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The Flying Grass Carpet keert terug in Rotterdam
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Het Timmerhuis
Lees er alles over op pagina 8

Adverteren in
de Stadsruit?
Met 1 advertentie duizenden
lezers bereiken in de wijken
Cool, Stadsdriehoek en
CS-Kwartier? Kijk voor tarieven
op pag. 11 en/of vraag naar de
mogelijkheden en mail naar:
wijkorgaan@stadsdriehoek.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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Tor und Stèle 1994
Günther Förg

EERLIJKWINKELEN APP WIJST DE WEG NAAR DUURZAME PRODUCTEN
De locatie rond de Doelstraat / Pompenburg heeft ook een historische
verbintenis met poorten. Al sinds de
middeleeuwen stond hier een stadspoort die een veilige toegang verleende aan het toenmalige Wenahof.
Deze stadspoort is door de eeuwen
heen, om praktische redenen, een
aantal keer verplaatst. Telkens werd
er dan een nieuwe poort ontworpen.
Met betrekking tot Tor und Stèle is
het decoratieve ontwerp van de poort
uit 1778 van architect Dollond opmerkelijk. Bovenop deze poort stond
namelijk een zuil... met aan de voet
vier beelden van leeuwen.
Toen ook deze poort niet meer functioneel bleek te zijn werd weer een
nieuwe gebouwd en is de zuil vernietigd. (Overigens zijn de vier leeuwen wel bewaard gebleven. Drie van
de leeuwen zijn nog te zien langs de
Maasboulevard, de vierde is geschonken aan de verbindingstroepen ter
herdenking van de inzet in Rotterdam in mei 1940.) Een poort met een
zuil er op dus, en wellicht verwijst het
kunstwerk van Gunther Förg wel naar
dit stukje Rotterdams verleden.

Op de Doelstraat, achter het Stadshuis en voor de ingang van
het Hoofdbureau van de politie aan het Haagseveer staan: een
bronzen zuil, een 12 meter hoge natuurstenen poort en vier
zwarte lantarenpalen op tegelpatronen die samen één kunstwerk vormen met de naam: Tor und Stèle (Poort en Zuil).

In Rotterdam heeft hij meerdere projecten gedaan. Zo liet Förg in 1988
in metrostation Eendrachtsplein
twee meterslange spiegelwanden
aanbrengen. Passagiers die door de
lange gang richting de perrons liepen zagen zichzelf tot in het oneindige weerspiegeld. De benauwende
metrotunnel was door Förgs eenvoudige ingreep veranderd in een
open ruimte waar het prettig toeven
was. Helaas heeft de RET één van de
wanden weggehaald waardoor het
ruimtelijke effect was verdwenen.
Een ander werk van Günther Förg
in Rotterdam is een neonreliëf dat
hangt aan het plafond van het café
van de Kunsthal. Deze hangt er gelukkig nog wel.

Net als bij het Eendrachtsplein zorgt
de installatie Tor und Stèle in de
Doelstraat ervoor dat de voetganger
de ruimte op een andere manier beleeft dan voorheen. De verschillende
onderdelen van het kunstwerk zijn
in het verlengde van elkaar geplaatst,
langs een denkbeeldige as door de
Doelstraat. De snelste weg van Haagseveer naar Coolsingel voert door de
poort, dwars over de tegelpatronen
en tenslotte langs de bronzen zuil.
Het is één van de weinige sculpturen
in de stad die specifiek voor een locatie zijn gemaakt.
Op de site van Sculpture International Rotterdam wordt een treffende
interpretatie van het kunstwerk gegeven:
“Förg heeft in het smalle straatje tussen het Hoofdbureau van Politie en
andere hoge gebouwen een groots
gebaar gemaakt met ruw brons en
glimmend gepolijst zwart marmer.
Een Tor (poort) in de openbare
ruimte herinnert aan de Arc de Triomphe en de Brandenburger Tor, en
een stèle (oorspronkelijk een Griekse
grafzuil) hoort bij de klassieke stoffe-

Foto: Jannes Linders 2011

ring van grootstedelijke pleinen. De
ouderwets aandoende lantarens in
de Doelstraat versterken het pleingevoel nog, ondanks de beperkte ruimte. Het derde element van het werk
zijn de bruingele tegelvlakken op de
grond, waarlangs de lantarens staan.
Helemaal passen doet het niet; in het
tochtgat tussen de bebouwing kan de
poort alleen de hoogte ingaan - hij is

zeker niet breed genoeg om triomferende legers door te laten. Het is duidelijk: die tijd hebben we gehad. De
poort staat naast het politiebureau.
Ook dat kun je ironisch uitleggen: de
rol van de staatsmacht is vergeleken
met de tijd van pleinen met triomfbogen sterk veranderd.”

Een jaar na de oplevering van Tor
und Stèle is, in 1995, de laatste hand
gelegd aan de Delftsche Poort van de
Rotterdamse kunstenaar Cor Kraat.
Nog een poort, nagenoeg naast elkaar en bijna tegelijkertijd gebouwd.
Beide werken benadrukken de Rotterdamse stadspoortgeschiedenis en
wijzen de inwoners van deze stad op
iets dat ooit was.
RdK redactie

The Flying Grass Carpet keert terug in Rotterdam
Van april tot en met juni op het Grotekerkplein (bij de Laurenskerk)
Het ziet eruit als een gigantisch Perzisch tapijt en reist
net als in sprookjes van stad
naar stad over de hele wereld.
The Flying Grass Carpet heeft
sinds 2008 al heel wat steden
bezocht. Het rondreizende
kunstwerk is onder andere
neergestreken in Boedapest,
Shanghai, Berlijn, Madrid en
Istanbul.

Wist u dat:

Na zeven jaar en meer dan twintig
bestemmingen keert het tapijt terug
naar Rotterdam. Elke bestemming is
bijzonder, maar voor de ontwerpers
HUNK-design en Studio ID Eddy
is de terugkeer naar Rotterdam wel
heel speciaal; het kunstwerk werd in
deze stad bedacht en 7 jaar geleden
ook uitgerold.

Kom het tapijt gebruiken!
The Flying Grass Carpet (25 x 36 m),
vanaf 2 april tot en met eind juni op
het Grotekerkplein, nodigt uit om te
relaxen, te spelen, te picknicken of
evenementen op te houden. “De evenementen staan nog niet vast” geeft
Nadine Roos van HUNK-design
aan. “Instanties of particulieren die

een goed idee hebben, kunnen contact opnemen met Het Flying Grass
Carpet team via mail naar of info@
flyinggrasscarpet.org, of bellen naar
06-47792788. Zodra de programmering bekend is, publiceren we deze
op www.flyinggrasscarpet.org. In de
tussentijd kan iedereen het tapijt gewoon gebruiken.”

Groene verbinder
Het is een kunstwerk dat een plek
tijdelijk ingrijpend verandert. Het
biedt nieuwe inzichten om met de
publieke ruimte om te gaan door
mensen samen te brengen en hen
uit te nodigen. Door wereldwijd rond
te reizen zorgt het kunstwerk niet alleen plaatselijk voor een verbinding
tussen mensen, maar creëert het ook

3

Eerlijk winkelen

We beeld This City # 8

Het sculptuur is gemaakt door de
Duitse kunstenaar Günther Förg
(1952-2013) en in 1994 op de Doelstraat geplaatst. Förg is een naam
die niet iedereen meteen zal kennen
maar hij is toch een internationaal
bekende kunstenaar waarvan het
werk in vele collecties is opgenomen.
Hij maakte zeer divers werk uiteenlopend van schilderijen, fotografie,
beeldhouwwerk tot grafieken.
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een gevoel van mondiale verbondenheid.
Bureau Binnenstad van de gemeente
Rotterdam heeft HUNK-design en
Studio ID Eddy uitgenodigd om hun
Flying Grass Carpet uit te rollen op
het Grotekerkplein. Dit plein is door
de inzet van de gemeente opgeknapt
en verlevendigd en met steun van de
Rotary club is er een Stadspodium

− The Flying Grass Carpet is met
zijn 25 x 36m. het grootste rondreizende kunstwerk ter wereld
− In 2009 won The Flying Grass
Carpet de publieksprijs van de
Dutch Design Awards
− Samen hebben The Flying Grass
Carpet en de Baby Carpet al 22
bestemmingen aangedaan
− De verste bestemming voor The
Flying Grass was Shenzhen in
China
− De verste bestemming voor The
Baby Carpet was Shanghai in
China
− Het team is er ontzettend trots op
dat ze in 2009 een presentatie
hebben gegeven over The Flying
Grass Carpet in het Guggenheim
museum in Bilbao.
− In 2014 werd The Flying Grass
Carpet vermeld in de CNN 10
better-by-design lijst.
gebouwd. Omdat dit mooie plein
het verdient om nog een zet aandacht te krijgen komt The Flying
Grass Carpet er van april t/m juni
2015 te liggen.

Steeds meer mensen willen door
duurzamer te winkelen een bijdrage
leveren aan een betere wereld. Maar
ze weten niet altijd waar en hoe ze de
juiste producten kunnen vinden.

Met de app die stichting EerlijkWinkelen lanceert, heb je plattegronden
van 40 gemeenten bij de hand, met
daarop ruim 1000 winkels waar je
eerlijk kunt winkelen.
De app wijst je de weg naar winkels
die fair trade, biologische of tweedehands producten verkopen. Op basis van je GPS-positie heb je in een
mum van tijd een overzicht van de
eerlijke winkels in de stad waar je je
bevindt.

Zoeken op kleding of cadeaus
Het winkelaanbod is heel divers, van
kleding tot speelgoed en van cosmetica tot meubels. Ook horecagelegenheden, zoals koffieshops en lunchrooms, zijn opgenomen in de app.
De app heeft een filtermogelijkheid
om bijvoorbeeld gericht naar winkels
met kleding, cadeaus of eten & drinken te zoeken.

