afspraak via
advies@cocrotterdam.nl of
010 4141555
Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi,
info www.maraprojecten.nl
Meeting voor en door LHBTIjongeren t/m 18j. (ouders
welkom), www.jongenout.nl
Inloopcafé
info www.transcafé.nl
Indiv. gesprek, afspraak via
advies@cocrotterdam.nl of
010 4141555
Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi,
info www.maraprojecten.nl
Where West and East meet
Indiv. gesprek, afspraak via
advies@cocrotterdam.nl of
010 4141555
Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi,
info www.maraprojecten.nl
Voor oudere homo en lesbienne, geen leeftijdgrenzen
aansl. eetcafé
Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi,
info www.maraprojecten.nl
opgeven via Facebook
Women Only Party, met
Jettemetet en Druiven,
Dala Marouf van Chicks on
strings, dj’s Denz
info www.cocrotterdam.nl

column

De Rechtzaak legt uit

het nieuwe ontslagrecht
Er is veel te doen over het nieuwe ontslagrecht. Maar wat gaat
er nu eigenlijk veranderen? “Heb ik in 2015 nog wel recht op
een ontslagvergoeding?”
Dit is een vraag die speelt bij veel
mensen die contact opnemen met
De Rechtzaak. De Rechtzaak wordt
gerund door de advocaten van A la
carte advocaten op de Goudsesingel
16A en zij helpen iedereen graag bij
vragen over werk en ontslag. Vandaag leggen zij u uit wat er verandert
in het nieuwe ontslagrecht.
Vanaf 1 juli 2015 gaat het treedt een
groot deel van het nieuwe ontslagrecht in werking. Er is momenteel
onzekerheid bij zowel werkgevers
als werknemers over wat de invoering van de Wet Werk en Zekerheid
daadwerkelijk voor hen betekent. In
dit artikel wordt de eerste helft van de
belangrijkste inhoudelijke wijzigingen omschreven. In de volgende editie komt de andere helft aan de orde.

1.Duale route
De werkgever kan ook na invoering
van het nieuwe ontslagrecht zowel
via het UWV als de kantonrechter de
arbeidsovereenkomst van de werknemer opzeggen, dan wel laten ontbinden. Er geldt wel een verplichte
ontslagroute met het gevolg dat de
werkgever bij bedrijfseconomische

Diensten

Woonstad Rotterdam
Klantcontactcentrum

Wijkgebouw Stadsdriehoek

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.

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
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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

redenen ontslag moet aanvragen bij
het UWV. Bij alle overige ontslaggronden zal de werkgever een ontbindingsverzoek moeten indienen
bij de kantonrechter.

dienstverbanden langer dan 10 jaar
bedraagt de transitievergoeding een
half maandsalaris per gewerkt jaar.
De transitievergoeding kan maximaal € 75.000 en bij een hoger jaarinkomen dan € 75.000, maximaal
één jaarsalaris bedragen. De transitievergoeding is bedoeld om de ontslagen werknemer via een outplacementbureau te begeleiden naar ander werk. De transitievergoeding kan
door de ontslagen werknemer onder
meer worden ingezet in het kader
van (om)scholingstrajecten, ondersteuning bij sollicitatie(s) en (her)
scholing. Voor werknemers die op 1
juli 2015 50 jaar of ouder zijn én een
dienstverband hebben van 10 jaar of
meer geldt een overgangsregeling.

5.WW-uitkering
2.Bedenktijd
Partijen kunnen na invoering van
het nieuwe ontslagrecht hun arbeidsovereenkomst nog steeds beëindigen met wederzijds goedvinden
via een beëindigingsovereenkomst.
De werknemer krijgt na instemming
met de beëindigingsovereenkomst
een bedenktijd van 2 weken en kan
de instemming zonder gevolgen herroepen.

3.Ontslagvergoeding
De transitievergoeding vervangt de
ontslagvergoeding zoals wij die nu
kennen. De transitievergoeding geldt
voor alle werknemers voor wie de
arbeidsovereenkomst (onvrijwillig)
wordt beëindigd.

