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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 - 414 07 33. Samen bekijken we of, en op welke manier, we hier invulling aan
kunnen geven. Ook als u zelf graag schrijft nodigen we
u hiertoe van harte uit. We kijken uit naar uw ideeën,
nieuwtjes en activiteiten.
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Monument 1872
Joseph Graven

Op de top staat in het midden de
Stedenmaagd, gebeeldhouwd in
natuursteen met in de hand een
bronzen vrijheidshoed. Aan haar
voeten staan op de vier hoeken
kleine leeuwen, die ieder een wapenbord vasthouden, met vooraan
het wapen van Rotterdam en dat
van Brielle. Op het onderste niveau
staan een geus, een visser en een
handwerksman, en ook vier bronzen pelikanen die water spuwen in
de opvangbak van de fontein.
Het beeld is ontworpen door de
Nederlandse kunstenaar Joseph
Graven (Den Bosch, 1836 – Rotterdam, 1877). Hij was in diverse
steden werkzaam zoals München,

‘s-Hertogenbosch (1863-1875) en
Rotterdam. Hij maakte onder andere plastieken voor de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch en
in Rotterdam vervaardigde hij voor
het Piet Heynsplein een standbeeld
van de zeeheld Piet Heyn. Dit beeld
werd in 1870 door koning Willem
III werd onthuld.
Monument 1872, onthuld in 1874,
was bedoeld als centraal decor bij
de uitbundige jaarlijkse 1 aprilvieringen. Het monument is opgericht ter ere van de inneming van
Den Briel door de Watergeuzen op
1 april 1572. Het standbeeld vormde
één maal per jaar, op 1 april, het
middelpunt van bruisende volksfeesten. Op die dag marcheerden
tal van muziekkorpsen er heen
en dan werd er een krans gelegd
bij het beeld. Althans, in theorie.
Meestal ging het er heel wat baldadiger aan toe en kreeg de Maagd
de krans omgehangen. Het was
gebruikelijk, de kransen samen te
stellen uit sinaasappelen, die bij de
jeugd heel populair waren. Zo was
het beeld snel weer vrij voor de aankomst van wéér een muziekkorps
met wéér een krans.

Laatste update

Vanuit historisch perspectief
heeft de wijk Stadsdriehoek
altijd al een belangrijke rol in
het stadscentrum gespeeld.
In het kader van de wederopbouw is kwantiteit echter vaak
voor kwaliteit gegaan. De laatste jaren wil de gemeentelijke
overheid het samenspel van
wonen, werken, recreëren en
groenvoorzieningen in balans
brengen.

Oorspronkelijk stond het beeld opgesteld in een bloemenperk kijkend
naar het westen, in de richting van
de Laurenskerk en de Botersloot,
die 1866 was gedempt. In de Tweede Wereldoorlog werden de gebouwen in het omringende gebied
grotendeels verwoest, met uitzondering van de gemeentebibliotheek
en het beeld van de Maagd van Holland. Vermoedelijk niet lang na de
oorlog werd het 90° naar het zuiden gedraaid en nu staat het Vrijheidsbeeld met zijn rug naar het
voormalige bibliotheeksgebouw.

De aanwezige winkels, horecagelegenheden en de Markthal / centrummarkt
trekken veel bezoekers. Als gevolg van
grootschalige
nieuwbouwprojecten
heeft bovendien een grote toename
van bewoners plaatsgevonden. Doordat bovendien een grote doorstroom
van bewoners plaatsvindt is de sociale
binding in bepaalde wijken laag. Dit
wordt onderschreven door het laatste
gebiedsplan van de Gebiedscommissie Rotterdam Centrum.
Het Wijkorgaan ziet het als haar taak
om op een creatieve en positieve wijze
een bijdrage te leveren aan de leef kwaliteit en de behartiging van de belangen
van de bewoners op velerlei gebied.

