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Werkzaamheden buitenruimte rondom

de Markthal
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

Lees er alles over op pagina 9

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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Op de Coolsingel, voor de Bijenkorf staat een gigantische,
26 meter hoge en 40 ton wegende, stalen constructie. Het
is in 1955 ontworpen door de
kunstenaar Naum Gabo.

te werken. Zo ontstond in 1955 het
eerste schaalmodel. Nadat was vastgesteld dat de constructie veilig was,
werd door de firma NV Hollandia het
standbeeld in elkaar gezet zoals het
nu op de Coolsingel staat. In 1957 is
het uiteindelijk door Burgemeester
Van Walsum onthuld.

Gabo is in 1890 in Rusland geboren
en maakte veel reizen door Europa.
Hij ging naar München om daar
techniek te studeren, waar hij in contact kwam met de Kunst. In het begin
van de tweede wereldoorlog maakte
hij zijn eerste werken en hij is één
van de grondleggers van de moderne
sculptuur. In 1946 verhuisde hij, na
veel omzwervingen, naar Amerika
waar hij tot zijn dood in 1977 bleef
wonen en werken. Hij is één van
de belangrijkste kunstenaars uit het
‘Constructivisme’. Kort gezegd wil
men binnen deze stroming met zo
min mogelijk materiaal zoveel mogelijk ruimte innemen.

Het beeld heeft al vanaf het begin veel
te lijden gehad. Tijdens het transport
vanuit de Leuvenhaven, waar het per
schip naar toe was gebracht, is de
constructie gedeeltelijk ontzet. In
het geheim zijn toen de reparaties
uitgevoerd omdat Gabo niet wilde
dat iemand het in die staat zou zien.
Na plaatsing aan de Coolsingel kwamen er spreeuwen in te zitten, die er
duidelijk ook een boom in zagen. Zij
hadden het beeld zo aangetast dat het
moest worden schoongemaakt en gerepareerd. Tijdens die werkzaamheden ontdekte men roestvorming en
werd besloten tot een grote restauratie. En jawel tijdens deze opknapbeurt, slechts drie jaar na de ont-

Gabo liet zich bij het ontwerp inspireren door bomen en de natuur.
Je kan, met een beetje fantasie, in
de twee met zwart marmer bedekte
blokken de wortels zien en in de rest
van de constructie de stam en de takken. In het lijnenspel van de stalen
draden zijn ook de nerven van een
blad te herkennen. Maar Gabo wilde

als je dichtbij komt zie je het verval.
De roestplekken in het staal en de afgebroken stukken van de marmeren
blokken doen pijn aan mijn ogen.
In eerste instantie is het onbegrijpelijk dat een kunstwerk, dat internationaal wordt gezien als één van de belangrijkste constructivistische kunstwerken, niet wordt gerestaureerd. De
schaalmodellen worden nog altijd
door musea over heel de wereld geleend voor tentoonstellingen. Maar
zoals altijd is de reden hiervoor eenvoudig, namelijk geldgebrek. Het
staat op de verlanglijst van de gemeente maar die heeft het geld niet
om de peperdure herstelwerkzaamheden te betalen. En men kan ook de
directie van de Bijenkorf, nog altijd
de eigenaar, niet dwingen om dit te
doen. Een nare situatie waarbij een
parel van de openbare Rotterdamse
kunstcollectie staat weg te kwijnen.
Er zijn diverse initiatieven geweest
om geld op te brengen maar nog

Foto’s: Ger Driesens
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Naum Gabo: Naamloos
geen echte betekenis aan de sculptuur geven en liet het standbeeld
daarom naamloos.
Het beeld werd gemaakt in opdracht
van de directie van de Bijenkorf, die
overigens ook het beeld van Zadkine aan de stad had geschonken, en
hoort ook echt bij het door Marcel

Breuer ontworpen gebouw van de
Bijenkorf. Het eerste ontwerp dat
Gabo had gemaakt zou aan de gevel
van de Bijenkorf komen maar daar
is op verzoek van de gemeente vanaf
gezien. Het paste namelijk niet helemaal binnen de plannen voor de wederopbouw van Rotterdam.

Gabo was blij met het verzoek om
een vrijstaand werk te maken want er
was nog nooit in een stad zo’n groot
modern kunstwerk geplaatst. Voor
dit tweede ontwerp had Gabo wel
de tekeningen gemaakt maar nog
geen uitgewerkt bouwplan aangeleverd. Er werd daarom aan het TNO
in Delft gevraagd om het ontwerp uit

Op dit moment verkeert de sculptuur weer in bijzonder slechte staat.
Op een afstand is het nog altijd een
indrukwekkende verschijning maar

altijd zonder succes. Je kunt via de
website van Sculpture International
Rotterdam ‘vriend’ van het standbeeld worden (zoek op Gabo). Ik
hoop dat er snel een oplossing wordt
gevonden voordat herstel helemaal
niet meer mogelijk blijkt te zijn.
R. de K.,redactie

Heb jij een idee of initiatief voor je straat, buurt of wijk? En
draagt het bij aan jouw stukje Centrum? Wil je hulp bij het
uitwerken van je idee of bij het vinden van geld? Of wil je iemand die actief is en zich inzet voor de buurt in het zonnetje
zetten? Dan kun je terecht bij CentrumdoetRtoe!

Wij vinden het belangrijk dat kleinschalige buurtinitiatieven gestimuleerd worden. Juist de kleine dingen
doen er toe. Waardering is een belangrijke onderdeel binnen CentrumdoetRtoe. Iets terug doen voor
de vrijwilligers of de wijk waarin je
woont vinden wij erg belangrijk. Bij
CentrumdoetRtoe kun je ideeën,
waardering of initiatieven melden
die je zelf wilt gaan uitvoeren. Voor
jou en je buren of voor een ander.

Wat vinden wij belangrijk:

•

Jouw idee kan bijdragen aan jouw
stukje centrum. Jouw idee draagt
bij aan de waardering voor anderen.
Jouw idee verbindt mensen in
jouw buurt. Jouw idee is toegankelijk voor iedereen.
Jouw idee

•

•

•

•

wordt gesteund door je buren, vrienden, straat, clubs, ondernemers, etc.

Hoe kan je jouw idee
bij ons melden:
Bel, sms of app nar 06-28812689.
Mailen kan ook:
info@centrumdoetrtoe.nl

Je hebt je idee naar ons
gestuurd en dan?
Binnen 14 dagen nemen we contact
met je op om te kijken of je idee
al uitvoerbaar is. Is jouw idee helemaal uitgewerkt en uitvoerbaar?
Dan neemt de klankbordgroep van
bewoners het besluit over jouw aanvraag. Jij krijgt daar dan zo spoedig
mogelijk bericht op.

Suardus Ebbinge

‘Ik hoef niet zelf aan de knoppen te zitten maar wil een goede vertegenwoordiger zijn’
Ruim twee maanden na de
installatie van de gebiedscommissie door burgemeester
Aboutaleb is het tijd om
nader kennis te maken met
de voorzitter van deze commissie, Suardus Ebbinge.

Suardus komt oorspronkelijk uit
Delft en is in 2000 naar Rotterdam
gekomen om Sociologie te studeren. Het duurde even om Rotterdam
te ontdekken maar hij begon zich
steeds meer verbonden te voelen met
de stad. Afgestudeerd in grootstedelijke vraagstukken werd hij heel snel
actief in de politiek en ging werken
voor de fractie van D66 om met
name raadsleden te ondersteunen.
Onderdeel hiervan was te onderzoeken welke maatregelen genomen
kunnen worden om de stad prettiger
te maken en verder te ontwikkelen.
Na ruim drie en een half jaar gewerkt
te hebben op het Stadhuis kent hij de
wegen daar, wat belangrijk is voor de
Gebiedscommissie.

Over ons
CentrumdoetRtoe bestaat uit een
klankbordgroep van wijkbewoners
die betrokken zijn in hun straat en
buurt. Wij vinden het belangrijk dat
kleinschalige buurtinitiatieven gestimuleerd worden. Juist de kleine

dingen doen er toe. Heb je behoefte
om van gedachten te wisselen of heb
juist een idee neem dan contact met
ons op dan maken wij een afspraak
met u. Ook zullen wij op verschillende plaatsen op bezoek komen om
initiatief te presenteren maar u mag

ook even langskomen in het Wijkgebouw Stadsdriehoek, Kipstraat 37,
3011 RS Rotterdam. Laat ons even
weten dat u komt!

aan. Aan de ene kant de ervaring
van de zogenoemde ‘oudgedienden’
uit de vorige periode die meer toegespitst zijn op visie, structuurdocumenten, notities, etc. De nieuwe
leden staan bij wijze van spreken te
trappelen om het gebied in te gaan,
te participeren. Als gekozen voorzitter van deze Gebiedscommissie is
Suardus het aanspreekpunt voor de
mensen en zoekt hij naar de balans
om de commissie als geheel te vertegenwoordigen. Ebbinge: “In je

adviserende taak sta je veel
sterker richting Gemeenteraad
als je één front vormt.”
Het bestaande gebiedsplan zal met
enige aanpassingen binnenkort worden vastgesteld. Dit wordt als basis
gebruikt en zal elk jaar worden bijgesteld. Het verschil met de vorige periode zal zijn dat participatie niet een
middel zal zijn om besluiten te nemen maar een doel op zich. Ebbinge:
Foto: Ger Driesens

zijn antwoordt Ebbinge: “De laag-

drempelige toegang tot het
Gemeentebestuur in het model van de gebiedscommissie vond ik een interessante

Gebiedsplan
Centrum in de maak
Wat moet er het komende
jaar gebeuren in de wijken
van Rotterdam Centrum? De
gebiedscommissie Centrum
werkt momenteel aan een
gebiedsplan. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties. Want zij weten het
beste wat belangrijk is voor
hun buurt.