Winkels delen
via sociale media
Via sociale media knoppen in de
app kun je meteen aan je vrienden
en volgers laten weten welke leuke
winkel met eerlijke producten je ontdekt hebt. “Hoe meer mensen eerlijk
winkelen, hoe groter het verschil

dat we kunnen maken”, zegt Karen
Kammeraat, voorzitter van stichting
EerlijkWinkelen. “We laten zien dat
je je leven niet drastisch hoeft om te
gooien om iets goeds te doen voor de
wereld”.
De app is geschikt voor Ios en Android-besturingssystemen en is gratis te downloaden:
Download voor Ios (Apple Store)

Download voor Android (Google
Play)
EerlijkWinkelen zet zich al jaren in
om eerlijke producten vindbaar te
maken voor iedereen. Ieder jaar komen er zo’n 10 steden bij. Alle informatie in de app is ook te vinden op de
website www.eerlijkwinkelen.nl en
via de populaire papieren routekaart-

jes. Voor de Eerlijke Winkelroutes
werkt Stichting Eerlijk Winkelen samen met Switch. Switch ondersteunt
de totstandkoming van EerlijkWinkelen routes en de app in het kader
van hun programma MVO Loont.

leuke en spannende zoekactie. Gedurende een aantal weken worden er
eerlijke cadeaus verstopt in winkels
die je via het twitter account @eerlijkwinkelen van EerlijkWinkelen en
natuurlijk de app kunt vinden!

#EWhiddengift
De lancering van de EerlijkWinkelen app wordt ondersteund door een

Tien goede voornemens
Met het nieuwe jaar in zicht
zet Milieu Centraal tien groene
voornemens op een rij. Goed
voor het milieu, goed voor uw
portemonnee én goed voor uw
gezondheid. Energiebesparende
maatregelen zijn volgens Milieu Centraal zo belangrijk en
rendabel dat tip één tot en met
vijf bestaan uit: spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie,
dubbel glas en zonnepanelen.
Andere klappers: zuinig stoken,
minder in het vliegtuig, vaker
op de fiets, minder vlees eten
en vervang die oude koelkast!

Tip 1 t/m 5
Investeer in een
comfortabelere woning

Met de huidige lage spaarrentes kunt
u uw geld beter besteden aan energiebesparende maatregelen in je
woning dan op de bank zetten. Uw
investering in isolatie en dubbel glas
heeft een rendement dat te vergelijken is met een rente tussen de 7 en
12 procent op een spaarrekening. Zet
u het geld op een spaarrekening, dan
krijgt u hooguit 2,5 procent. En in
een goed geïsoleerd huis is het prettig wonen.

maat. Een vliegreis naar Thailand
voor twee personen stoot bijvoorbeeld 5,4 ton CO2 uit; dat is meer
dan een gemiddeld huishouden in
een heel jaar uitstoot door het gas- en
elektriciteitsverbruik!

verder gaan? Fiets dan alle afstanden
tot tien kilometer en bespaar daarmee het dubbele. Het regent immers
bijna nooit (de hele dag)! Lijkt tien
kilometer nogal ver? Denk dan eens
aan elektrische fiets.

Tip 8

Tip 9

Korte autoritten op de fiets

Tip 6
Verwarm zonder verspilling
Bijna de helft van de energierekening gaat op aan het verwarmen van
uw huis. Het loont dus de moeite om
zuinig te stoken! Stook een graadje
lager, stook alleen in ruimtes waar
u ook echt bent en sluit de tussendeuren. En natuurlijk gaat de verwarming ‘s nachts en overdag wanneer
u langer dan twee uur afwezig bent
omlaag: naar 15 graden. De meeste
huishoudens passen al redelijk wat
tips toe en kunnen gemiddeld nog
150 euro besparen door alle tips altijd
toe te passen.

Tip 7
Vakantie dicht bij huis
Vervang uw vliegvakantie door een
(sportieve) vakantie dichter bij huis.
Dit is een grote klapper voor het kli-

Minder vlees
In Nederland eten we jaarlijks zo’n
40 kilo vlees per persoon (rund, varken en kip samen); dat is ruim twee
maal zo veel als vijftig jaar geleden.
Vervang een of twee keer per week
uw steak voor een plantaardige vleesvervanger en verminder daarmee de
CO2-uitstoot van uw maaltijd met 20
procent. Voor uw gezondheid hoeft u
het niet te laten: we krijgen ook zon-

Een op de drie autoritten is korter
dan vijf kilometer. Een afstand die
ook prima af te leggen is op de fiets.
Goed voor uw gezondheid en goed
voor het milieu. Juist op de korte
afstanden met veel optrekken en afremmen met een nog koude motor
verbruikt u een derde meer brandstof dan gemiddeld en stoot uw auto
meer luchtverontreinigende stoffen
uit. Ook goed voor uw portemonnee
want hiermee bespaart u zo’n honderd euro per jaar. Wilt u een stapje

der vlees voldoende eiwitten en andere voedingsstoffen binnen. Kunt
u echt niet zonder een stukje vlees?

Kies dan voor kip met een dierwelzijnskeurmerk.

Tip 10
Vervang oude
onzuinige apparaten
Een grote energieslurper in veel
huishoudens is een oude koelkast.
Lang met spullen doen is goed voor
het milieu, maar dat geldt niet voor
deze oldtimer koelkasten. Vervang
uw koelvriescombinatie van zeven
jaar of ouder door een nieuw, energiezuinig A+++ exemplaar en bespaar jaarlijks 45 tot 85 euro op uw
stroomrekening. En lever de oude in
voor recycling.
Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die
consumenten praktische informatie
biedt over milieu en energie in het
dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de
kwaliteitsborging. Milieu Centraal
werkt samen met maatschappelijke
organisaties, bedrijven, overheid en
media en informeert per dag zo’n
5.000 consumenten via milieucentraal.nl en andere websites.
Tel. 06 81166214 /030 230 50 70.
http://www.milieucentraal.nl
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DORPSHUIS
DE COOLENKIT
Groep
		
3, 4, 5
3, 4, 5
3, 4, 5
6, 7, 8
3, 4, 5
6, 7, 8
6, 7, 8

Tijd
13:30-14:30
15:15-16:15
15:15-16:15
15:15-16:15
15:15-16:15
16:45-17:45
16:45-17:45
16:45-17:45

Cursussen DONDERDAG
Hiphop Dans Kleuters
Beeldend Vormgeven met Textiel
Filosofie
Hiphop Dans
Beeldend Vormgeven met Textiel
Filosofie

Groep
1, 2
3, 4, 5
3, 4, 5
6, 7, 8
6, 7, 8
6, 7, 8

Tijd
15:15-16:15
15:15-16:15
15:15-16:15
16:45-17:45
16:45-17:45
16:45-17:45

Miek (Hiphop en Toneel), Yasmir
Attaf aka MC Ya, een ervaren Rapdocent die samenwerkte met Winne en
DiggyDex, Vincent in ’t Hout cartoonist, illustrator en vakdocent Striptekenen en Jimin van der Heijden en
Pim de Vos, Freerunners, gaan de
lessen verzorgen. Hiermee vullen zij
het gat op dat er is ontstaan door het
wegvallen van de Brede school activiteiten op een aantal scholen in het
Centrum. En uniek in Rotterdam:
een nieuwe Hiphop les voor peuters
van 3 jaar!

De docenten bieden u aan:
10 lessen van 1 uur van 12 januari
t/m 9 april 2015. De kinderen kunnen kiezen uit de volgende lessen:

• CARTOON / STRIPTEKENEN
Altijd al een stripheld willen zijn?
Maak je eigen stripverhaal in de boeiende striptekenen lessen. Vind je dat
je niet kan tekenen? Geen zorgen;
Vincent in ‘t Hout zorgt er voor dat je
door middel van humor en handige
tekentips gemakkelijk je eigen stripboek kunt maken. Voor meer info:
www.cartoonworkshop.nl

• RAP
Kinderen gaan in deze les met veel
plezier hun rapskills ontwikkelen.
Rappen is een kunstvorm waarbij
we met rijm een verhaal vertellen op
een ritmische manier. Er is in de lessen ook veel aandacht voor techniek:
schrijven (goed voor je taalontwikkeling!), ritme en podium presentatie.

“Overal zit ons hart in”
Het is een een winkel waar ik
me onmiddellijk thuis voel.
Kleurrijk is het er. Hoog en licht.
Is het een gallery? Een studio?
Of bevind ik me in een museum? Van alle drie heeft het wat.
Een bijzondere ruimte is het in
elk geval. Een plek die betovert
door de spannende schilderijen
en de wonderbaarlijke objecten
die er zijn uitgestald.

MC Ya studeert aan de Popacademie
in Rotterdam en hij trad op bij 101
Barz en het Eendrachtfestival.

• FREERUNNING
Lekker buiten spannende stunts leren? In deze lessen zullen de kinderen werken aan de basis technieken
van freerunning. We gaan met creatieve bewegingen van de ene naar de
andere plek. Er worden elementen
uit het turnen en martial arts gebruikt. Omdat we gelijk buiten aan
de slag gaan wordt er ook extra veel
aandacht besteed aan veiligheid en
verantwoordelijkheid. Uiteindelijk
zullen de kids een zelf bedacht showtje op kunnen zetten. Jimin geeft les
via Parkour Disciplines: www.parkourdisciplines.com

• TONEEL
In deze les gaan de kinderen kennismaken met toneelspelen. Ze gaan
oefenen met emoties spelen, stemgebruik, samenspelen en improviseren. Ze gaan met veel fantasie korte
scènes (kleine toneelstukjes met een
begin en eind) maken, waarin ze zelf

de rollen verdelen en laten zien wat
voor spannends er gebeurt en op welke plaats. Voor je het weet sta jij te
schitteren op de speelvloer en is het
ineens minder eng om iets te presenteren op school.

• HIPHOP DANS
In deze les maken kinderen op ‘n
speelse manier kennis met de basis
van Urban dans stijlen: hiphop, popping, locking, housedance en afrohiphop. Freestylen en Battlen is ook
een vast onderdeel van de les. Bij de
kleutergroep is er nog veel ruimte
voor dansspelletjes.