4. Transitievergoeding

De werkgever gaat meebetalen aan
de WW-uitkering van de ontslagen
werknemer. De werkgever betaalt
voor de ontslagen werknemer met
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd per gewerkt jaar één
maand WW-uitkering met een maximum van zes maanden. De transitievergoeding die de ontslagen werknemer van de werkgever ontvangt mag
in mindering worden gebracht op de
door de werkgever te betalen WWuitkering. De maximale duur van
de WW-uitkering wordt in 2016 verlaagd van 38 naar 24 maanden.
Heeft u ook een vraag op het gebied
van werk of ontslag? Neemt u dan
telefonisch contact op met De Rechtzaak op 010-23 09 409 of kijk op
www.derechtzaak.com.

De transitievergoeding bedraagt
1/3de maandsalaris per gewerkt jaar
bij een dienstverband tot 10 jaar. Bij

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

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
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MUSEUMNIEUWS
Museum
Boijmans
Van Beuningen

Maritiem
Museum

Chabot
Museum

Nederlands
Fotomuseum

De Collectie Verrijkt - Van Bruegel
en Bosch, tot Magritte en Dalí

Wonen op het water
van 5 april 2014 tot 14 maart 2016

Karel van Veen
van 18 maart 2014 tot 8 juni 2014

Viviane Sassen: UMBRA (schaduw)
van 8 maart 2014 tot 1 juni 2014

Om de paar jaar wordt de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen opnieuw
ingericht. In het voorjaar van 2010 is de
presentatie ‘verrijkt’ met ruim twintig bruiklenen uit andere musea in Nederland en uit
het Koninklijk Museum voor Schone Kun-

Nederland is een echt waterland en waar water is, wonen ook mensen op het water. Maar
wat drijft mensen om op het water te gaan
wonen? Waar komt de passie van waterbewoners vandaan? Iedereen met vaste grond
onder zijn of haar voeten zou wel eens wil-

Van 8 maart tot en met 1 juni 2014 presenteert het Nederlands Fotomuseum het
bijzondere fotografieproject UMBRA van
Viviane Sassen. Sassen is nationaal en internationaal een van de meest toonaangevende
fotografen van dit moment. Speciaal voor het
museum maakt zij een serie nieuwe werken,
waarin het voor haar kenmerkende spel met
schaduw centraal staat. Deze serie vult Sassen aan met niet eerder naar buiten gebrachte beelden uit haar archief. UMBRA (Latijn
voor schaduw) wordt gepresenteerd als één
grote ruimtelijke installatie.

sten in Antwerpen. Deze twintig topstukken
en een kleine 350 schilderijen en beelden uit
de Westerse kunst van 1500 tot 1940 zijn ingezet in een zeer verrassende, nieuwe opstelling, verdeeld over 50 zalen in het Van der
Steur-gebouw. Nu, twee jaar later gaan twaalf
bruiklenen retour naar de musea waarvan ze
zijn geleend. Hier komen nieuwe bruiklenen of werken uit het depot voor in de plaats.
De bijzondere verzameling van Museum
Boijmans Van Beuningen bevat onder andere meesterwerken van Jeroen Bosch, Pieter Bruegel de Oude, Rubens, Rembrandt en
Dürer. Maar ook van Kandinsky en Magritte.
Onder de ruim twintig schilderijen, die de
verzameling van het museum de afgelopen
jaren al verrijkte, bevinden zich werken van
onder meer Tintoretto en Goya. Uit Antwerpen is een portret te zien van Memling. De
Collectie Verrijkt is te bereiken via een eigen
ingang, waardoor de bezoeker een klassieke
museumervaring ondergaat en een ware reis
door de kunstgeschiedenis kan maken.

len weten hoe het is om op een woonboot te
wonen. Is het klein? Word je zeeziek? Hoe is
het in de winter? Op wat voor schepen kun je
wonen? En hoe krijg je je post?
Deze familie-expo (8+) laat je kennismaken
met het typisch Nederlandse wonen op het
water aan de hand van modellen van verschillende woonschepen en waterwoningen (ark,