CentrumdoetRtoe
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Voorzitter van de Gebiedscommissie

Op de vraag naar zijn motivatie om
in de Gebiedscommissie actief te
hulling, is een beschermdoek in de
brand gevlogen dat wederom zorgde
voor aanzienlijke schade waarna het
weer moest worden opgeknapt.
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De gebiedscommissie Centrum is
de afgelopen maanden veel op pad
geweest. Er is met heel wat mensen
gesproken, er zijn inmiddels veel
projecten en locaties bezocht. Op
5 en 11 juni is de commissie gaan
fietsen door de wijken om te kijken
en te luisteren. Op zaterdag staat de
commissie met marktkramen op verschillende drukke punten in het Centrum. Daar kunnen voorbijgangers
aangeven wat ze belangrijk vinden in
hun buurt. De dag wordt afgesloten
met de Centrumdialoog. Daar koppelt de gebiedscommissie aan het
publiek terug wat de belangrijke punten zijn die ze de afgelopen periode
heeft opgepikt. En er is discussie met
het publiek aan de hand van 3 stellingen over veiligheid, evenementen
en zorg voor elkaar. Daarna breekt
de periode aan om het gebiedsplan
op te stellen. Al eerder is een concept

gebiedsplan opgesteld samen met de
voormalige deelraad en de ambtenaren van Rotterdam. De opmerkingen
en ideeën van de afgelopen maanden
worden daar nu in verwerkt. Het
doel is om per wijk 5 belangrijke aandachtspunten te benoemen. Zodra
die bekend zijn, worden ze gepubliceerd op de site van centrum. Wie wil
kan er dan nog op reageren. Op 7 juli
vergadert de gebiedscommissie over
het gebiedsplan. In augustus wordt
het aangeboden aan het college van
burgemeester en wethouders die het
vaststelt. Na de zomervakantie presenteert de commissie het gebiedsplan en legt dan ook uit waarom bepaalde ideeën wel of niet zijn opgenomen. Gebiedsplan volgen? www.
rotterdam.nl/centrum.
Wij helpen met uw idee
Heeft u een goed idee voor uw buurt
of wijk? Gebiedscommissie Centrum
heeft dit jaar zo’n 400.000 euro beschikbaar om te helpen. Een bijdrage
aanvragen is heel eenvoudig. Dat
loopt via Opzoomermee. Ga naar
www.opzoomermee.nl/bewonersidee of bel 2131055. Voor aanvragen
boven de 10.000 euro kunt u terecht
op www.rotterdam.nl/subsidies. De
gebiedscommissie beslist uiteindelijk over uw aanvraag.

oplossing. Als persoon die de
wegen naar het Gemeentebestuur kent zag ik het zitten om
hier een belangrijke rol in te
spelen. Als vertegenwoordiger kan ik op de bres springen
voor bewoners, ondernemers
en instanties”.
In reactie op de opmerking dat de
Deelgemeenten ook laagdrempelig waren geeft Suardus aan dat zij
weliswaar een eigen budget hadden
maar over een bepaald aantal terreinen gingen. Zij hadden veel te
zeggen hierover maar de Gebiedscommissie mag adviseren over het
hele spectrum. De Deelgemeente
had bijvoorbeeld budget voor welzijn en kon bepalen aan welke welzijnsaanbieder het werd uitbesteed.
De Gebiedscommissie bemoeit zich

niet alleen met welzijn maar over
zorg en welzijn in de breedste zin
van het woord, bijvoorbeeld de decentralisatie van de jeugdzorg. Natuurlijk mocht de Deelgemeente ook
hierover adviseren maar doordat zij
hun eigen budget hadden waren zij
geneigd om daarmee heel erg bezig
te zijn. Dit is de omschakeling die
Suardus interessant vindt om het
verder te ontwikkelen. Na de enorme
inkrimping in het ambtenarenapparaat is het ook voor hen wennen aan
de veranderde structuur. Ze zijn bezig te zoeken waar de bevoegdheden
en de verantwoordelijkheden van de
Gebiedscommissie liggen.

“Elk punt in het gebiedsplan
zal nadrukkelijk voortkomen
uit bewoners, ondernemers
en instellingen”. De wijze waar
de participatie hierin gestalte krijgt
is heel verschillend: gericht op zoek
gaan naar de mensen, veel op straat
zijn, digitaal via twitter, facebook, etc.
Dit alles gericht om zoveel mogelijk
informatie van de burgers te verkrijgen.
Wanneer ben je geslaagd? Ebbinge:

“Als de Gemeente aan de slag
kan gaan met de input van de
bewoners, ondernemers en instellingen die aan de Gebiedscommissie is gegeven.”

De eerste vergadering was voor Suardus een prettige ervaring. De samenstelling van de leden spreekt hem

Heerlijk Buiten
De recreatiegebieden in Zuid-Holland zijn voortaan
te herkennen aan het overkoepelende beeldmerk:
G.Z-H werkt voor 9 verschillende
(natuur- en) recreatieschappen in
Zuid-Holland en een stukje Zeeland.
Dit zijn: Dobbeplas, Grevelingen,
Haringvliet, IJsselmonde, Krimpenerwaard, Midden-Delfland, Reeuwijkse Plassen, Rottemeren, VoornePutten-Rozenburg.
Om de bekendheid van de ZuidHollandse recreatiegebieden te
vergroten maakt G.Z-H voor deze
gebieden steeds meer gebruik van
digitale communicatiekanalen. De
Zuid-Hollandse recreatieschappen
hebben gezamenlijk de overkoepelende portal www.heerlijkbuiten.nl
(voorheen recreatiezuidholland.nl).

Overkoepelend beeldmerk
voor veel gebieden
G.Z-H beheert namens de diverse
opdrachtgevers circa 60 recreatieterreinen (14000 ha) die variëren in
landschap, opzet en gebruik: familiestrandjes aan het Haringvliet, bijzondere natuurgebieden, watersportgebieden, speelpolders, dorpsparkjes, gebieden die bij uitstek geschikt
zijn om actieve sporten te beoefenen.
Bij het beheer komt onder meer
kijken: het relatiebeheer met ondernemers in de recreatiegbieden en
zorgen dat de gebieden schoon, heel

en veilig gebruikt kunnen worden.
Daarnaast zoekt G.Z-H continu naar
mogelijkheden om de recreatiegebieden zo te beheren dat zij voldoen aan
de eisen van deze tijd.
Via deze link http://tinyurl.com/promogebieden is een filmpje te downloaden over recreatiebeleving in de
genoemde recreatiegebieden.
Meer info vind je op:
www.heerlijkbuiten.nl
www.facebook.com/HeerlijkBuiten
twitter@Heerlijkbuiten
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Schouwburgplein

Opzoomeren

Ruimte voor Dans

in de Eendrachtstraat
Een leuke groep bewoners en buren hebben er voor
gezorgd dat de Eendrachtstraat er weer mooi verzorgd bij ligt. De planten zijn allemaal nagelopen,
gesnoeid en indien nodig vervangen.

In de Rotterdamse Schouwburg
staat in juni het jaarlijkse dansfeest TWOOLS van het Scapino
Ballet Rotterdam. Een mooie
aanleiding om het dansfeest
ook naar buiten te halen, het
Schouwburgplein op!
Ieder weekend van juni is er daarom
ruimte voor dans. Er zijn voorstellingen van Rotterdamse groepen - professioneel en amateur - maar het publiek kan ook zelf aan de slag bij verschillende dansworkshops. Flamenco, improvisatie, hiphop, tapdans,
moderne dans, popping & locking,
lindyhop, tango, salsa en vogue: het
Schouwburgplein beweegt in juni!

55 Plusser opgelet,
er gaat iets moois gebeuren
in Cool

Binnenkort krijgen ouderen, vanaf 55 plus, een uitnodiging
mee te doen aan een kunstproject met als naam “Cool in
Beeld”. Er komen een tweetal workshops (elk vijf bijeenkomsten), namelijk een voor fotografie en een voor beeldende
kunst. En aansluitend gaan we de producten uit die workshops in een expositie verwerken die wij her en der in het
centrumgebied tentoon zullen stellen.

melden voor een van de workshops.
Wij hopen dat vooral ouderen uit
Cool-Zuid en Cool-Noord komen
om zich te laten inspireren. Kom
dus gewoon langs!

Meedoen en aanmelden
ken van een eigen toestel of men
kan een toestel in bruikleen krijgen) en een workshop beeldende
kunst (schilderen of het werken
met andere materialen). Voor het
benodigd materiaal wordt gezorgd.
De workshopbijeenkomsten zullen
plaats vinden op de vrijdagochtend
of middag (vanaf 26 september) en
deelname is gratis.
Maar eerst is er nog een informatieen inspiratiebijeenkomst. Die vindt
plaats op 12 september a.s.; aanvang 14.00 uur. Plaats: de Waalse
Kerk (hoek Schiedamse Vest / Pierre Baylestraat).
Daar krijgt u informatie en wordt
u enthousiast gemaakt om ook mee
te gaan doen... en kunt u zich aan-

Ouderen uit het centrumgebied,
maar vooral ouderen uit de wijken
Cool-Zuid en Cool Noord (Lijnbaanflats!) kunnen zich op de informatie- en inspiratiebijeenkomst
van 12 september a.s. opgeven (zie
boven).
Ook kan men zich nu al aanmelden door contact opnemen met Elly
Dunk.
M: ellydunk@xs4all.nl
T: 010-4127409.