• BEELDEND VORMGEVEN
MET TEXTIEL
en andere aanverwante materialen.
Kinderen kunnen kennismaken met
textiel (mooie lapjes) en wat je daar
allemaal mee kan doen. We gaan
maskers maken, hoedjes, schilderen,
zelfportretten van spijkerbroeken,
mozaïeken, tassen pimpen, amuletten, kussentjes, bloemen, eenvoudige kledingstukken enz., enz. Foto’s
van lessen kunt u vinden op www.fa-

bela-rozo.nl onder Educatie of www.
party-colare.nl.

• FILOSOFIE
Met filosofie gaan we ons verwonderen over de wereld om ons heen. We
gaan vragen stellen over de dingen
die we normaal gesproken zomaar
aannemen. Bv. “Wie ben jij?”, “Zijn
mensen ook dieren?” en “Hoe weet
je wat mag en niet mag?” en “Is een
banaan ook geel in het donker?”
Wij hebben i.s.m. een gediplomeerde BSO leidster een afhaalservice van
OBS ’t Landje.
Haal en Breng Service mogelijk in
overleg met de BSO’s in de buurt!
Voor informatie en inschrijving mail
naar dress&dance@xs4all.nl of bel
naar 06-23623769, of check:
www.facebook.com/dressndance
Dorpshuis de COOLENKIT zit aan
de Boomgaardsstraat 189.

Beste bewoners;
Mijn naam is Fouad Akka.

In de stad wonen mensen dicht op elkaar. Meestal gaat dit
goed, soms hebben buren last van elkaar.

men, of een straatdiner dat u samen
met andere bewoners organiseert.
Wat moet u doen? Heeft u een leuk
idee dan kunt u contact opnemen
met mij. Ik kan u helpen om samen
een plan te maken en de buurt erbij
te betrekken. Verder krijgt u van mij
budget om het plan uit te voeren.
Tevens kunt u op de website van Op-

zoomer Mee (www.opzoomermee.
nl) informatie over onze andere projecten vinden.
Ik kijk er naar uit om met u kennis
te maken.
Ik ben bereikbaar op tel.nr 0102131055 of 06-25380377 of per mail:
fouad.akka@opzoomermee.nl

Soms hebben mensen last van elkaars televisie of muziek die te hard
staat, rennende kinderen, vuilnis op
de gang of het portiek etc.
Vaak lukt het de buren om dit met
elkaar te bespreken en op te lossen.
Soms lukt dit niet en worden de ergernissen en irritaties steeds groter.
Wacht niet tot het te laat is maar pak
de problemen aan als er nog gesproken kan worden met de buren.
Buurtbemiddeling Rotterdam helpt
buren om de problemen met elkaar
te bespreken en om samen naar oplossingen te zoeken.
De buurtbemiddelaars praten eerst
met de buren apart en nodigen daarna de buren uit voor een gezamenlijk

Welkom in Mishmash. Welkom in
de wonderlijke wereld van Frank
van Oosten en Henk Bezemer. Ze
doen in kunst en interieurontwerp.
Een echte Rotterdamse zaak van
twee echte Rotterdammers. Een onafscheidelijk duo zijn ze. Al twintig
jaar doen ze interieurontwerpen,
vooral voor de horeca, en maken ze
kunst.
Het zijn twee ambachten in één
zaak. De interieurs doen ze in opdracht. De kunst is het vrije werken,
waarin ze maken wat ze zelf willen.
“De hele zaak halen we om de andere

week leeg. Het verandert in een groot
atelier met prachtig helder noorderlicht dat door de hoge ramen royaal
naar binnenstroomt. En dan gaan
we los” zegt Frank. “Elk kunstwerk
is een co-productie van Henk en mij.
Alles wat hier staat is door vier handen gemaakt.”
Mishmash is Engels voor “mengelmoes”. En dat is te zien aan de
kunst die hier is te bewonderen. Een
mengelmoes aan kleuren, vormen,
technieken en stijlen. Vol symboliek
vaak. Vooral symboliek die ontleend
is aan Rotterdam. Als ik ze vraag
welk kunstwerk hun zaakhet meest
typeert, wijzen ze na lang aarzelen
een schilderij aan van de Markthal.
Een Zeeuws meisje torent er hoog
boven uit. Ze staat voor de producten die er te koop zijn. Rotterdamse
gebouwen zijn in het schilderij verwerkt. Evenals Erasmus, die als een
marionet voor de Markthal lijkt te
dansen.
“Maar, drukt Henk me op het hart,
“Kiezen doen we niet graag. We

gesprek onder leiding van de buurtbemiddelaars. De buurtbemiddelaars zijn onpartijdig en neutraal en
alles wordt in vertrouwen besproken.
Voor buurtbemiddeling Centrum
kunt u contact opnemen met 0618500316 of een mail sturen naar:
centrum@buurtbemiddeling.org
U kunt ook aan de woningcorporatie of de wijkagent vragen of zij uw
klacht willen melden bij buurtbemiddeling.

foto Ger Driesen

krijgen wel eens het goedbedoelde
advies door te gaan óf met de kunst
óf met de interieurs. Maar wij willen
ons juist op alle vlakken blijven ontwikkelen.” Ze laten me zien hoe een
interieurontwerp wordt aangepakt.
Het is een spannend proces. Proberen te doorgronden wat de horecaondernemer wil. Goed kijken naar de
plek waar het restaurant of het hotel

Opzoomercampagne
kalender 2015
Opzoomeren: als goede buren samen de straat leefbaar houden

1

2
Opzoomer Mee
april tot oktober

BUURT
BEMIDDELING
HELPT!

Even
Voorstellen
Ik ben de nieuwe projectleider voor
het Opzoomeren voor Noord en het
Centrum.
Ik ben de komende maanden regelmatig bij u in de straat om bewoners
met leuke ideeën voor hun straat te
ondersteunen.
Opzoomer Mee steunt bewoners met
een kleine bijdrage om activiteiten te
organiseren.
Denk aan kinderactiviteiten in uw
straat, of voorleesactiviteiten voor
kinderen en moeders. Wonen er
in uw straat bewoners die extra
aandacht of waardering verdienen,
zoals ouderen, zieken, of bewoners
die altijd voor anderen klaarstaan of
iets bijzonders hebben meegemaakt?
Deze kunt u tijdens de Lief en Leed
week in het zonnetje zetten met een
gezellige uitje, een mooie bos bloe-
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MISHMASH

Na een succesvolle start vorig schooljaar, gaan Miek Tady en
Marjo van der Pols, (beiden voormalig Brede school vakdocenten op ’t Landje) en Tissie Spiering (voormalig docente Libanon
Lyceum), in januari weer met veel energie en creativiteit verder
met de Particuliere Brede School activiteiten.
Cursussen MAANDAG
Hiphop Dans Peuters (3 jaar) NIEUW!
Hiphop Dans
Cartoon / Striptekenen
Rap
Freerunning (Buiten)
Toneel
Cartoon / Striptekenen
Rap
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Deel lief en leed in je straat,
besteed aandacht aan bewoners
in je straat die extra aandacht
goed kunnen gebruiken.

Speerpunten 2015

• Opzoomeren en Taal
• Opzoomeren en Lief & Leed
• Opzoomeren en Schone Straten
• Opzoomeren en Gezinnen

Mishmash zit aan de
Lombardkade 53a. De studio
is open van dinsdag t/m
zaterdag, 11-18 uur of op
afspraak T: 010 214 12 88.
Kijk op op :
www.mishmash.nl
www.facebook.com/
mishmash.nl

Operadagen
Operadagen Rotterdam is genomineerd voor de prestigieuze
International Opera Award 2015 in de categorie beste operafestivals. Een initiatief van het Engelse Opera Magazine dat in
2015 voor de derde keer op rij wordt georganiseerd.

10 t/m 17 juni
Help mee aan de taalontwikkeling
van de kinderen in je straat of
buurt: lees voor! Wil je na de
voorleesweek verder voorlezen…
Opzoomer Mee helpt je.

24 oktober t/m
1 november

de komende jaren hopen te bereiken:
dat Mishmash in Rotterdam nog bekender wordt. Een zaak waarvan de
trotse eigenaren zelf zeggen: “Overal
zit ons hart in”.
(epvh)

Voorleesweek

Doe wat voor je straat. Haal de
banden met je buren aan en
verbeter samen je straat door
met elkaar te Opzoomeren.

Lief en Leedweek

gerealiseerd gaat worden. Je verplaatsen in de doelgroep.
De komst van de Markthal heeft voor
meer bezoekers gezorgd. Mensen
die zo maar naar binnen stappen om
rond te kijken en foto’s te maken.
Vooral meer Aziatische toeristen
zien ze de laatste tijd langs komen.
Mishmash ligt zo’n 50 meter van de
Meent. “Dat is voor veel Rotterdammers toch een soort van barrière. En
we merken ook dat mensen steeds
minder zo maar dwalen door de stad.
Naar het centrum komen ze toch
vooral om uit te gaan of wat te eten.”
En dat brengt ze gelijk bij iets wat ze

Goede buren
vieren feest
December

Ontmoet elkaar en zorg voor
warmte in je straat tijdens de
koude wintermaand en natuurlijk
besteden we juist in december
aandacht aan Lief en Leed.

Meedoen
Elke Rotterdamse straat kan meedoen aan de
Opzoomercampagne. Voor elke ronde kunt u bij Opzoomer
Mee terecht voor advies, spullen en/of budget. Voor elke
ronde maakt Opzoomer Mee een folder en pagina’s in de
Havenloods. Kijk op www.opzoomermee.nl of volg ons op
twitter. Organisaties, scholen, verenigingen kunnen onder
voorwaarden meedoen. Bel (010) 213 10 55.