Zijn staatsieportret van koningin Juliana geniet zeker bij de oudere generatie landelijke
bekendheid. En zijn portretten van negen
vroegere ministers-presidenten hangen nog
altijd vlakbij het torentje op het Binnenhof.
Toch werd de Rotterdamse kunstenaar Karel
van Veen (1898 – 1988) nooit echt bekend.
Onterecht vond kunsthistorica Yve de Vries.
Daarom besloot zij een monografie te schrijven over het leven en werk van Karel van
Veen. In de loop van 2014 komt het boek uit.
Ter gelegenheid van de boekpublicatie is er
komend voorjaar in het Chabot Museum een
tentoonstelling met werk van de kunstenaar.
“Ik schilder de dingen zoals ze zijn”. Karel
van Veen was een kunstenaar die op zijn
eigen manier schilderde, helemaal buiten
de modieuze kunststromingen van zijn eigen tijd. Hij maakte portretten en eigen vrij
werk. Maar de kunstenaar zocht nooit roem
of erkenning. Op de vraag van een journalist
naar zijn positie binnen de moderne kunst
antwoordde hij “ik schilder de dingen zoals
ze zijn”. Exposeren onder de noemer ‘nieuwe zakelijkheid’ of ‘realisme’ gaf Van Veen
geen voldoening. Daarom stopte hij in 1950
met exposeren. En zo verdween hij uit het
gezichtsveld.
Toch wisten veel prominenten ook na die tijd
Karel van Veen te vinden als portretschilder.
Van Veen maakte honderden portretten van
hoogleraren, burgemeesters, havenbaronnen, bankdirecteuren en welgestelde burgers. Met zijn portretten van al deze vooraanstaande mensen heeft Van Veen een treffend

schark en watervilla). Bekijk deze topstukken met gedetailleerde interieurs, waarvan
er vier speciaal zijn gebouwd voor ‘Wonen
op Water’. Luister naar de interviews met
woonbootbewoners die je alles vertellen over
hun uiteenlopende motieven, maar gedeelde
passie, voor een leven op het water. Bekijk
een piepkleine roef van binnen met het hele
gezin en speel samen het kardanisch en het
schaduwspel. Loop aansluitend de familiewandeling door de museumhaven en gluur
binnen bij de buren op de woonschepen.

Maritiem Museum Rotterdam
Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20
tel. 010-4419561

Leuvehaven 1
tel. 010-4132680

tijdsbeeld geschilderd van het gegoede Rotterdam van zijn tijd. De tentoonstelling biedt
een unieke mogelijkheid voor een groter publiek om voor het eerst sinds een halve eeuw
kennis te maken met het werk van Karel van
Veen.

Viviane Sassen is mode- én autonoom fotograaf en bekend geworden met verleidelijke
kleurenfoto’s waarin vorm en inhoud op
de rand van abstractie balanceren. Uitbundige kleuren spelen daarin een even grote
rol als diepe schaduwen, die in haar foto’s
aan bestaande vormen soms raadselachtige
contouren geven. De menselijke figuur, het
lichaam en de pose zijn belangrijke klassiekartistieke thema’s in haar werk. Haar spel
met realisme en abstractie in de fotografie,
dat onze blik verwart en betekenissen open
laat, is echter zeer eigentijds. Sassen laat ons
nadenken over het realistische karakter van
de fotografie, dat bij haar zowel spectaculaire
als poëtische kanten heeft. Angsten en verlangens, maar ook fantasie en illusie, intrigeren en prikkelen de beschouwer. De ervaring
wordt versterkt door het creëren van lichtdonker contrasten in de ruimte, zoals Sassen
dat ook in haar foto’s doet. Daarbij maakt zij
gebruik van onder meer videoprojecties en
spiegels. Het Nederlands Fotomuseum wil
met UMBRA nadrukkelijk ruimte geven aan
het artistiek experiment binnen de fotografie
en nieuwe invalshoeken creëren in het nadenken over de verschuivende grenzen van
het documentaire beeld.

Chabot Museum Rotterdams
Museumpark 11
tel. 010-4363713

Nederlands Fotomuseum
Gebouw Las Palmas
Wilhelminakade 332
tel. 010- 2030406