Meer informatie
Wij hebben straks zelfs een eigen
website. Kijk binnenkort op:
http://www.coolinbeeld.nl

Betalingsachterstanden
terugdringen

Woningcorporatie
Woonstad
werkt sinds april dit jaar (pilot)
voor de Rotterdamse wijk PrinsAlexander met het communicatieprogramma Annabel (automatisch verstuurde spraak- en
SMS berichten) om betalingsachterstanden terug te dringen.
Zij voegt hiermee innovatieve communicatie toe aan het bestaande
proces om huurders te informeren
en attenderen op een betalingsachterstand. Sinds eind mei voert Woonstad Rotterdam Annabel voor alle
wijken in.
De toevoeging van Annabel is een
antwoord op de maatschappelijke
vraag naar het verlagen van de betalingsachterstanden en waar mogelijk
voorkomen van gedwongen huisuitzettingen.
In de afgelopen jaren is duidelijk
geworden dat herinneren aan een
betalingsachterstand via spraak en
SMS effectief is. De ingesproken
berichten voor Woonstad Rotterdam
zijn volledig gericht op de huurder.
Het voorkomen van achterstanden
en in een vroeg stadium signaleren
van mogelijke problemen is daarom
als uitgangspunt genomen voor de
invulling van de berichten.

Popping & Locking, improvisatie met liefde en een dansconcert - zaterdag 28 en zondag 29
juni
Pop’arazzi Crew - bekend van So You
Think You Can Dance! - is gespecialiseerd in Popping, Hiphop, House
en Locking. Ze geven op zaterdag om
15.00 uur een optreden en een workshop.
Op zondag vanaf 15.00 uur ervaart
de deelnemer bij Love-ism van Mor
Shani en Paul Sixta al improviserend
hoe het is om ‘samen te dansen’.
Ideeën over liefde worden in deze
workshop vertaald naar een verhaal
over intimiteit. Na het succes tijdens

Lijnbaankwartier steeds
groener en bloemrijker

Ook had men het idee om bloemen en vlinders te
mozaïeken. Deze worden binnenkort gevoegd en
als het droog is opgehangen in de straat. Dan ziet
de straat er weer fris en opgeknapt uit.

Wij wensen daarmee vooral Cool
(zowel zuid als noord) wat beter ‘in
beeld’ brengen.
Met deze activiteit willen de initiatiefnemers, de Werkgroep Anders
Ouder Worden Stadsdriehoek,
Waalse Kerk en Spirit 55+, vooral de
ouderen uit de wijken Cool-Zuid en
Cool-Noord bereiken.
Voor deelname aan een van de
beide workshops behoeft men geen
kunstenaar te zijn of ervaring te
hebben, een heel kleine beetje creativiteit of gewoon nieuwsgierigheid
is al voldoende. Want haast iedereen is toch - op zijn eigen manier
- tenminste een klein beetje kunstzinnig…?
Zoals al gezegd: er is een workshop
fotografie (men kan gebruik ma-
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Manager Huurincasso Richard de
Bruijn van Woonstad Rotterdam:
“Als corporatie moeten we onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor mogelijke betalingsproblemen bij onze huurders.
Wanneer er achterstanden ontstaan
is het doel altijd om er gezamenlijk
uit te komen. Met de extra communicatie-mogelijkheden pakken we samen met Alphacomm, ontwikkelaar
van Annabel, de handschoen op en
nemen wij ook onze verantwoordelijkheid. We zijn de eerste corporatie
van Nederland die Annabel rechtstreeks inzet. De kennis en ervaring
die Alphacomm met zich meebrengt
is daarin van doorslaggevend belang
geweest.”
De resultaten, die door de inzet van
Annabel worden opgeleverd, worden
nauwgezet in de gaten gehouden
door Alphacomm en Woonstad Rotterdam. Operationeel Manager Jeroen Verhoef van Alphacomm: “Het
échte werk begint voor ons pas na
livegang van Annabel. We weten wat
onze communicatie oplevert, maar
volgen dat voor al onze klanten met
geavanceerde analyse instrumenten.
Met de kennis die we opdoen voeren
we verbeteringen door en daarvan
profiteren al onze klanten”.

De afgelopen jaren heeft de
gemeente bloeiende bomen in
de Van Oldenbarneveltplaats
en forse platanen rondom het
Schouwburgplein geplant.
Bomenrijen met de luchtige kruinen geven allure aan de chique
heringerichte Kruiskade. De herinrichting van de Karel Doormanhof
is bijna voltooid, oude bomen zijn
gerooid en in plaats ervan nieuwe
aangeplant. Strak vormgegeven
struiken zijn als architectonisch
onderdeel van de Lijnbaan er in opgenomen en kleurrijke bloemschotels zijn op de trottoirs geplaatst.
Steeds meer horecagelegenheden
vinden het belangrijk om hun terras met groen en bloemen op te
fleuren. Een mooi voorbeeld is de
met klimop begroeide voorgevel en
het binnen terras van café Floor.
De Jacobusstraat heeft zich ontpopt
tot de straat met de mooiste rozen
die door bewoners zijn geplant en
op steeds meer balkons kan men
kleurrijke bloemen aanschouwen.
Bewoners van de Mauritsstraat

hebben deze trend ook opgepakt.
Via een bewonersinitiatief van
Anne Jäger en Tinne Creesburgh is
de straat langs de gevels opgeluisterd met diverse aanplant voor een
mooie aanblik en tegen wildplassen. Om in de straat vogels aan te
trekken zijn door één van de bewoners van het Lijnbaankwartier, de
beroemde mondharmonicaspeler
Keith Dunn, druivenplanten geschonken.
De ambitie van bewoners, verenigd
in de Platform Lijnbaankwartier, is
om hun wijk tot één van de groenste te ontwikkelen. Hier kan men
niet alleen prettig winkelen maar
ook in rust vogels horen zingen,
vlinders zien fladderen en aangenaam verpozen. Bewoners met
nieuwe ideeën om de straten in
het Lijnbaankwartier te vergroenen
kunnen zich aanmelden via info@
platformlijnbaankwartier.nl

Motel Mozaique op herhaling op het
Schouwburgplein: De Dansers! Café
Ed Sanders is een dansconcert, een
directe confrontatie tussen 5 moderne
dansers en 3 live muzikanten.

Alle voorstellingen en workshops zijn gratis toegankelijk. Meer informatie: www.
schouwburgpleinrotterdam.nl
Het programma is georganiseerd
door de Vereniging Verenigd Schouwburgplein i.s.m. de Rotterdamse

Foto: Ger Driesens

Schouwburg. In deze vereniging zijn
de Rotterdamse Schouwburg, Concert- en congresgebouw de Doelen,
het Internationaal Film Festival Rotterdam, het Rotterdams Philharmo-

nisch Orkest, Codarts, het oude Luxor
Theater, Pathé Schouwburgplein, ondernemers en bewonersorganisaties
verenigd.

Feest bij 50 jarige
IJssalon Venezia

1 mei was een mooie dag voor
IJssalon Venezia en Woonstad
Rotterdam.
Al 50 jaar bereidt en verkoopt de familie Olivo op de Oude Binnenweg
125 de lekkerste ijsjes van Rotterdam. Woonstad Rotterdam zette in
aanwezigheid van onder anderen

perspectivitijd
tijd in het perspectief van een persoon met autisme

met werk van:

laan irodjojo
coen ringeling
callam de ruijter
jeroen pomp

burgemeester Aboutaleb de familie
Olivo in het zonnetje. 50 jaar ondernemen op dezelfde plek en door
dezelfde ondernemer, dat komt
niet vaak voor. Reden voor Woonstad Rotterdam om de familie Olivo
in het zonnetje te zetten.
Eigenaren Giuseppe, Anita en Gio-

vanni Olivo onthulden samen met
Woonstad Rotterdam adviseur bedrijfshuisvesting Rico Hogenbirk
en burgemeester Aboutaleb het
jubileumbord aan de gevel van de
ijszaak op de Oude Binnenweg 125.
Niemand kan er nog omheen dat
Venezia een halve eeuw bestaat.

eindexamen expositie
lizzy zaanen
willem de kooning academie
grafisch ontwerp

17 juni - 4 juli
ma t/m vr 13:00-17:00
atelier galerie herenplaats
schiedamse vest 56-58
galerie atelier herenplaats
r o t tsec hr di eadm
amse vest 56-58 rotterdam

facebook .com/p e r s p e c t i v i t i j d

opening
24 juni - 20:00
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Instituut voor Tropische Ziekten 100 jaar
Van oudsher verbonden met
het Rotterdamse Havenziekenhuis
Op 14 mei 1914, precies 100 jaar geleden, is het Instituut voor
Tropische Ziekten opgericht; een instituut dat van oudsher is
verbonden met het Rotterdamse Havenziekenhuis en zich richtte
op de zorg voor de zeeman en de binnenschipper.
Het Instituut hield zich vanaf het
begin vooral bezig met de bevordering van onderwijs, onderzoek
en zorg voor zeelui. Binnen het Instituut wordt nu onderzoek gedaan
naar ziekten en gezondheidsrisico’s bij zeelieden en reizigers voor
werk en plezier. Het Havenziekenhuis is ontstaan vanuit dit Instituut
voor Tropische Ziekten en daardoor
een van de oudste havenziekenhuizen ter wereld met specifieke deskundigheid en jarenlange ervaring
op het gebied van tropische geneeskunde en reizigersziekten.
Een voorbeeld van zo’n lopend onderzoek is het grootschalige ontlastingonderzoek van drie Nederlandse universiteiten en travel clinics,
waaronder het Erasmus MC en de
Travel Clinic van het Havenziekenhuis. Sinds november 2012 wordt
de ontlasting van tropenreizigers

op resistente darmbacteriën onderzocht.