In de categorie ‘Festival’ neemt
Operadagen Rotterdam het op tegen
de Bregenzer Festspiele, de Cincinnati Opera, het Garsington Festival,
het Glimmerglass Festival en het
Rossini Opera Festival in Pesaro. De
uitreiking vindt plaats op zondag 26
april in het Savoy Hotel in London.
The International Opera Awards
wordt sinds 2013 georganiseerd
door het Engelse Opera Magazine
vanuit de wens om een opera-equivalent te bieden van de Oscars. Dit
jaar worden er binnen 19 categorieën awards uitgereikt.
Een gerenommeerde jury bestaande uit afgevaardigden van Opera
at Covent Garden, Opera Europa
en Bavarian State Opera en uit critici van internationale dagbladen als
The Sunday Telgraph, The Sunday

Times, The Financial Times, the
International Herald Tribune en
Opera Magazine maken op zondag
26 april tijdens een gala in het Savoy
in Londen alle winnaars bekend.
“Na de Fedora Prize die vorige
week werd uitgereikt is dit alweer
een grote eer als kleine speler. Een
erkenning voor de koers die we de
afgelopen tien jaar met Operadagen
Rotterdam hebben ingezet. Met een
duidelijke keuze voor spraakmakende projecten heeft het festival
inmiddels een stevige positie in de
Europese operawereld veroverd”,
aldus Guy Coolen, artistiek leider
Operadagen Rotterdam.

Meer informatie:
www.operadagenrotterdam.nl en
www.operaawards.co.uk.
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Uitnodiging
‘Langer thuis wonen?
Uw veiligheid,
een gezamenlijke zorg’

Zorg en welzijn in 2015
Op donderdag, 5 maart, bezochten 40 geïnteresseerde
centrumbewoners de voorlichtingsbijeenkomst
‘Veranderingen in zorg & welzijn
2015’ in het wijkgebouw aan
de Kipstraat.
De bijeenkomst was het initiatief
van Spirit 55+, Radar-WMO, de

Vraagwijzer, het Wijkteam en de
gemeente Rotterdam.
De veranderingen zijn gepresenteerd, maar bleken nog niet voor
iedereen heel helder te zijn. Gelukkig weten we elkaar in Rotterdam
Centrum te vinden.
Voor vragen en advies is de Vraagwijzer het aangewezen loket. Als de

nood aan de man is hebben we een
Wijkteam en wilt u zelf actief zijn
in de wijk dan kunt u terecht bij
Wmo Radar. Radar is gehuisvest in
het wijkgebouw Kipstraat 37. Wilt u
telefonisch contact? Dit is het nummer: 010-485 58 98.

dove en slechthorende
weggebruikers
Wil je ons alsjeblieft helpen
om dit bericht nog verder te
delen?

Een ongeluk zit in een klein hoekje: een omgevallen kaars is
snel een behoorlijke brand. Heeft u er wel eens over nagedacht
wat ú zou doen? En hoe zit het als u slecht ter been bent, of een
andere beperking heeft? Kunt u dan zelf uw huis uitkomen? En
wat doet u als het uw dementerende buurman overkomt? Maar
ook tegen fraudepogingen (o.a. babbeltrucs aan de deur) kun
je je wapenen. Hoe? Neem deze uitnodiging aan en je weet het!

Het gebied Centrum heeft veiligheid hoog
in het vaandel staan!
De brandweer luidde onlangs, na een grote brand in IJsselmonde de
noodklok, vanwege het grote aantal bewoners met een beperking waardoor de evacuatie verre van soepel verliep. Daarom organiseert de gebiedscommissie Centrum, samen met de VGR, SPA22 en ook Spirit
55+, een bijeenkomst over de veiligheid in uw eigen huis. Speciale aandacht gaat uit naar senioren en mensen met een beperking die steeds
langer thuis gaan/blijven wonen. Alle inwoners van het gebied Centrum
zijn van harte welkom, evenals vrijwilligers/mantel-zorgers/werkers van
zorg- en welzijnsinstellingen, e.a.

Woensdag 8 april 2015
vanaf 13.30 uur (koffie/thee)
14.00 tot 15.45 uur
Het programma
• Opening door Gerard Roijackers
(vice-voorzitter gebiedscommissie centrum) e.a.
• Presentatie brandweer door Theo Blijlevens
• Pauze
• Presentatie door de wijkagent, Kita Badloe.
• Afsluiting en uitreiking informatie (gratis) brandmelder

Hoe bekender dit bordje
wordt, hoe veiliger!

Ziet u dit bordje, dan vragen
wij u extra op te letten. Dit
is een dove of slechthorende
weggebruiker.Hoe meer mensen dit bordje herkennen hoe
veiliger het wordt voor hen.
Daarom vragen wij u vriendelijk dit bericht te delen.

				

Zorgcentrum Atrium. Karel Doormanstraat 343
Rotterdam/Centrum (Cool-Noord)
Heeft u speciale wensen, zoals b.v. doventolk, meld dit dan via
gerda.paul@vgr-rotterdam.nl

Namens Floor en alle andere
slechthorenden en doven.
Alvast bedankt!

Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Rotterdam, Brandweer, VGR,
Politie, Agenda 22 en Spirit 55

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond officieel van start
De officiële opening van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een
feit. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een samenvoeging van
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de (Advies- en)
Steunpunten Huiselijk Geweld Rotterdam, Zuid Hollandse eilanden en Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Veilig Thuis biedt advies en ondersteuning voor iedereen die te maken
heeft met of een vermoeden heeft
van huiselijk geweld of kindermishandeling: kinderen, volwassenen
en professionals.
De start van Veilig Thuis Rotterdam
Rijnmond is een belangrijk moment
in de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Door deze fusie ontstaat één advies- en meldpunt
voor alle meldingen, zorgsignalen en
adviesvragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig
Thuis adviseert, ondersteunt en onderzoekt. Herstel van acute onveiligheid en het creëren en borgen van
duurzame veiligheid in huiselijke
kring staat centraal.
René Meuwissen (voorzitter Stuur-

ling te organiseren. De ontwikkeling
van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een gezamenlijk initiatief
van de GGD Rotterdam-Rijnmond
(ASHG Rotterdam en ASHG ZuidHollandse eilanden en GoereeOverflakkee), Minters (SHG Nieuwe
Waterweg Noord) en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (hier is
het voormalige Advies-en meldpunt
Kindermishandeling ondergebracht).

groep Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond): “Met de integratie van de
uitvoeringsorganisaties is een geïntegreerde aanpak mogelijk voor alle
vormen van geweld in de huiselijke
kring. Hierdoor kunnen we meer
samenhang realiseren in de aanpak
van kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarbij houden we extra
aandacht voor de meest kwetsbaren
in deze samenleving.”
Hugo de Jonge (wethouder onderwijs, jeugd en zorg in Rotterdam):
“Huiselijk geweld en kindersmishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland.
Daar mogen en zullen we ons niet
bij neerleggen. Oplossen kunnen we
het niet als overheid alleen. Iedereen

die vermoedt dat kinderen of andere
gezinsleden ergens niet veilig zijn,
moet weten dat er een oplossing is:
0800-2000.”

Gezamenlijk initiatief
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten
verantwoordelijk om op bovenlokaal
niveau een advies- en meldpunt voor
huiselijk geweld en kindermishande-

Geweld houdt niet op. Niet vanzelf.
Iedereen die direct of indirect met
geweld in huiselijke kring te maken
heeft, kan hier iets tegen doen. De
website www.vooreenveiligthuis.nl is
een eerste stap naar hulp en advies.
Want het geweld houdt niet op. Niet
vanzelf. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is 24 uur per dag bereikbaar
via het gratis telefoonnummer 08002000.

Dearhunter, kijken in andermans kledingkast In een drukke winkel zijn we verwikkeld
in een drukke discussie. Hanneke van Leeuwen, eigenares
van Dearhunter voor vintagekleding, en ik.
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Dearhunter

Wat is het verschil tussen retro en
vintage, wil ik weten. “Retro” is het
gevoel van vroeger terugpakken in
iets nieuws, legt ze me uit. En ook
over de betekenis van “vintage” is
ze glashelder: “Dat gaat over kleding
van 25 jaar en ouder.”
Haar zaak aan de Eendrachtsweg 55a
hangt er mee vol. De dameskleding
overheerst. Zeker 80% van de klanten zijn dames. Om me heen zie ik
het levende bewijs.
Maar de rekken met herenkleding wil
ze gestaag gaan uitbreiden. “Naast
kleding verkoop ik accessoires, zoals
schoenen, sjaals en hoeden.”
In mei 2012 is ze hier begonnen. Na
een leven als illustrator met bijbanen
in kledingzaken. “Ik was altijd al aangetrokken door 2e hands spullen.
Het draait om de verrassing van wat
je nu weer kunt gaan ontdekken en
om de diversiteit die vintage kledingwinkels bieden vergeleken met wat
je bij de gewone modeketens vindt.”
Om de rekken goed gevuld te krijgen, trekt ze veel tijd uit voor het
inkopen. Waar ze al deze prachtige
kleren vindt, dat is het geheim van
de smid.
En het blijft niet bij inkopen. De kleren moeten ook gewassen worden en
soms is nog een reparatie vereist. Dat
doet Hanneke zelf. In de zaak is er
een ruime werkhoek voor ingericht.
Niet alles is vintage. De tassen die
hier te koop zijn, heeft ze zelf gemaakt. “Ik houd er van dingen zelf
te maken. Dat is een van mijn dromen voor de toekomst. Dat er iets
meer tijd komt om een eigen lijn op
te starten.”
Een klant die langs de rekken loopt,
geeft ongevraagd een recensie: “Dit
is echt de mooiste vintage kleding-

Foto: Ger Driesens

zaak van Rotterdam. Door de uitstraling. Alles is net, fris en schoon”. Ik
vraag haar maar direct hoeveel geld
ze uitspaart door vintagekleding te
kopen. Ze denkt even na: “Nou…ik
ben zeker 50 tot 75% goedkoper uit.”
Terwijl de tevreden klant verder
rondneust, vertelt Hanneke dat ze
kan rekenen op een grote vaste klantenkring. “Ik ben een soort speciaalzaak en mensen vertellen dit adres
aan elkaar door”. Ook toeristen vallen regelmatig binnen. Vooral dankzij de gunstige ligging ten opzichte
van de musea in de buurt.
Vintagekleding is tot mijn verrassing
aan trends onder hevig: “Zo’n twee
jaar terug was barok- achtige stof erg
in trek, zeg maar stoffen met drukke,
uitbundige en bonte motieven. Tegenwoordig zie ik vooral belangstelling voor een minimalistische trend.”
Als ik haar vraag wat zij zelf een
pronkstuk uit de winkel vindt dan
aarzelt ze niet lang: twee lange jur-

ken met glitters en kleurrijke prints
worden uit de rekken gevist: “Veel
klanten kiezen voor ingetogen mode,
maar ik vind het stoer als mensen dit
soort jurken met bravoure dragen.”
Een volgende klant mengt zich in
ons gesprek. “Ik kom graag hier
omdat ik een hekel heb aan gewoon
shoppen. Hier heb ik het gevoel dat
ik mag komen kijken in andermans
klerenkast.”
Mooier kunnen Hanneke en ik het
vintage gevoel niet verwoorden.
(pvh)
Dearhunter aan de Eendrachtsweg
55a is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 12:00 tot 18:00 en zondag
van 13:00 tot 17:00.
telefoon 0628803956
https://www.facebook.com/dearhuntervintage

Tussen Koopgoot en
Markthal:

winkels in onze wijk
Onze wijk is een wijk van winkelen, winkels en winkeliers. Van
supergroot tot 1 manszaken.
Van hyper-de-pieper chic tot
simpel en bescheiden.
Tot ver buiten Rotterdam zijn de
Koopgoot en Markthal bekend. Beroemd inmiddels. Wie wil winkelen
of funshoppen, weet die plekken gemakkelijk te vinden.
Naast deze Eldorado’s voor kijkers
en kopers kennen Cool, CS- kwartier en Stadsdriehoek veel gezellige
winkelstraten. De Meent, Witte de
Withstraat, Oude Binnenweg en Karel Doormanstraat om er een paar te
noemen.

Maar dan is de koek nog lang niet
op. Juist niet. Want in de zijstraten
zitten vaak ontzettend leuke, verrassende en aparte winkels. En die wat
minder bekende zaken en ondernemers gaan we het komende jaar in de
spotlight zetten.

Kent u een winkel waarvan u
vindt dat die een portret in de
Stadsruit verdient? Laat het ons
weten. Het liefst een unieke
winkel. Een winkel dus die niet
hoort bij een keten. Maar we
zijn daar niet echt streng in. En
wie weet, duikt uw idee in een volgen nummer op in de rubriek “Rond
Koopgoot en Markthal”. (pvh)

Computerlessen voor
beginners
Computerlessen voor
beginners iets voor u?
Mogelijk kan er binnenkort i.s.m.
Atrium en Spirit 55+ een korte
computercursus voor ouderen
worden aangeboden.

Interesse?
dan z.s.m. mailen naar
info@spirit55plus.nl of bellen
naar 0620914032.

COC agenda
		
april 2015

do 2 20:00-22:00 Inloopavond
				
vr 3
17:00-20:00 COC OPEN
vr 3
18:00-20:00 Hiv-eetcafé
				
				
di 7
21:30
Gay Film
				
do 9 20:00-22:00 Info-avond
				
				
				
vr 10 17:00-20:00 COC OPEN
vr 10 18:00-20:00 Hiv-eetcafé
				
				
za 11 20:00-24:00 Expreszo-meeting
				
zo 12 13:00-17:00 Jong en Out
				
				
do 16 20:00-22:00 Info-avond
				
				
				
vr 17 17:00-20:00 COC OPEN
vr 17 18:00-20:00 Hiv-eetcafé
				
				
zo 19 17:00-21:00 Transcafé
				
do 23 20:00-22:00 Info-avond
				
				
				
vr 24 17:00-20:00 COC OPEN
vr 24 18:00-20:00 Hiv-eetcafé
				
				
za 25 18:00-19:30 Marlene-eetcafé
za 25 20:00-02:00 Marlene Party
				
				
				
				
zo 26 15:00-18:00 Zondagmiddag			
salon
				

Info-avond over LHBT-onderwerpen, 1e donderdag
Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi,
info+aanmelden op
www.maraprojecten.nl
Maandel. in Lantaren Venster,
info op de website
Individueel gesprek over
LHBT-vragen, ook telefonisch
010 4141555 of		
advies@cocrotterdam.nl
Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi,
info+aanmelden op
www.maraprojecten.nlza
Meeting voor LHBTI-jongeren
18-26 jaar
Meeting voor en door LHBTI
t/m 18 jaar. Ouders welkom.
Info op www.jongenout.nl
Individueel gesprek over
LHBT-vragen, ook telefonisch
010 4141555 of		
advies@cocrotterdam.nl		
Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi,
info+aanmelden op
www.maraprojecten.nl
Inloopcafé op 1+3e zo
www.transcafé.nl
Individueel gesprek over
LHBT-vragen, ook telefonisch
010 4141555 of		
advies@cocrotterdam.nlvr
Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi,
info+aanmelden op
www.maraprojecten.nl
Opgeven via Facebook
Women Only Party,
55 Birthdayparty, Open
Podium met oa Amaru,
Renée Stevense, en dj DenS
en dj Dees
Voor oudere homo en
lesbienne, geen leeftijdgrenzen, aansluitend diner
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Het aanzicht van het Havenziekenhuis is ingrijpend veranderd.
De grote draaideur die sinds de jaren negentig de entree vormde naar het ziekenhuis is vervangen door een glazen, ruime en
moderne seniorvriendelijke entree met een verbinding naar de
overkapping van de Spoedeisende Hulp.

Over enkele maanden wordt het nieuwe Timmerhuis, bestaande uit een oud deel en een nieuw deel, opgeleverd. Na een
geschiedenis van verschillende Stadstimmerhuizen door de eeuwen heen werd in 1950 het gebombardeerde Stadstimmerhuis
aan het Haringvliet vervangen door het nieuwe Stadstimmerhuis aan de Meent.

De meest bijzondere vondst was
een oude schoen waarin 477 zilveren munten verstopt waren. Aan
het eind van de 16de eeuw werd in
dit gebied begonnen met de bouw
van een nieuwe wijk met straatjes
en huizen. Vondsten zoals aardewerk, glas, metalen voorwerpen en
kinderspeelgoed duiden op een levendige gemeenschap.
In het nieuwe Timmerhuis zal het
Museum Rotterdam, in 2011 ontstaan uit het Historisch Museum,
worden gehuisvest. Door de opzet
waarbij er ook kantoren, 84 appartementen, horeca, commerciële en
algemene ruimtes aanwezig zijn
ontstaat het idee van een verzamelpunt voor de stad. Dit wordt versterkt door de inpandige passage
die de Coolsingel en het Laurenskwartier verbindt. Het Timmerhuis
bestaat uit een stalen frame waaruit
de open ‘pixels’ (vierkante blokken) zijn opgebouwd. Vanuit een
appartement kan men maximaal
naar buiten kijken en ondanks de
openheid toch maximaal privacy
ervaren. Dit wordt een gebouw
dat naast de koopgoot, de zwaan,
het potlood en station kapsalon
ongetwijfeld ook een Rotterdamse

De belijning van de entree volgt de
contouren van het ziekenhuis zelf
met de karakteristieke boegpunt,
waarin zich het auditorium bevindt.
Op maandag 26 januari vond de officiële opening plaats. De verbouwing
van de hoofdentree is mede mogelijk
gemaakt door een deel van de nalatenschap van een patiënt en de BE
Ruys Stichting.
De nieuwe hoofdingang is een plek
waar jaarlijks ruim 1 miljoen patiënten, bezoekers en medewerkers
passeren. Des te belangrijker dat de
doorstroom bij de entree goed geregeld is. Wie de oude situatie ter
plekke kende, ervaart nu bij de entree
meteen de metamorfose. De ruimte
oogt ruimer en lichter. Het geheel
ademt een sfeer van gastvrijheid.
“Wie naar een ziekenhuis komt,
heeft vaak al genoeg aan z’n hoofd”,
stelt Petra Hofma, receptioniste bij
het Havenziekenhuis. “Vandaar dat
we er alles aan doen om iedereen
die deze entree passeert persoonlijk
tegemoet te treden en met aandacht
verder te helpen in het ziekenhuis.”

bijnaam zal krijgen. De naam ‘glasbak’ is al een paar keer gehoord.
Tijdens de sloop- en de bouwwerkzaamheden zijn er regelmatig gesprekken geweest met bewoners uit
de omgeving. Al in 2007 werd door
een bewoonster van het Haagseveer
contact gezocht met ambtenaren
in verband de mededeling over op
handen zijn de sloop van het Stadskantoor. Versterkt met nog een bewoonster heeft dit geresulteerd in
regelmatig contact en voorlichting
aan de bewoners in de omgeving.
Met betrekking tot geluidsoverlast
en het doorstromen van het verkeer

Halen en brengen
voor de deur
Naast de hoofdingang is ook de inrichting van het buitenterrein van
het Havenziekenhuis onder handen
genomen. De doorstroming van het
verkeer verloopt nu beter en de nieuwe beplanting geeft het geheel een
prettige sfeer.
De hoofdingang van het Havenziekenhuis is uiteraard gratis toegankelijk voor het wegbrengen en ophalen
van patiënten. Taxi’s en automobilisten kunnen patiënten afzetten en
daarna meteen doorrijden of parkeren op één van de terreinen in
de buurt of direct parkeren aan het
Haringvliet. Patiënten worden opgevangen door de gastenservice bij de
nieuwe entree.

Brede parkeerplaatsen
De parkeerplaatsen vlakbij de ingang voor mensen met een invalidenparkeerkaart zijn verbreed. Ook
is er cappuccino, espresso of panini
verkrijgbaar bij ‘Paul to go’, die bij
de entree gestationeerd is. Er staan

nieuwe senior vriendelijke bankjes
voor het ziekenhuis en in de nieuwe
entree, voor als patiënten en bezoekers even buiten moeten wachten op
bijvoorbeeld vervoer.
Wie het Havenziekenhuis passeert
op de Maasboulevard kijkt naar een
modern, goed toegankelijk ziekenhuis dat bijna klaar is met haar ‘Operatie Verbouwing’.