Klopt de verhoging
van mijn huur?

Ziekenhuis voor Scheeps- en Tropische Ziekten in gebruik genomen.
Het Havenziekenhuis en Instituut
voor Tropische Ziekten van nu is
voortgekomen uit dit Instituut

voor Tropische Ziekten en mede
daardoor al sinds de oprichting in
1927 marktleider op het gebied van
tropengeneeskunde en reizigersziekten.

Ik wil dat je altijd
bij me blijft...
Ik wil graag dat
je helemaal geen
zorgen hebt...

Op 1 juli 2014 gaan de huren
weer omhoog. Niet voor iedereen is even duidelijk welke
huurverhoging de verhuurder
maximaal mag doorbereken..
De regels zijn ingewikkeld. Met
dit artikel willen we u graag
informeren zodat u weet of de
huurverhoging correct is doorgevoerd.

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen. Ook als u niet
bij DELA verzekerd bent.

Hoeveel huurverhoging kan
ik krijgen in 2014?

Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over onze locaties
in Rotterdam en Rhoon? Bel dan 010 280 52 80 of kijk
op goetzeedela.nl.

De regering heeft maximumpercentages vastgesteld voor de jaarlijkse huurverhoging van nietgeliberaliseerde
huurwoningen
(woningen die tot 1 juli 2014 een
kale huurprijs hebben lager dan
€ 681,02.) De meeste huurprijzen
zullen 4% omhoog gaan. Als u een
hogere huurverhoging krijgt (van
4,5% of maximaal 6,5%) moet uw
verhuurder bij de aankondiging
ook een verklaring van de Belastingdienst meesturen, waaruit
blijkt dat uw inkomen in 2012 hoger was dan € 34.085 (voor 4.5%)
of hoger dan € 43.602 (voor 6.5%)

Wanneer kunt u bezwaar
maken tegen de huurverhoging?
Dat is mogelijk als u een huurverhoging krijgt van meer dan 4%
en de verklaring van de Belastingdienst ontbreekt. Ook kan uw (ge-

zins)inkomen na 2012 gedaald zijn
tot onder een van de inkomensgrenzen of om een andere reden
niet kloppen. Dan geldt een lager
huurverhogingspercentage. Heeft
Iemand in uw huishouden een
chronische ziekte of handicap. Dan
mag de huurverhoging maximaal
4% zijn.
Loopt er nog een procedure bij de
huurcommissie wegens ernstige
gebreken aan de woning, dan mag
uw verhuurder geen huurverhoging vragen totdat de gebreken verholpen zijn.

Vanbinnen natuurlijk wonen
aan de Mariniersweg 1 (in De
Groene Passage) in Rotterdam-centrum bestaat twintig
jaar en dit laten de eigenaren
niet ongemerkt voorbij gaan.
De feestelijke start is op zaterdag 3 mei, je bent van harte
welkom! Vanaf die datum zijn
er elke maand aantrekkelijke
acties. Bovendien krijgt iedere
klant bij besteding vanaf vijftig euro een cadeautje.

Foto: Ger Driesens

Natuurlijk wonen viert twintigjarig bestaan

venpolikliniek aan de Maashaven
geopend. Op 18 oktober 1927 werd
in het vroegere Hotel Continental
aan de veel centraler gelegen Oosterkade 10 (nu Maasboulevard) het

ook een huurverlagingsprocedure
starten.
Als u bezwaar maakt tegen de
huurverhoging in 2014, en uw verhuurder is het niet eens met uw
bezwaar, dan stuurt uw verhuurder
dat bezwaar door naar de Huurcommissie.

De huurverhoging moet minimaal
2 maanden voor ingangsdatum
worden aangezegd. Is de aanzegging te laat verstuurd? Maak dan
bezwaar. Dat geldt ook als de huur
meer dan een keer per jaar wordt
verhoogd.

Bepaalt de overheid alle
huurverhogingen?

Door de verhoging wordt uw huur
hoger dan volgens het puntenstelsel mag of is uw huidige huurprijs
al hoger dan de maximale huurprijs die volgens het puntenstelsel
is toegestaan? Dan kunt u niet alleen bezwaar maken, maar kunt u

De huurverhogingen waar de overheid zeggenschap over heeft gelden
alleen voor woningen die onder het
puntenstelsel vallen (niet-geliberaliseerde huurwoningen). Val uw
woning NIET onder het puntenstelsel? Dan gelden voor u de afspraken
die in uw huurcontract staan. Deze

woningen hebben doorgaans een
huurprijs boven de € 700,- In deze
gevallen mag uw verhuurder geen
inkomensgegevens opvragen bij de
Belastingdienst. Heeft uw verhuurder dit toch gedaan, dan kunnen er
sancties worden opgelegd.
Heeft u vragen, twijfelt u of uw
verhuurder zich aan alle regels
gehouden heeft, bel of mail bewonerskompas. tel: 010-2806440
(werkdagen tussen 9.00 en 13,00)
of info@bewonerskompas-rotterdam.nl
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Vanbinnen

Wat destijds nog voorbehouden leek
aan een kleine groep milieubewuste
mensen, is twintig jaar later normaal en zelfs hip: je inzetten voor
het behoud van de aarde en die keuze mee laten wegen bij je aankopen.

Historie Instituut
Het begon met de oprichting van
de ‘Leidsche Vereeniging tot bevordering van de studie der Tropische Geneeskunde’, waarvan het
doel luidde: ‘de bevordering van
de studie der tropische-, scheepsen havenziekten, en van de daarop
betrekking hebbende hygiëne,
zoomede de aanvulling van de opleiding van artsen voor de Koloniën, van scheeps- en van havenartsen en van andere daarvoor in
aanmerking komende personen’.
Door Rotterdamse deelname van
prominente families uit haven- en
scheepvaartkringen
veranderde
de vereniging haar naam in ‘Vereeniging Instituut voor Tropische
Geneeskunde Rotterdam-Leiden’.
In 1925 werd de Rotterdamse Ha-
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Marc van Remundt (architect) en
Anieta Suiker hadden dit besef al
toen zij in 1994 in de Dorpsstraat
in Overschie de winkel begonnen.
Hun initiatief kwam voort uit een
verlangen een positieve bijdrage te
willen leveren aan een gezond binnenklimaat. Met bedden en zitmeubelen die van natuurlijke grondstoffen en op milieuvriendelijke wijze
zijn gemaakt en waar je heel prettig
op kunt zitten of liggen, omdat ze je

lichaam optimaal ondersteunen.
In 1997 konden zij hun winkel onderbrengen in De Groene Passage.
Dit was het moment om het assortiment flink uit te breiden met onder
meer natuurverven, meubelen, keukens en sfeervolle decoratiespullen
voor het interieur.
Vanbinnen verkoopt design van
topmerken als Varier en Team7
(meubels), Green Sleep (bedden),
Capsicum (gordijnstoffen), Forbo

Bestolen in het buitenland?
Digitale kluis brengt uitkomst
Reizigers die in het buitenland worden bestolen van hun bezittingen kunnen voortaan met één druk op de knop beschikken
over kopieën van hun paspoort, bankpas en andere waardevolle
bewijsstukken. Hiertoe lanceert LiveSafe een digitale kluis. Die
vormt natuurlijk ook bij verlies van waardevolle passen en papieren een uitkomst.
Het zal je maar gebeuren: word je
in het buitenland bestolen en ben
je in één keer alles kwijt. Hoe kom
je weer thuis zonder paspoort? Hoe
kom je aan eten zonder geld? De ellende is vaak niet te overzien. LiveSafe biedt in dit soort situaties de
helpende hand. In samenwerking
met verzekeraars en reisorganisaties heeft LiveSafe een digitale kluis
ontwikkeld.
In de goed beveiligde digitale kluis
kunnen allerlei belangrijke gegevens als wachtwoorden, kopieën van
bankpassen, rijbewijzen, verzekeringspapieren en dergelijke worden
opgeslagen. De LiveSafe alarmcentrale kan de persoonlijke gegevens
in geval van nood op afstand versturen naar elke gewenste plek op
de wereld, zoals het hotel waar een
gedupeerde verblijft. Maar vanuit
de alarmcentrale kunnen bijvoorbeeld ook een notebook of mobiele
telefoon worden geblokkeerd. En er
kunnen medische gegevens in worden opgeslagen. De mogelijkheden
zijn legio.
Nederlands grootste verzekeraar
gaat de applicatie ook aanbieden aan
al haar cliënten. Die wordt tevens
aangeboden in de vorm van een

(marmoleum), Moso (bamboe vloeren), Yumeko (bedtextiel), Cunera
(sisal vloerbedekking), Tierrafino
(leem en verf) en Aquamarijn (natuurverf). Het hout voor meubels en
vloeren is gecontroleerd en afkomstig van Europese bossen, de verf
is plantaardig en met een prettige
geur.
Een bezoek aan Vanbinnen is een
feest voor de zintuigen: er is veel
moois te zien, het ruikt er heerlijk

Actuele informatie over deze duurzame ecologische producten: www.
vanbinnenonline.com
(webshop)
www.vanbinnen.com (website) en
op de facebookpagina Vanbinnen
natuurlijk wonen.