“Het platte dak van de bedrijfspanden op de Bredestraat
is de achtertuin van honderden
bewoners en zelfstandig ondernemers in het Hoogkwartier. De afgelopen jaren worden zij geteisterd door flinke
overlast van meeuwen die het
dak hebben uitgekozen als
broedplaats.
De overlast begint in juni als de kuikens continu om eten schreeuwen en
in juli en augustus als ze leren vliegen,
waarbij ze met luid gekrijs worden beschermd door hun ouders. Het gekrijs
is het ergst rond zonsondergang (circa
23:00) en zonsopgang (circa 5:00)
maar gaat de hele dag door. Genoeg
om iemand die licht slaapt of thuis
werkt overspannen te krijgen.

Verdiepte fietsenstalling
station Blaak
Rondom het OV knooppunt Blaak staan nu veel fietsen in de
buitenruimte geparkeerd. Er is wel een tijdelijke fietsenstalling,
echter deze biedt slechts plek voor circa 150 fietsen. Zeker op de
twee marktdagen blijkt deze stalling te klein.

TERUG NAAR “TIJD VOOR TEENAGERS”
Muzikale middag voor senioren
met muziek uit de 30-er tot en
met de 60-er jaren

werden goede afspraken gemaakt.
Een bewoonster aan het Haagseveer, Els van der Horst, ging nog
een stapje verder en besloot een
appartement in het Timmerhuis
te kopen. In een vraaggesprek met

Els vertelde zij dat zij als geboren
Rotterdamse graag in het Centrum
wilde blijven wonen. Als één van
de eerste bewoners in de appartementen aan het Haagseveer, 35 jaar
geleden, zag zij het centrum van

de stad zich steeds meer ontwikkelen. Met het klimmen der jaren
nam echter de behoefte om gelijkvloers te gaan wonen steeds meer
toe. Vanuit haar woonkamer kon
zij de ontwikkelingen van de bouw
volgen en vond het er elke keer
mooier uitzien. Toen zij meer informatie kreeg en de plattegrond
zag was haar beslissing al gauw
genomen. Els verheugt zich erop

dat zij haar vrijwilligersactiviteiten
voor de 55-plussers in onze stad
vanuit haar centraal gelegen nieuw
appartement kan voortzetten. Er is
zelfs al voorgesteld om na de oplevering de vergaderingen op haar
dakterras te houden.
(CK)

Een bewoners-initiatief van
Gerard Molenaar met andere
bewoners uit de Stadsdriehoek
Presentatie dj Huib Opstal

donderdag 16 april 2015
van 14.00 tot 16.00 uur
(inloop vanaf 13.45)

Meeuwenoverlast
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Nieuwe hoofdingang Havenziekenhuis

Het Timmerhuis
Met de afbouw in de jaren ‘70 langs
het Rodezand ontstond toen het zogenoemde Stadskantoor. In 2009
werd met de sloop van het Stadskantoor begonnen. Voordat men
met de bouw van het nieuwe Timmerhuis kon beginnen werd eerst
archeologisch onderzoek verricht.
Dit onderzoek bij één van de oudste plekken van Rotterdam bracht
verrassende vondsten naar boven.
Naast sporen van bebouwing werden ook voorwerpen zoals munten
uit de 15de eeuw en later gevonden.
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Meeuwen kiezen in februari en maart
hun broedplaats uit en gaan in april
en mei nesten bouwen. Nu is het moment om meeuwenoverlast tegen te
gaan door de dieren te ontmoedigen
hun nest zo dichtbij een bewoond
gebied te maken. U kunt daar op de
eerste plaats bij helpen door stadvogels
nooit te voeren. Dat geldt voor meeuwen, maar ook voor duiven, eenden en
ganzen. Er zijn genoeg andere manieren voor deze dieren om aan eten te komen. Het kan zelfs gevaarlijk zijn voor
de dieren als ze afhankelijk worden
van mensen voor hun voedsel. Verder
kunt u helpen door regelmatig even
het dak op te gaan. Het is niet nodig
om meeuwen actief te verjagen (aangezien het beschermde dieren zijn, is dat
zelfs verboden). Uw aanwezigheid is
voldoende om het dak minder aantrekkelijk te maken als broedplek. Meeuwenoverlast is in veel meer gemeentes
een onderwerp van discussie, en we

hopen dat de gemeente Rotterdam
zal zoeken naar een effectieve maar
diervriendelijke oplossing. Vooralsnog vragen we u vriendelijk rekening
te houden met uw buurtgenoten door
in ieder geval te stoppen met voeren en
door uw vuilnis altijd zorgvuldig in de
containers te plaatsen.”
-------------------------------

Restauratie
eindelijk
afgerond
December 1968 werd de Grote
of Sint-Laurenskerk na de wederopbouw officieel weer in
gebruik genomen. Het hoofdorgel werd in december 1973
als laatste onderdeel van de
restauratie gezien. Onlangs
werd ontdekt dat er nog steeds

twee glas-in-lood ramen van
een als drieluik ontworpen
kunstwerk ontbreken!
Onderdeel van de wederopbouw van
de Grote- of Sint-Laurenskerk was een
figuratief gebrandschilderd drieluik in
het hoogkoor. Van de drie door Gunhild Kristensen ontworpen ramen is
er in de jaren ’60 van de vorige eeuw
slechts één gerealiseerd: het middendeel. Van de twee andere ramen zijn in
de nalatenschap van de kunstenaar onlangs de schetsontwerpen gevonden.
De drie ramen gezamenlijk vertellen
één verhaal, maar door het ontbreken
van twee van de gebrandschilderde
ramen wordt niet het volledige verhaal
verteld en is de restauratie van de Laurenskerk dus eigenlijk nooit helemaal
afgerond.
Predikant Bert Kuipers nam het initiatief en wist ook de Vereniging van
Vrienden van de Grote of Sint-Laurenskerk Rotterdam te overtuigen om

de restauratie alsnog te gaan voltooien.
Pas dan kan met recht gezegd worden
dat de restauratie van de Laurenskerk
een kleine 50 jaar na de officiële ingebruikname van de kerk pas volledig is
afgerond! De realisatie van dit project
- dat op circa € 60.000 is begroot - is
alleen mogelijk indien particulieren,
sponsoren en fondsen voldoende geld
doneren. De fondsenwervingsactie
voor deze laatste restauratieronde is
gestart op zondagmiddag 14 december
met een veiling.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit
bijzondere project? U kunt uw donatie
storten op rekeningnummer: NL67
INGB 0002 0855 t.n.v. de Vereniging
van Vrienden van de Grote of SintLaurenskerk, onder vermelding van
glas-in-loodramen. Zo wordt de kerk
hopelijk in 2015 75 jaar na de start van
de wederopbouw van Rotterdam volbracht.
-------------------------------

Wijkgebouw Stadsdriehoek, Kipstraat 37

arbeidsvitaminen
de aanvragen voor twee uitzendingen in 1955
van dit nog altijd populaire radio-programma

dansen mag…..meezingen ook

entree gratis, consumpties voor eigen rekening
volgende muzikale middag donderdag 7 mei

in samenwerking met Spirit 55+, Anders Ouder Worden Stadsdriehoek en WmoRadar

Verwacht wordt dat door de groei van
OV-reizigers, de toename van winkelend publiek van de Markthal en na
herinrichting van de Binnenrotte het
aanbod aan fietsen steeds groter wordt.

Stimulering fietsgebruik
Deze collegeperiode ligt de focus van
wethouder Pex Langenberg (onder
andere verantwoordelijk voor de portefeuille mobiliteit) op stimulering
van het fietsgebruik in stad en regio.
Het fietsverkeer is de afgelopen tien
jaar verdubbeld. Daartoe wordt ingezet op een breed pakket aan maatregelen. De belangrijkste zijn: vergroting van het aantal fietsenstallingen
en fietsparkeerplekken, vooral in de
binnenstad en bij openbaar vervoerhaltes.
De verdiepte fietsenstalling bij Station Blaak die in opdracht van de
gemeente Rotterdam in 2015 wordt
gebouwd, is hier een goed voorbeeld
van. Samen met Pro Rail, RET en NS
Stations heeft de gemeente de plannen ontwikkeld en naar aanleiding
daarvan een ontwerp gemaakt dat
door de aannemer Mourik GrootAmmers verder wordt uitgewerkt.

Voorbereidende
werkzaamheden
Maandag 16 maart jl. is de eerste fase

van de voorbereidende werkzaamheden gestart. Deze fase duurt tot en
met donderdag 9 april. Het plein
wordt die dag weer netjes achtergelaten in verband met de Marathon van
Rotterdam (12 april). Daarna is het
mogelijk dat nog enkele werkzaamheden voortgezet worden.
De werkzaamheden bestaan uit
sleuven graven, kabels en leidingen
verleggen en het maken van nieuwe
verbindingen.
Het werkterrein wordt met hekken
afgezet waarbij de loopstromen van
bezoekers van en naar het gebied
niet worden gehinderd. Binnen de
hekken worden haspels met kabels
neergelegd.

Fiets parkeren tijdens de bouw
De daadwerkelijke bouw van de stalling start half juni en duurt tot eind
2015. Gedurende het hele project
blijft de huidige stalling beschikbaar om fietsen te stallen. De stalling wordt vooraf aan de start van de
bouw wel iets naar het oosten op het
plein verplaatst.

Meer weten?
rotterdam.nl/verdieptefietsenstallingstationblaak.
U kunt ook uw vraag mailen naar
binnenrotte@rotterdam.nl
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Computerhulp
voor Senioren
Heeft u een laptop, iPad of een andere tablet en wilt u weten wat u hier
allemaal mee kunt? Wilt u meer weten over het gebruik van een USBstick of uw mobiele telefoon?

Op 7 mei 2015 kunt u met
al uw persoonlijke vragen
terecht bij de ‘Computercoaches’ van WMO Radar!

A la carte advocaten legt uit

Voor het beheer en onderhoud van
de extra groenbakken, fietsparkeerplaatsen en de speelplein is er een
team met vrijwilligers samengesteld.
Deze teamleden zijn de gastvrouwen en gastheren in de Kipstraat.
Zij zorgen ervoor dat de fietsen
goed en veilig staan en houden het

speelplein schoon; ‘een sopje’ van
de speeltoestellen, het aanvegen
van bladeren, het verzamelen van
afval, het terug scheppen van zand
in de zandbak.
Ook zullen de vrijwilligers de extra
groenbakken gaan onderhouden
zodra de beplanting is geplaatst.
Dat gaat eind maart / begin april
worden gebeuren (afhankelijk van
het weer).
Lijkt het u leuk een praatje maken
met bewoners en bezoekers? Wilt
u toezicht houden op de buitenruimte en de fietsen? Of wilt u mee
denken over alles?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers
die willen meehelpen aan een
schoon en gezellig plein.

De Route
van het Ontmoeten

In Rotterdam Centrum zijn overal plekken waar je anderen
kunt ontmoeten: voor hulp bij praktische klussen, voor gezelschap of voor informatie of advies, of steun bij verlies,
ziekte en rouw. ‘De route van het ontmoeten, Rotterdam
Centrum’ is een Facebook groep die al deze plekken met
elkaar verbindt.
Ontmoeten is doen!
Meld je aan bij deze Facebookgroep
en Doe Mee. Of je nu bewoner bent
of een organisatie.
www.facebook.com/groups/routevanhetontmoeten/
Route van het ontmoeten zoekt geïnteresseerden in literatuur, film of
muziek:
Ik ben een alleenwonende vrouw
van 72 jaar, zonder kinderen. Bijna
mijn hele leven heb ik gewerkt als
zelfstandige, pas drie jaar geleden
ben ik met pensioen gegaan. Nu
ik meer tijd voor mezelf heb wil ik

graag in contact komen met min of
meer gelijkgestemden m/v die net
als ik in Rotterdam wonen (postcode 3011.) Ik denk aan een groep van
4-6 mensen.
Mijn idee is om een paar keer per
maand bij elkaar te komen en dan
te praten over alles wat ons boeit.
Ikzelf houd van literatuur, films,
muziek en cryptogrammen. We
kunnen bij elkaar komen in een van
de vele leuke gelegenheden die Rotterdam rijk is. Vroeger heb ik veel
en ver gereisd, tegenwoordig geniet
ik evenzeer van een dagje Groningen, om maar iets te noemen. Zo’n
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Ik wil dat je altijd
bij me blijft...
Ik wil graag dat
je helemaal geen
zorgen hebt...

de transitievergoeding

U kunt zich voor deze bijeenkomst
aanmelden tot 23 april 2015 via
Veronique Vaarten (Buurtcoach):
06 - 46272409 of
v.vaarten@wmoradar.nl
• Deelname is gratis
• U dient uw laptop, telefoon of
mobiele telefoon mee te nemen

Vanaf 1 juli 2015 zal het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd
worden. Maar hoe zit het nu
met de ontslagvergoeding?
Hoe gaat dat systeem eigenlijk veranderen?
Een persoonlijke uitvaart voor iedereen. Ook als u niet
bij DELA verzekerd bent.

Deze vraag wordt door veel werknemers gesteld die contact opnemen met à la carte advocaten. Het
kantoor van à la carte advocaten is
gevestigd op de Goudsesingel 16A
en de advocaten helpen u graag bij
vragen over werk en ontslag. Vandaag leggen zij uit wat ‘de transitievergoeding’ inhoudt.

Aan de slag
in de Kipstraat!
Misschien is het u ontgaan,
maar er wordt hard gewerkt
in de Kipstraat. De Kipstraat is voorzien van extra
fietsbeugels. Ook is er een
aantal extra groenbakken
geplaatst. Dit alles in samenwerking met Stadsbeheer
en huurdersvereniging Kipstraat.
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Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over onze locaties
in Rotterdam en Rhoon? Bel dan 010 280 52 80 of kijk
op goetzeedela.nl.

Wanneer heeft een werknemer geen recht op een
transitievergoeding?

Huidige situatie

Wilt u meedoen? Meld u dan aan
in de wijkcentrum. U kunt vragen
naar Jieke Poleij (06-51564183 of
j.poleij@wmoradar.nl).
Als u andere vragen heeft, kunt
u contact opnemen met Cees van
Vuuren (voorzitter huurdersvereniging Kipstraat, 06- 15689927 of
c.van.vuuren7@gmail.com)

Training
tot vrijwillige
netwerkcoach
Hebt u al geruime tijd ervaring als vrijwilliger en bent u toe
aan een nieuwe uitdaging? Vindt u het bovendien leuk om
mensen te coachen, dan kunt u dit voorjaar een leuke en
inspirerende opleiding tot netwerkcoach volgen.

Voetjes
weer
van
de
vloer
The dansant op de laatste
zondag van de maand is
terug! Op de zondagen 26
april en 31 mei. Om 13.30
uur starten we in het wijkgebouw aan de Kipstraat 37.
Entree is 2,- euro en hiervoor
krijgt u een hapje en een
drankje. Overige drankjes en
hapjes kunt u kopen.

Komt u mee dansen?

uitstapje is ook aardiger om met z’n
tweeën of meer mensen te doen
dan in je eentje.
Voelt u iets voor een nieuwe vriendengroep, stuur dan een mailtje
met wat informatie over uzelf naar
mijn contactadres,
Veronique Vaarten:
vvaarten@wmoradar.nl

Wanneer een werknemer ontslagen
wordt, krijgt hij niet automatisch
een ontslagvergoeding mee. Op dit
moment maakt het namelijk uit via
welke route het ontslag verloopt.
Als een werknemer via de kantonrechter wordt ontslagen, of als hij
met zijn werkgever afspraken over
zijn ontslag vastlegt in een beëindigingsovereenkomst, kan hij een
ontslagvergoeding
meekrijgen.
Wanneer het ontslag via het UWV
verloopt, hoeft de werkgever geen
ontslagvergoeding te betalen. De
werknemer kan hier overigens wel
een aparte kennelijk onredelijk
ontslag procedure voor starten. Zo
kunnen vergelijkbare gevallen door
een verschil in ontslagroute een andere uitkomst hebben.

wie
wat
waar
Ondersteunende contacten zijn
voor iedereen belangrijk. Ze bieden
gezelligheid, aanspraak, of praktische hulp. Toch blijkt dat een kwart
van alle Rotterdammers niemand
heeft op wie zij terug kunnen vallen. Contacten aangaan of contacten onderhouden is niet voor iedereen even makkelijk. Een vrijwillige
netwerkcoach kan uitkomst bieden.
Als netwerkcoach leert u anderen
om hun contacten netwerk uit te
breiden.
WMO Radar biedt gratis een professionele training voor vrijwilligers
uit het centrum van Rotterdam. De
training wordt gegeven door Martin
van de Lustgraaf, de zeer ervaren en
enthousiaste trainer van N-Factory.
Na afloop ontvangt u een officieel
certificaat.

De training wordt gegeven op vier
donderdagavonden van 18.30 u 21.00 u (16 april, 23 april, 21 mei
en 2 juli). Op donderdag 18 juni
bezoeken we het WIJ-land congrestival 2015 in de van Nelle fabriek in
Rotterdam.
Wij verwachten dat u zich na de
training gedurende een jaar inzet
als netwerkcoach in Rotterdam centrum.

Meer info en aanmelding
Veronique Vaarten, 06-4627.2409,
v.vaarten@wmoradar.nl.

COLOFON:
De STADSRUIT is een (5x per jaar)
verschijnende uitgave van de samenwerkende welzijnsinstellingen in de
wijken Cool, Stadsdriehoek en CSkwartier, welke gratis huis aan huis wordt
verspreid in een oplage van 9.000 stuks.
REDACTIEADRES:
Kipstraat 37 - 3011 RS Rotterdam
Tel: 010 - 414 07 33
E-mail:
wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
pers@stadsruit.nl
Website: www.stadsruit.nl
REDACTIE:
Femke Landman, Bob van der Laan,
Silvia Stentler, Annemarie Vooren,
Robert de Keizer, Carl Klaverweide,
Peter van Heemst en Ger Driesens
(fotograaf)
OPMAAK:
Bureau 404
DRUK:
Wegener Nieuwsdruk Gelderland

Situatie vanaf 1 juli 2015
Vanaf 1 juli 2015 maakt de ontslagvergoeding plaats voor de zogenoemde
‘transitievergoeding’.
De transitievergoeding kan al van
toepassing zijn op nu lopende contracten. Vandaar dat het van belang
is om nu al rekening te houden met
deze nieuwe regelgeving.

Voor wie bestaat het recht op
een transitievergoeding?
De vergoeding geldt in principe
voor alle werknemers met een
dienstverband van minimaal twee
jaar, die op of na 1 juli 2015 onvrijwillig worden ontslagen. Ook
werknemers met een tijdelijk contract hebben dus na een dienstver-

Diensten
Wijkgebouw Stadsdriehoek
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 + do 9.00 - 17.00 uur
wo + vr 10.50 - 12.50 uur

Klachten over de bezorging
e-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
tel: 010 - 414 07 33
Bij een sticker Nee/Nee wordt niet bezorgd

Adverteren
in de Stadsruit?
De tarieven zijn:
Hele pagina................ e
Halve pagina.............. e
Kwart pagina.............. e
Een achtste................ e

500,00
250,00
180,00
90,00

band van twee jaar recht op een
transitievergoeding. Zelfs wanneer
een werknemer op staande voet is
ontslagen, kan hij in sommige gevallen een vergoeding meekrijgen.
Leggen werkgever en werknemer
eigen afspraken over ontslag vast
in een beëindigingsovereenkomst?
Dan hoeft de transitievergoeding
niet betaald te worden. In dat geval maken zij immers onderling
afspraken over de voorwaarden van
het ontslag.
Een transitievergoeding hoeft een
werknemer in principe niet bij de
rechter te ‘halen’. De werkgever is
wettelijk verplicht de vergoeding
uit te keren.