D.I.Y.-Concerts
North Sea Round Town
als verbindende factor!
Vanaf mei start North Sea
Round Town, de opwarmer
van het North Sea Jazz Festival,
met ‘Do-It-Yourself-Concerts’.
Dit project ondersteunt zowel
artiesten als locaties door een
geschikte match te maken
voor een uniek optreden tijdens North Sea Round Town.

De artiesten en locaties kunnen
zich bij het festival aanmelden via
de website. Indien er een geschikte
match is, worden beide partijen met
elkaar in contact gebracht. North Sea
Round Town speelt op deze manier
in op het vraag- en aanbodvraagstuk
in de muzieksector.

D.I.Y.-Concerts
compleet LiveSafe-pakket waarbij
de digitale kluis gecombineerd kan
worden met een persoonlijk alarmsysteem. De alarm-applicatie, die
op een mobiele telefoon geactiveerd
kan worden, kan mensen overal ter
wereld traceren. Bij een calamiteit
kan er contact worden gelegd met
een alarmcentrale en snellen de
plaatselijke hulpdiensten toe. De
digitale kluis is te activeren vanaf
49,95 euro per jaar.

naar natuurlijke materialen en de
stoffen en het hout voelen aangenaam aan.
Op de beddenafdeling in het souterrain kun je in alle rust bedbodems,
matrassen en kussens uitproberen.
Je krijgt advies op maat en alle informatie die je wenst. De medewerkers denken graag met je mee, ook
als het om styling gaat. En ook een
compleet interieurplan behoort tot
de mogelijkheden.

Alles in de winkel heeft het label fair
trade, wat inhoudt dat de artikelen
onder mens- en milieuvriendelijke
omstandigheden worden gemaakt
en de (vaak kleine) producenten
een eerlijke prijs krijgen. In 2007 is
Vanbinnen bekroond met een WONEN IS award.

Met de D.I.Y.-Concerts geeft North
Sea Round Town zowel het publiek
als de muzikanten de kans zelf concerten te organiseren. De concerten
kunnen overal plaatsvinden; in een
bloemisterij, een huiskamer, een
tuinpaviljoen, een atelier, een bedrijfskantine. Indien gewenst kunnen die concerten worden opgenomen in het officiële programma van
North Sea Round Town. Op de website van het festival kunnen artiesten en locaties zichzelf aanmelden.
De organisatie bekijkt de inzendingen en maakt indien mogelijk een

succesvolle match door partijen met
elkaar in contact te brengen. North
Sea Round Town speelt op deze
manier in op het vraag- en aanbodvraagstuk in de muzieksector. Directeur Mijke Loeven: “Rotterdam,
Nederland, heeft een muziekscène
van geweldig hoog niveau. Zo verschrikkelijk veel goeie muzikanten
per vierkante kilometer! En velen
van hen bieden we de kans te spelen
tijdens North Sea Round Town. Gewoon bij u om de hoek”.
North Sea Round Town neemt het
programma desgewenst op in haar
programmering en promotie, maar
de organisatie waaronder de productie, locatie en honorering van
de band ligt geheel in handen van

de partners. North Sea Round Town
biedt wel, indien gewenst, inhoudelijk en organisatorisch advies.

Meer informatie
www.northsearoundtown.nl/diyconcerts/.

North Sea Round Town
Van jazz en hiphop, via soul tot alle
denkbare cross-overs. Van vrijdag 27
juni tot en met zondag 13 juli 2014
vindt de 9e editie North Sea Round
Town plaats. Het festival omvat
ruim 200 concerten, masterclasses,
jamsessies en meer, verdeeld over
niet minder dan 100 Rotterdamse
binnen- en buitenlocaties. Het is dé
opwarmer van het North Sea Jazz
Festival in Ahoy Rotterdam.

8

destadsruit

NR 30 - juni/juli/aug. 2014

1e Rotterdam
International Art Fair
Na Barcelona, Wenen,
Oxford en Tokyo is het
nu de beurt aan de
Maasstad.
Schilderijen,
beeldhouwwerken,
foto’s en illustraties van toonaangevende (inter)nationale kunstenaars,
voor ieders budget én in veel gevallen commissievrij aan te schaffen.
Dat is de succesformule van de reizende International Art Fair.
Na drukbezochte edities in andere wereldsteden kiest Global
Art Agency nu voor Rotterdam.
In de Laurenskerk zal op 12 en 13
september werk van meer dan 150
kunstenaars en galerieën van over
de hele wereld te zien zijn.
De Rotterdam International Art
Fair opent vrijdag 13 september
met een exclusief VIP-programma.
Zaterdag is de beurs gratis te bezoeken.
Global Art Agency organiseert
sinds 2010 bijzondere kunstbeurzen. Uitgangspunt van deze beurzen is dat direct contact is tussen de
kunstenaar en de potentiële koper.
Dat in veel gevallen de werken
commissie-vrij worden aangeschaft
is een redelijk unicum in de kunstwereld. De kans dat je als bezoekers
letterlijk met kunst onder je armde
deur uitloopt, is dus zeker aanwezig!
De Rotterdamse editie toont werk
van kunstenaars uit 25 verschillende landen. Vertegenwoordigd zijn
onder meer de unieke zeefdrukken van Andy Wilx (UK), limited
edition skateboarden vanArtBoards
(NL) en de straatkunst van het nr.
1 Google-zoekresultaat voor ‘Cool
Art’, The Funky Art Gallery (US).
Verder zal kunstenaarsspeelplaats
DraumList aanwezig zijn met het
werk van Aqua Libra, Dracorubio,
Nico Brons, Carin Verbruggen en
Ferry Drenthem-Soesman.

Rotterdam
Zingt! Zing je
mee?
Op zaterdag 26 juli 2014 vindt
vanaf 19.00 uur de derde editie van het gratis toegankelijke meezingevenement ‘Rotterdam Zingt’ plaats op het
Grotekerkplein.
‘Rotterdam Zingt’ is een meezingfeest voor iedereen die graag zingt,
van jong tot oud. De songteksten
worden geprojecteerd en de liedjes
worden luidkeels meegezongen.
En dit alles onder het motto: of je
nu zuiver zingt of vals maakt niet
uit, van samen zingen word je blij!
Het enige doel van ‘Rotterdam
Zingt’ is, mensen bij elkaar brengen en ze een geweldige avond

Stem op je favoriete
kunstenaar

Voorafgaand aan de beurs kunnen
bezoekers via de Facebookpagina
van Global Art Agency stemmen op
hun favoriete kunstenaar. De curatoren en gastjuristen, zoals Ruurd
Hallema, zullen de top 20 beoordelen en hier een winnaar uit kiezen. De meest favoriete kunstenaar
wordt beloond met een trofee en
gratis deelname aan de Global Art
Agency beurzen. De prijsuitreiking
van deze Global Art Agency Awards
vindt zaterdag om 17.00 uur plaats
en vormt de afsluiting van de beurs.

bezorgen. Meezingen met Rotterdamse, Nederlandse en bekende
internationale liedjes onder het genot van een drankje. Van de Beatles tot ‘Diep in mijn hart’ en van
‘You’ll never walk alone’ tot Paul
de Leeuw. Niemand zingt solo! Het
samen zijn, het samen zingen, het
samen gezellig hebben en daardoor
een band creëren. Een band tussen
Rotterdammers en bezoekers van
buitenaf, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geloof of sekse.
Het concept werkt: mensen houden van zingen, maar hebben er
weinig gelegenheid toe. Maar tussen enkele duizenden anderen valt
de gêne weg en durft iedereen mee
te zingen.

‘Rotterdam Zingt’, het evenement waarbij het publiek de
ster is!

Wanneer?
vr. 12 sept. 18.00-22.00 uur (VIP
openingsavond gehost door Juvé y
Champs - €7,50), za. 13 sept. 11.00
- 18.00 uur (gratis)

Kaartverkoop via
www.airtfairrotterdam.com/tickets

Waar?
Laurenskerk Rotterdam:
Grotekerkplein 27, Rotterdam

Meer informatie
www.artfairrotterdam.com
www.facebook.com/GlobalArtAgency
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Werkzaamheden buitenruimte rondom

FESTIVAL
AGENDA
vr. 27 t/m zo. 29 juni Heineken Jazz Festival
Hillegersberg
vr. 27 juni t/m zo. 13 juli North Sea Round Town
za. 28 juni De Nieuwe Binnenweg Leeft
za. 28 en zo. 29 juni Pijnackerplein Bluegrass
Festival
		
zo. 29 juni ZomerZondagen
za. 5 juli Dancefloat
za. 5 en zo. 6 juli Drakenboot Festival Rotterdam
Kralingen
zo. 6 juli Metropolis Festival
vr. 11 t/m zo. 13 juli Port of Rotterdam North Sea
Jazz Festival
		
za. 12 juli Bazar Bizar 2014
do. 17 juli Eendracht Festival
vr. 18 t/m zo. 20 juli Robin Rotterdam Unlimited
di. 22 t/m zo 27 juli UCI BMX World Championships
za. 26 juli Rotterdam Zingt
wo. 30 juli Wednesday Night Skate
za. 2 augustus Boothstock Festival
wo. 6 augustus Wednesday Night Skate
do. 7 t/m zo. 10 augustus Djemaa el Fna Eetplein Rotterdam
vr. 8 t/m zo. 10 augustus Duizel in het Park
wo. 13 augustus Wednesday Night Skate
wo. 13 t/m zo. 31 augustus Pleinbioscoop R’dam
za. 16 augustus Blijdorp Festival
wo. 20 augustus Wednesday Night Skate
zo. 24 augustus Dag van de Romantische Muziek
zo. 24 augustus Oude Haven Zomerfestival
wo. 27 augustus Wednesday Night Skate
do. 28 t/m za. 30 augustus CuliNESSE
za. 30 augustus OVG Veerhavenconcert
zo. 31 augustus CityRacing
zo. 31 augustus Verhalenbazaar

Zaterdag 26 juli 2014 - 19.00 uur
Grotekerkplein (bij de Laurenskerk) https://www.facebook.com/
rotterdamzingt
https://twitter.com/RotterdamZingt

De aanleg van de buitenruimte vindt gefaseerd plaats
omdat deze afhankelijk is
van de werkzaamheden aan
de Markthal. De komende
maanden wordt aan alle zijden van de Markthal gewerkt
en wordt tegelijkertijd de
omliggende
buitenruimte
aangelegd.
Om dit in goede banen te leiden,
is er een planning gemaakt waarin
de werkzaamheden aan de Markthal en buitenruimte goed op elkaar
zijn afgestemd. Eerder starten met

Het gezelligheidskoor ‘een
dolle boel’
De muzikale begeleiding wordt
verzorgt door onze accordeoniste
Toos Endlich (bekend op You tube)
en op de gitaar Ed koeleman.
We zijn zeer actief en een heel
gezellig koor (dat straalt men dan

ook uit) met een heel breed repertoire.
Eventuele inlichtingen te verkrijgen via 0636145223. Voor boekingen: 0104120642

de Markthal
een verkeerslichtinstallatie.
In de directe omgeving van de
Markthal wordt de bestrating uitgevoerd met dezelfde natuursteen
als de Markthal zelf, waardoor het
gebouw als het ware oprijst uit de
bestrating Het hoogteverschil van
de Grotemarkt (tussen de Markthal en het toekomstige RottaNova)
en de omgeving wordt uitgevoerd
in ‘luie’ traptreden en hellingbanen. Op de Grotemarkt komen

een kruising met de Ds. Scharpstraat. Het deel grenzend aan de
locatie van het toekomstige RottaNova krijgt een tijdelijke invulling,
omdat dit deel weer moet worden
opgenomen wanneer RottaNova
daadwerkelijk in uitvoering gaat.

Parkeergarage Markthal
De parkeergarage onder de Markthal is sinds 1 juni in gebruik genomen door Loyens en Loeff. Omdat
Vanaf eind juli wordt de parkeergarage en de linksafstrook op de
Blaak naar de Markthal opengesteld voor alle gebruikers. Voor
meer informatie kijkt u op: www.
Markthalrotterdam.nl/ parkeren.

Blaakplateau
Vanaf 18 juni wordt er gestart met
de aanleg van de nieuwe trap die de
overgang vormt tussen het Blaakplateau en de Binnenrotte. Vanaf dat
moment staan de marktkramen van
het Blaakplateau opgesteld in het
gedeelte tussen de bibliotheek en de
Markthal. Het Blaakplateau wordt
definitief uitgevoerd nadat de half
verdiepte fietsenstalling, die direct
naast het stationsgebouw komt, gereed is. Dat gebeurt eind 2015.

Fietsenstalling
de buitenruimte was niet mogelijk
vanwege de bouwactiveiten. Wel is
vorig jaar de Blaak aangepast op de
inrit naar de parkeergarage van de
Markthal. Net als de plaatsing van

plantvakken en grote bakken
met bomen. In de schoolvakantie
wordt de keerlus in de Nieuwstraat
verwijderd. In deze straat ontstaat

er daarom niet meer op straat geparkeerd wordt, is nu gestart met
het aanleggen van de bestrating
van de Verlengde Nieuwstraat.

De (tijdelijke) fietsenstalling en
het kantoortje van de marktmeester worden verplaatst. De fietsenstalling blijft in de directe omgeving van station Blaak, het kantoortje naar de Rijstuin.

Werktijden
Omdat er nog heel veel moet gebeuren zal per dag langer worden
doorgewerkt. Er is een vergunning
aangevraagd om de werktijden te
mogen verruimen. Ook wordt er
doorgewerkt tijdens de bouwvakvakantie. Zonder deze maatregelen
is het onmogelijk de buitenruimte
op tijd klaar te hebben voordat de
Markthal wordt geopend.

Serviceloket
Meer informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op
www.markthalrotterdam.nl
twitter.com/markthalrdam facebook.com/markthalrotterdam. Als
u vragen of opmerkingen heeft,
kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met: T: 0800 776 82 78
of via e-mail: bouw@markthalrotterdam.nl. Buiten kantooruren
kunt u dringende zaken melden
via T: 140 10

1001 Inventions

Bezoek het
Hoogkwartier

De prijswinnende tentoonstelling 1001 Inventions gaat dit
najaar in première in Rotterdam. De expositie toont bezoekers de wetenschappelijke
en culturele ontdekkingen van
de moslimbeschaving tijdens
de duizend jaar durende Gouden Eeuw.

Hoogkwartier is de driehoek tussen Mariniersweg, Goudsesingel, Oostplein en Burgemeester
van Walsumweg. Je vindt hier
een originele mix van creatieve
en lifestyle ondernemers. Een
mooie wijk voor wonen, werken,
winkelen en ondernemen. En er
zijn steeds meer ondernemers én
bewoners die daar achter komen.
Benieuwd naar de winkels en activiteiten in het Hoogkwartier? Bezoek dan de site:

Over de Gouden Eeuw van de moslimbeschaving

In het voormalige Postkantoor aan
de Coolsingel is de bijzondere tentoonstelling vijf maanden lang te
zien, van 29 augustus 2014 tot en
met 11 januari 2015. De reizende
tentoonstelling werd wereldwijd
al bezocht door meer dan vijf miljoen mensen.
Tijdens de Gouden Eeuw van de
moslimbeschaving werden talloze
uitvindingen en ontdekkingen
gedaan waarvan wij vandaag nog
steeds de vruchten plukken.

www.rotterdamzingt.nl

Dit koor bestaat nu ongeveer
13 jaar en wordt gevormd
door +/- 30 vrouwen en 6
mannen die heel veel plezier
hebben in het zingen.

NR 30 (stadsdriehoek) - juni/juli/aug. 2014

Baanbrekende ontdekkingen
1001 Inventions is een interactieve
tentoonstelling op meer dan 1.000
vierkante meter die boeit, verwondert en je kennis verbreedt. Ahmed
Salim, producent en directeur van

Oscarwinnaar
Eén van de films die tijdens de
expositie getoond zal worden, is
de film met daarin Oscarwinnaar
Ben Kingsley. De film won maar
liefst 27 internationale prijzen en
vertelt het verhaal van drie studenten die een bibliotheek bezoeken
om te onderzoeken hoe de huidige
wereld is beïnvloed door de zogenaamde ‘Donkere Tijden’. Ze ontmoeten de bibliothecaris die hen
meeneemt op een ontdekkingsreis
door de aloude Gouden Eeuw met
zijn pionierende onderzoekers en
wetenschappers.

Trots Rotterdam
de reizende tentoonstelling: “De
expositie toont de hoogtepunten
van de Gouden Eeuw van de moslimbeschaving. Tijdens deze duizend jaar werkten wetenschappers
uit verschillende geloven en religies samen om de kennis van oude
beschavingen verder uit te breiden
en baanbrekende ontdekkingen te
doen op verschillende terreinen.
Denk aan geneeskunde, technische wetenschappen en architec-

tuur. Deze ontdekkingen hebben
de weg geplaveid voor de Europese
Renaissance. De interactieve tentoonstelling biedt bezoekers van
alle leeftijden educatief vermaak
in de vorm van korte films, interactieve stations, workshops, spellen en acteurs die op de expositie
rondlopen.”

Onégo Events is de Nederlandse
gastheer voor de reizende expositie. Al eerder haalden zij de expositie Da Vinci The Genius en
Living Dinosaurs naar Nederland.
Post Rotterdam, het voormalige
postkantoor aan de Coolsingel, is
volgens Daria Kremenskaia, directeur van Onégo Events, bijzonder
trots om de tentoonstelling te mogen tonen. “Wereldwijd is deze ex-

www.hoogkwartier.nl

positie al door miljoenen mensen
bezocht. Het is een eer dat de Nederlandse première bij ons plaatsvindt.” De expositie maakt deel
uit van een nationaal welzijnsprogramma.

Datum
29 augustus 2014 tot en met 11
januari 2015

Locatie
Voormalig postkantoor
Kijk ook op 		

www.1001inventions.nl
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COC agenda
juli+aug.