Er bestaat een aantal uitzonderingsgevallen. Onder andere bij
‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de werknemer bestaat er
geen recht op een transitievergoeding. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer een werknemer wordt
ontslagen omdat hij een greep in de
kas heeft gedaan en geld van zijn
werkgever heeft gestolen. In dat geval ontvangt de ontslagen werknemer dus geen vergoeding.

Hoe wordt de hoogte van
de transitievergoeding
berekend?

Dorpshuis Communitycentre

Belangengroep senioren
post p/a Karel Doormanstraat 301a
3012 GH Rotterdam.
tel: secretariaat: 06-20914032
tel: activiteiten: 06-24849602
e-mail: info@spirit55plus.nl

Boomgaardsstraat 189
tel: 010 - 213 63 84

Sleutelwerkplaats
De Schokbreker

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

Woonstad Rotterdam
Klantcontactcentrum
Westblaak 210
3012 KP Rotterdam
tel: 010 - 440 88 00
e-mail: info@woonstadrotterdam.nl
Op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.00 - 20.00 uur.

Buurtbemiddeling Centrum
in Leeuwenhoek
Westkruiskade 54
3014 AW Rotterdam
06 1850 0316
e-mail: centrum@buurtbemiddeling.org

Geluidsoverlast
(door bedrijven)
D.C.M.R. meldkamer (24 uur/dag)
tel: 010 - 4733333

Klus en Werk Cool/Oude Westen
Schietbaanstraat 33
3014 ZW Rotterdam
tel: 010 - 4367042
www.pameijer.nl

Vraagt u zich af of u recht heeft op
een transitievergoeding of heeft
u een andere vraag over werk of
ontslag? Neemt u gerust contact
op met à la carte advocaten op telefoonnummer 010-23 09 410 of
kijk voor meer informatie op www.
alacarteadvocaten.nl. Wij helpen u
graag!

De hoogte van de transitievergoeding wordt volgens een vaste formule berekend. De vergoeding
komt als volgt tot stand:
• 1/6 maandsalaris per zes maan-

Spirit 55+

Kortenaerstraat 23,
tel: 010 - 433 38 90

den dienstverband gedurende de
eerste tien dienstjaren;
• 1/4 maandsalaris per zes maanden dienstverband vanaf het tiende
dienstjaar;
• Met een maximum van € 75.000
of een jaarsalaris (wanneer dit hoger is dan € 75.000).

Cityportal Rotterdam
www.rotterdam.nl

Vraagwijzer in Centrum

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
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MUSEUMNIEUWS
Onderzeeboot
loods Heijplaat

Nederlands
Fotomuseum

De aanval mei 1940:
Vijf dagen strijd om Rotterdam
30 april 2015 - 25 oktober 2015

Rotterdam in the Picture
175 jaar fotografie in Rotterdam
24 januari 2015 - 17 mei 2015

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland
werd binnengevallen en betrokken raakte
bij de Tweede Wereldoorlog. In Rotterdam
wordt van 10 tot en met 14 mei 1940 onafgebroken strijd om de stad gevoerd. Een ongelooflijk, grotendeels onbekend verhaal dat
voorafgaat aan het verwoestende bombardement. Deze bewogen dagen komen vanaf 30
april 2015 weer tot leven in de voormalige
onderzeebootloods op Heijplaat.
De expositie De Aanval - mei 1940, vijf dagen strijd om Rotterdam wordt gedomineerd
door de grote, dreigende vorm van een Heinkel, de bommenwerper die de stad verwoestte. Enorme projecties, persoonlijke verhalen
en originele objecten laten de strijd vanuit
drie perspectieven zien: de verwarring bij
de bewoners, het verzet van de Nederlandse
militairen én de ervaring van de Duitse soldaten. Deze niet eerder vertoonde aanpak is
mogelijk door samenwerking van Museum
Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam en het
Militärhistorisches Museum Flugplatz Berlin-Gatow (MHM).

Stoer, brutaal, dynamisch, modern: Rotterdam is niet bang! Al 175 jaar wordt in beeld
gebracht hoe de stad steeds opnieuw op de
schop gaat, in een aanhoudend proces van
opbouw, sloop, wederopbouw en uitbreiding. Hoogbouw, ruimte, water en wind bepalen de sfeer in deze multiculturele, internationale stad die ernaar verlangt metropool
te zijn. Het proces van verandering heeft in
de afgelopen 175 jaar tot veel bijzondere foto
opdrachten, foto´s en fotoseries geleid.

Kunsthal

Your Light is My Life
28 februari – 7 juni 2015
De Kunsthal Rotterdam introduceert in Nederland een grote solotentoonstelling van
de Tsjechische kunstenaar Kristof Kintera.
Vol ironie, met bijna slapstickachtige, soms
duistere humor, stelt Kintera met tot de verbeelding sprekende installaties, politiek geladen onderwerpen aan de orde. Zijn werk
is overrompelend fantasievol en krachtig en
geeft op subtiele wijze stof tot nadenken. De
sculpturen en installaties van Kintera ‘leven’,
kunnen bewegen, communiceren, disfunctioneren en zijn soms volkomen absurd. In de
tentoonstelling worden bezoekers ondergedompeld in Kintera’s wereld: een bijzondere
ervaring en een ‘must-see’.
Provocerend, melancholisch en poëtisch
Het dagelijkse leven en de verwondering
over grote en kleine zaken in de wereld zijn
nooit ver weg in het werk van Kristof Kintera. Zijn provocerende, melancholische en
poëtische werken onderzoeken de grenzen
van de hedendaagse beeldhouwkunst, of

Villa Zebra
Labyrint van Verbeelding
t/m 17 mei 2015
Voor kinderen (7-12)
Verdwaal je mee in het werk van 10 kunstenaars in ons labyrint van verbeelding? Raak
je het spoor bijster of ontdek je de fascinatie van de makers? Hoe gaan zij te werk en
onderscheiden zij zich? Isabelle Wenzel
zoekt naar een ideale houding voor de foto.
Maar ze heeft maar 10 seconden! Koen Taselaar ziet wat hij maakt als een dominospel.
Een experiment waarbij het een uit het ander voortkomt. En Navid Nuur? Hij vindt
dat je als kunstenaar ook ‘mooi’ kunt falen.
Nieuwsgierig? Ga dan zelf op ontdekking
in Labyrint. Per kunstenaar verzamel je een
bladzijde met vragen en opdrachten. Resultaat: een eigen kunstenaarsdossier!
Bij de tentoonstelling zijn verschillende
workshops ontwikkeld. Kinderen die met
hun ouders de tentoonstelling bezoeken
volgen de workshop ‘Druk Druk Druk’. In
deze workshop maken kinderen met karton
en verf een eigen kunstwerk in vervolg op

Onderzeebootloods-Heijplaat
RDM-straat, Rotterdam

Boijmans
Van Beuningen
La La La Human Steps, tot 17 mei
De grote voorjaarstentoonstelling ‘La La La
Human Steps’ toont honderd kunstwerken
uit de eigen collectie. Van recent aangekochte
video- en filminstallaties tot populaire klassiekers uit de 20ste eeuw, klassiek moderne én
oude meesters uit de collectie: het museum
toont werk uit verschillende tijden en alle disciplines. Alle werken gaan over la condition
humaine: het menselijk tekort.
In de 1500 m2 grote Bodonzalen wordt de
museumcollectie grootschalig getoond: van
klassieke meesters tot jong talent, van immense installaties tot kleine schilderijen, van
ontzenuwende zwartgalligheid tot verma-

kelijke absurditeit. De samenstellers van de
tentoonstelling, directeur Sjarel Ex en conservator Educatie Els Hoek omschrijven het als
volgt: “Als je naar de collectie kijkt zie je dat
kunstenaars van alle tijden en door alle disciplines uiterst persoonlijke beelden hebben
gemaakt van de wereld. Die beelden zijn als
het ware ondergronds met elkaar verbonden”.

Niet eerder is er over Rotterdam een tentoonstelling gemaakt die zo’n breed beeld geeft
van zowel de stad als de fotografie die er is
gemaakt sinds het medium bestaat. Rotterdam in the Picture laat een stoere stad zien,
een multiculturele, een bouwende en dynamische stad; een stad die altijd in ontwikkeling is. De gebouwde omgeving komt aan
bod, maar ook de haven, de aansprekende
architectuur en de mensen die de stad maken tot wat hij is
Rotterdamse, Nederlandse en internationale
fotografen hebben, al dan niet in opdracht,
het beeld van de stad mede gevormd. De
fotografen hebben een visie op de stad ontwikkeld en haar een gezicht gegeven. Dat is

weer bepalend geweest voor hoe er van buiten naar de stad is gekeken, maar ook heeft
dit invloed gehad op de manier waarop de
Rotterdammers zelf naar hun stad hebben
gekeken. Het beeld van de stad en de stad
als beeld komen hier samen in befaamde
fotografische hoogtepunten en onbekend
materiaal.

Museum Boijmans Van Beuningen

Gebouw Las Palmas

Museumpark 18-20, T: 010-4419400

Wilhelminakade 332, T: 010-2030405

het nu gaat om de crisis, massaconsumptie,
stress, belastingen of de donkere kant van
de samenleving. Kintera creëert andere betekenissen door absurde mogelijkheden en
onrealistische toepassingen te verbeelden.
Expressief, kleurrijk en vakkundig gemaakt
van uiteenlopende materialen kunnen zijn
beelden soms onverwacht sterke emoties
oproepen.

de reeks kunstwerken van Katja Mater. Voor
jarige kinderen is er een kinderfeestje met
een speciale VIP ontvangst en de verjaardagworkshop ‘Hiep, hiep, wat een type!’. Voor
het primair onderwijs en bso groepen (7 tm
12 jaar) zijn de workshops afgestemd op het
niveau van de groepen.

Villa Zebra
Stieltjesstraat 21, T: 010-2411717

Kunsthal Rotterdam
Museumpark, Westzeedijk 341
T: 010-4400301