Rotterdamse
zorg- en welzijnsverhalen
-------------------Een bewoner die na
twee jaar eindelijk weer
buiten komt met hulp van
een vrijwilliger tijdens een
vrijwilligers-actiedag.
-------------------Een mevrouw met huishoudelijke hulp die wekelijks uitkijkt naar de komst
van de hulp én de vrijwilliger.
------------------Een vrijwilliger die het
schopt tot netwerkcoach én
------------------Een mevrouw die maar
moeilijk kan wennen aan
de nieuwe manier van werken in Rotterdam.
-------------------

•

De samenwerking heeft deze
organisaties veel opgeleverd.
Ook zijn er in Rotterdam Centrum burgers gemobiliseerd om
iets voor elkaar te betekenen.
De kracht van goed samenwerken blijft cruciaal ook als er in
toekomst, na de nieuwe aanbestedingsronde, meer partijen
hulp in de huishouding mogen
leveren. Hulpverleners en vrijwilligers moeten elkaar blijven vinden, en de organisaties
waaraan zij verbonden zijn net
zo!

•
•

Zomaar een greep uit de praktijkverhalen die Lelie zorggroep
en Radar Wmo, Werk & Ondernemen hebben verzameld na
ruim een jaar samenwerken in
Rotterdam-Centrum.
Radar is sinds 2012 de uitvoeringsorganisatie voor zorg en
welzijn in Rotterdam Centrum.
Lelie zorggroep verzorgt hier

Zorg en welzijnsverhalen
sinds april 2013 hulp bij huishouden. Inmiddels werken deze
organisaties intensief samen voor
kwetsbare bewoners in het centrum.
Uitgangspunt van de samenwerking is onderling vertrouwen en
kennen en gekend worden. Lelie
zorggroep regelt alles wat te maken heeft met hulp bij huishouden. De medewerkers van Lelie
zorggroep komen bij de cliënten
thuis en als zij problemen signale-

ren, zoeken ze daar via hun teammanager een oplossing voor. De
teammanager zoekt rechtstreeks
contact met de medewerker van
BelFleur (van Radar).

Succesvol door contact van
mens tot mens
Kleinschaligheid, korte lijnen en
elkaar kennen en op elkaar (kunnen) vertrouwen. Deze factoren
vormen de basis voor de succesvolle samenwerking tussen Radar

Jeugdnetwerk
In het centrum van Rotterdam willen we vanuit Radar
van starten met een Jeugdnetwerk. Dit netwerk bestaat uit

Jonge mantelzorger,
doe je mee?
Is er bij jou thuis iemand al
lang ziek, gehandicapt, verslaafd of in de war? Bijvoorbeeld... jouw zus heeft een
spierziekte... jouw vader is
verslaafd... jouw broer moet
elke week naar het ziekenhuis... jouw moeder is vaak
somber... jouw broertje kan
nooit rustig zijn. Dan ben jij
een jonge mantelzorger!
We gaan na de zomervakantie zeven bijeenkomsten organiseren
om jonge mantelzorgers met el-

kaar in contact te brengen d.m.v. een
leuke activiteiten in de Oude Haven.
Het gaat om de leeftijd van 8 tot en
met 12 jaar. Als we 8 kinderen hebben kunnen we beginnen. Ken je
kinderen die een extra steuntje kunnen gebruiken? Mail of bel me, dan
nodigen wij deze kinderen uit. Neem
contact met Louwrien de Visser:
l.devisser@wmoradar.nl en of
Karima Tahtah:
k.tahtah@wmoradar.nl
Bellen kan natuurlijk ook:
06 - 41 56 38 94.

gemotiveerde jongeren, die graag
meedenken over ontwikkelingen
in de wijk, initiatieven hebben en
tot uitvoering willen brengen en/of
mee willen werken aan bestaande
initiatieven. Hierbij versterken we
elkaar door gebruik te maken van
elkaars netwerk en achterban! Ben
jij woonachtig in het centrum van
Rotterdam, tussen de 12 en 25 jaar
oud, en wil jij graag aansluiten bij
een bijeenkomst om te informeren naar de mogelijkheden? Dan
nodigen wij je van harte uit om
contact op te nemen met Ingmar
Elias, jongerenwerker in het centrumgebied. Je kunt bellen, smsen
of Whatsappen op 06-28881804 of
mailen naar i.elias@wmo.radar.nl.

en Lelie zorggroep in Rotterdam
Centrum. In combinatie met medewerkers die werkelijk oog hebben voor de cliënt en de vraag achter zijn vraag, levert dat klinkende
cijfers op in de klanttevredenheid
én in de resultaten. De samenwerking tussen Radar en Lelie zorggroep laat zien dat het loont om
ruimte te geven aan het contact
van mens tot mens.

Dit kan voor donderdag 26 juni.
U koopt aan de deur een kaartje
voor €2,- en daarvoor krijgt u een
drankje en allerlei lekkernijen.
Verder zijn er altijd nog hapjes en
drankjes te koop.

Sollicitatietraining

Op zondag 29 juni is de laatste
The dansant voor de zomervakantie. Dit keer met een speciaal Spaans/Argentijns thema.
U kunt zich aanmelden in het
wijkgebouw aan de Kipstraat 37 of
door te bellen met 010.485 58 98.

In het digitale boek ‘Rotterdamse zorg- en welzijnsverhalen’
leest u de verhalen uit de praktijk van Rotterdam.
Download (gratis) het gezamenlijke Verhalenboek op www.
leliezorggroep.nl en www.radaruitvoering.nl

optimaal te benutten? Meld
je dan nu aan en kom langs
tijdens de training!
Voor informatie, aanmeldingen
en vragen kun je contact opnemen met Ingmar Elias, jongerenwerker in het centrum van
Rotterdam. Je kunt bellen, smsen
of Whatsappen op 06-28881804
of mailen naar i.elias@meion.
eu. Dan krijg je meer informatie
over data en tijden.

Wil jij meer leren over het Wat? Sollicitatietraining
schrijven van een goede solli- Waar? De ruimte naast Thaibokscitatiebrief en C.V.? Wil jij we- school Oude Westen
ten hoe je je zo goed mogelijk kunt voorbereiden op een

di.01
Gay & Lesbian
19:30-21:30
		
Summer Tour		
				
do.03 Inloopavond
20:00-22:00
				
elke vr. COC OPEN
17:00-20:00
vr.04
HIV-eetcafé
17:00-20:00
+11+18			
				
zo.06 Transcafé
17:00-21:00
				
				
do.10 Informatie-avond 20:00-22:00
+24			
		
		
				
do.17 Informatie-avond 20:00-22:00
				
				
				
				
za.19 Asians and
20:30-00:30
				
vr.25
De BORREL
20:00-23:00
				
zo.27 Zondagmiddag15:00-18:00
		
salon		
				
Elke vr. COC OPEN
17:00-20:00
di.05
Gay & Lesbian
19:30-21:30
		
Summer Tour 		
do.07 Inloopavond
20:00-22:00
				
do.14 Informatie-avond 20:00-22:00
+21+28			
				
				
zo.17 Transcafé
17:00-21:00
				
vr.22
HIV-eetcafé
17:00-20:00
+29			
				
zo.31 Zondagmiddag15:00-18:00
		
salon		
				

wie
wat
waar
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

sollicitatiegesprek? Kortom,
ben jij op zoek naar handvatten om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en

Gay&Lesbian Filmprogramma
in LantarenVenster, info op
de website
Informatie-avond 		
over LHBT-onderwerpen
Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi
info en aanmelden op
www.maraprojecten.nl
Inloopcafé op de eerste en
derde zondag, meer info op
www.transcafé.nl
Individueel gesprek over
LHBT-vragen na afspraak via
advies@cocrotterdam.nl
of 010 4141555
Individueel gesprek over
LHBT-vragen ook telefonisch,
na afspraak via
advies@cocrotterdam.nl
of 010-4141555
Where West and East meet
their Friends
HIV-Borrel, meer info op
www.hvn-rijnmond.nl
Voor oudere homo en
lesbienne, alle leeftijdtijden
aansluitend eetcafé

AUGUSTUS

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.

The dansant
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A la carte advocaten legt uit

JULI

Toekomst

•
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OPMAAK:
Bureau 404
DRUK:
Wegener Nieuwsdruk Gelderland

Meet & Greet
Filmprogramma in
Lantaren Venster
Informatieavond over
LHBT-onderwerpen
Individueel gesprek over
LHBT-vragen na afspraak
via advies@cocrotterdam.nl
of 010-4141555
Inloopcafé, info op
www.transcafé.nl
Ontmoetingsplek in Sissi,
info en aanmelden op
www.maraprojecten.nl
Voor oudere homo en
lesbienne, alle leeftijden
aansluitend eetcafé

ontslag op
staande voet
Vorige week liep er iemand
binnen bij ons kantoor op de
Goudsesingel 16 A. Hij was
op staande voet ontslagen en
hij zag in dat dat ernstig was.
Hij kwam bij ons langs voor
advies.

Wat houdt een ontslag op
staande voet eigenlijk in?
Ontslag op staande voet houdt in dat
er per direct een einde komt aan de
bestaande arbeidsovereenkomst vanwege een dringende reden. De gevolgen van een ontslag op staande voet
voor een werknemer zijn zeer groot.
De arbeidsovereenkomst eindigt met
onmiddellijke ingang, de salarisbetaling wordt per direct gestaakt en er
is geen recht op een uitkering. Aan
welke voorwaarden moet een ontslag
op staande voet voldoen?

1. Er moet sprake zijn van een
dringende reden.
Denk hierbij aan ernstig verwijtbaar
gedrag, zoals diefstal, verduistering,
fraude, mishandeling of een grove
belediging.

2. De dringende reden moet u
medegedeeld worden.
U heeft recht op argumentatie van
de werkgever over het ontslag op

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.

Radar Uitvoering
Kipstraat 37
tel: 010-485 58 98
beheerder: Ahmed Seali
06-5051 7272
e-mail: a.seali@radaruitvoering.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

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

Cityportal Rotterdam
www.rotterdam.nl

staande voet. Zo weet u precies waarom u op staande voet bent ontslagen
en kunt u, samen met een advocaat,
inschatten of het ontslag met succes
kan worden aangevochten.

3. Het ontslag moet onverwijld
gegeven worden.
Dit betekent dat de werkgever direct
na het verwijtbare gedrag moet overgaan tot het ontslag op staande voet.
Een werkgever mag dus niet een
paar dagen na het incident alsnog
overgaan tot het ontslag op staande
voet, tenzij die dagen benut zijn voor
onderzoek door de werkgever. Komt
de werkgever na dit onderzoek tot de
conclusie dat het onderzochte gedrag
ernstig verwijtbaar is, dan kan hij u
alsnog op staande voet ontslaan.
Wat kunt u doen tegen het ontslag op
staande voet?
U kunt zich als werknemer op meerdere manieren verzetten tegen uw
ontslag op staande voet. Het eerste
dat snel moet gebeuren is u schrif-

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

telijk verzetten tegen het ontslag op
staande voet. In uw verweer doet u
een beroep op de vernietigbaarheid
van het ontslag op staande voet en
houdt u zich beschikbaar voor uw
werk. U kunt een vordering tot wedertewerkstelling instellen zodat u
weer wordt toegelaten op uw werk.
Ook kunt u een loonvordering instellen, om uw salaris bij uw werkgever
te claimen. Een andere optie is om u
te berusten in het ontslag op staande
voet en een schadevergoeding van
uw werkgever te vorderen. Samen
met een advocaat kunt u uw keuze
maken.
Heeft u ook een vraag op het gebied
van werk of ontslag? Neemt u dan
telefonisch contact op met A la carte
advocaten op 010-23 09 410 of kijk
op www.alacarteadvocaten.nl .

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
Wereldmuseum

Wereldmuseum opent uniek terras
in Aziatische stijl
Wereld aan de Maas
Houten vlonders zweven op Japanse zentuinen van aangeharkt grind en zwerfkeien,
Oosterse beelden kijken sereen neer op tafels
en een grote, rode pagode wijst de toegang.

Het klinkt als een tuin in het verre oosten,
maar niets is minder waar: dit is het spectaculaire nieuwe terras van het Rotterdamse
Wereldmuseum, met uitzicht op de Maas en
de architectonische hoogstandjes op de Kop
van Zuid. Het nieuwe terras is geïnspireerd
door Aziatische tuinen en hoort bij de lunchroom van het museum.

Art from the Ring of Fire de exclusieve presentatie van kunst die normaal gesproken
verborgen blijft or publiek.
De 200 eilanden van de Bismarck-archipel
zijn deel van West-Melanesië. Aan het begin
van de 19e eeuw had de kunst een enorme
impact op kunstenaars uit het westen. Expressionisten zoals Emil Nolde, surrealisten
zoals André Breton en later ook Henry Moore
raakten allen gefascineerd door de onconventionele vormgeving die uitdrukking geeft
aan de mysterieuze energie uit het domein
van voorouders. Op die manier verwierf de
kunst van de Bismark-archipel een plaats in
de internationale kunstgeschiedenis.
De groteske maskers van de Baining Vuurdans en de bijna onontwarbare sculpturen
van de Malangan ceremonie zorgen voor het
in toom houden van gevaarlijke geesten. Tegelijkertijd nodigen zij de beschouwer uit na
te denken over heden, verleden en toekomst.

Museum
Boijmans
Van Beuningen
Paul Noble – NOBSON
t/m 21 september 2014

De hedendaagse kunsttentoonstelling ‘NOBSON’, brengt in de zomer van 2014 voor het
eerst de 23 gigantische potloodtekeningen
van Paul Noble over zijn surrealistische Universum ‘Nobson Newtown’, tezamen.
Bezoekers kunnen zich in de zomer van
2014 verwonderen over de gebeurtenissen in
deze fantasievolle wereld. Paul Noble (1963,
Groot-Brittannië) werkt sinds 1996 aan het
project. In de expositie worden alle van hem
bekende grote werken (soms wel 7x5 meter
per stuk) samengebracht. Deze serie is nog
nooit bijeen getoond en verspreid geraakt
over verzamelingen en musea over de gehele
wereld. De serie wordt getoond ‘minus twee’,
in verband met de projecten waaraan Paul
Noble ook na de tentoonstelling in 2014 nog
verder zal werken.
In 2004 en 2005 kocht Museum Boijmans
Van Beuningen twee werken van de kunstenaar. In die jaren is de afspraak gemaakt
om het project tegen de tijd dat het zijn voltooiing nadert, al is het de vraag of het ooit
afkomt, in de 1500 vierkante meter grote
Bodonzaal van Museum Boijmans Van Beuningen te tonen.
Gedurende de hele zomervakantie is er elke
zondag de hele dag een inloopworkshop geïnspireerd op het werk van Paul Noble in de

Kunsthal
URBAN BY NATURE, IABR-2014
t/m 24 augustus 2014
“Wie onze milieuproblemen wil oplossen,
moet beginnen in de stad.”
Dirk Sijmons, curator IABR-2014- en landschapsarchitect IABR-2014- vertrekt vanuit
het standpunt dat we de globale milieuproblemen kunnen oplossen als we eerst de problemen van de stad oplossen.
Er staan vandaag de dag wereldwijd meer
bomen in parken en kwekerijen dan in het
oerwoud. Dat wat wij natuur noemen, is
nooit vrij van menselijk ingrijpen. Op klei-

ne schaal, zoals parken, maar ook op grote
schaal, zoals het klimaat. Tegelijkertijd zijn
wij onderdeel van die natuur. En nu meer
dan de helft van de mensheid in steden
woont, is de stad eigenlijk onze natuurlijke
omgeving geworden. Misschien zijn wij wel
van nature stedelijk: ‘urban by nature’.
Met de tentoonstelling URBAN BY NATURE- laat de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zien dat stad en natuur, ooit als tegenstellingen gezien, steeds
meer in elkaar overvloeien. Dat geeft nieuwe
mogelijkheden, bijvoorbeeld door de natuur
in te zetten bij het beter maken van onze steden, zodat zij ook in de toekomst gezond en
leefbaar zullen zijn. IABR-2014- presenteert
eigen projecten en bijna honderd projecten

Kunst Studio voor het hele gezin. Gezamenlijk werken zij aan een enorme fantasiewereld. Duik in de gigantische potloodtekeningen van Paul Noble over zijn surrealistische
universum ‘Nobson Newtown’. Ook zijn er
verschillende masterclasses en workshops
door specialisten en kunstenaars.

Museum Boijmans Van Beuningen

Willemskade 22-25, tel. 010-2707172

Mariniers 010
Thuisbasis Rotterdam
Mariniersmuseum toont met nieuwe expositie relatie tussen Korps Mariniers en de stad.
Het openblijven van de Van Ghentkazerne
is voor het Mariniersmuseum aanleiding
geweest om een nieuwe expositie te maken
over de relatie tussen het Korps Mariniers en
de stad Rotterdam.
De band tussen stad en mariniers dateert
van 1665 toen de eerste zeesoldaten werden
geplaatst op schepen van de Rotterdamse

Admiraliteit. In de mei-dagen van 1940 verdedigden de mariniers op heldhaftige wijze
de Maasbruggen, pal tegenover de plek waar
nu het Mariniersmuseum aan de Wijnhaven
is gevestigd.
De expositie ‘Mariniers 010, thuisbasis Rotterdam’ bestaat uit drie paviljoens: Oostplein, mei 1940 en Middenin de stad. Het
eerste paviljoen vertelt de geschiedenis van
de mariniers - van de Admiraliteit op de
Maze tot en met het beeld van de marinier op
het Oostplein. Ook worden recent ontdekte
en unieke beelden van mariniers in Rotterdam uit 1936 getoond.
Het paviljoen Mei 1940 toont de strijd van
de mariniers aan het begin van de Tweede
Wereldoorlog in Rotterdam. Per dag, tot en
met het bombardement van 14 mei, wordt
aan de hand van persoonlijke verhalen van
mariniers verteld over die strijd. Ook zijn er
videobeelden die het verhaal van die meidagen van zowel Nederlandse als Duitse zijde
belichten.
De recente geschiedenis van het Korps Mariniers in Rotterdam wordt verteld in het laatste paviljoen, Middenin de stad: vanaf de terugkeer van de mariniers in 1946, de Rotterdamse hulp aan de naar Indië uitgezonden
mariniers, Perron 0, en de vredesoperaties,
de perikelen rondom de Van Ghentkazerne
tot en met het sjouwen van fietsen in de
Maastunnel.

Museumpark 18-20, tel. 010-4419561

Mariniersmuseum
bijeengebracht in zes tentoonstellingen: vijf
in de Kunsthal en één in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Toonaangevende
ontwerpers, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen tonen plannen, films, foto’s
en maquettes. Samen vormen zij een wandeling door verleden, heden en toekomst van
het ‘stadslandschap’.

Kunsthal Rotterdam
Wereldmuseum

Mariniers
museum

Museumpark, Westzeedijk 341
tel. 010-4400301

Wijnhaven 7 (naast het Witte Huis)
tel. 010-4129600