Met Koninginnedag was, en met
Koningsdag is het plein vandaag de
dag weer het centrum van allerlei
feestelijkheden. En met de komst
van een aantal succesvolle cafés
met terrassen is het er in de zomer
een drukte van van jewelste. Dus
mocht je op een terras aan de Nieuwemarkt zitten en de Maagd kijkt
je vanaf haar marmeren sokkel
aan, dan weet je nu dat zij het goed
vindt en dat zij hiervoor eigenlijk is
gemaakt.
RdK
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Op het plein van de Nieuwemarkt
bij het oude bibliotheekgebouw,
tussen de Pannekoekstraat
en de Botersloot staat een
indrukwekkend, nogal klassiek
aandoend standbeeld met de
naam Monument 1872. Het
heeft, naar Rotterdams gebruik,
echter veel bijnamen gekregen
zoals het Vrijheidsbeeld, De
Maagd van Holland en Kaat
Mossel.
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Dit willen wij bereiken door
het stellen van de volgende
doelstellingen:
• Het bewust maken van bewoners, bewonersgroepen en ondernemers van
hun woonomgeving en de mogelijkheden van de wijk, dit door middel van
een wijkkrant (de Stadsruit), een website (www.wijkorgaanstadsdriehoek.nl)
en mailingen/huis aan huis uitnodigingen voor bijeenkomsten,
• Coördinatie en doorverwijzing van
initiatieven van andere bewonersgroepen naar andere bewonersgroepen /
instanties zoals de wmo – zorgaanbieder, Spirit 55+, Anders Ouder Worden
groep, Roffanum, Beter Zien en de Gebiedscommissie Rotterdam Centrum.
• Het verzamelen van kennis en informatie en het overdragen hiervan aan
belanghebbende in de wijk.
• Het ter beschikking stellen van faciliteiten, bijvoorbeeld vergaderruimtes
c.a., aan bewonersorganisaties e.a. binnen de wijk.
• Wij functioneren als communicatiekanaal tussen de Gebiedscommissie
Rotterdam Centrum en de Gemeente
Rotterdam en de bewoners door middels van de wijkkrant, de website en

Nieuwe beelden website
Foto: Ger Driesens

Skatepark

Met trots presenteert BKOR de
nieuwe website www.bkor.nl,
een database met een overzicht van kunstwerken in de
openbare ruimte van Rotterdam.
De website biedt een overzicht van
beelden, sculpturen en monumenten. Met foto’s, aanvullende informatie zoals artikelen, video’s en publicaties, wordt informatie gegeven over
de verschillende kunstwerken uit de
enorme collectie die Rotterdam rijk
is. De locaties van de beelden zijn
terug te vinden op de plattegrond en
gekoppeld aan Google Maps. Je kunt

de kunstwerken te sorteren op titel,
jaar, gebied of soort beeld. Ook kan
er gesorteerd worden op categorie,
zodat er een overzicht ontstaat van
werken met thema’s als literatuur,
dieren, kleur, water of licht.
De ontwerper van de website, Pieter
Vos van 75B wilde bezoekers van de
nieuwe website een manier geven
om virtueel door Rotterdam te wandelen: “Op je route door de stad kom
je verschillende kunstwerken tegen,
en de site moest een plek worden
waar je alle bijbehorende en relevante informatie makkelijk uit kon
vouwen.”

het doorsturen van mails naar diverse
belangengroepen. Dit betreft onder andere het doorsturen van gegevens betreffende evenementenvergunningen
en horecavergunningen.
Bovengenoemde doelstellingen realiseren wij als volgt:
• Wij onderzoeken de diverse behoeften van bewoners en bewonersgroepen door overleg met deze groepen en
bewonersorganisaties, verenigingen
van eigenaren en overige instanties,
• Hiervoor worden diverse bijeenkomsten met deze bewoners / bewonersgroepen georganiseerd en worden
selectief vergaderingen en bijeenkomsten bijgewoond. Dit zijn onder andere
vergaderingen van de Gebiedscommissie Rotterdam Centrum, andere
gemeentelijke organisaties en de gemeenteraad,
• Ons secretariaat is op maandag,
woensdagmorgen, donderdag en
vrijdagmorgen geopend in het wijk-

gebouw in Kipstraat 37. Dan kunnen
uitbetalingen van Opzoomer Mee en
Buurtgerichte Aanpak plaatsvinden.
Ook worden dan updates verzorgd van
de website en worden de binnengekomen mails op wijkorgaan@stadsdriehoek.nl uitgezocht en doorgestuurd
naar de diverse belangstellende achterbangroepen,
• Wij houden de diverse gemeentelijke
websites via de Cityportal in de gaten
en verspreiden diverse belangwekkende downloads naar belangstellenden,
• Ook werken wij, in samenwerking
met andere bewonersgroepen en de
Gebiedscommissie Rotterdam Centrum, aan herijking van de diverse
gebiedsplannen en horeca – gebiedsplannen.

Tot slot:
Als Wijkorgaan Stadsdriehoek geven
wij de wijkkrant ‘De Stadsdriehoek’
uit. Wij voorzien in 2016 7 uitgaven
hiervan waarbij in elke krant één van
7 gekozen bewoners- en gemeentelijke
organisaties zich gratis kan presenteren. Deze organisaties zijn de volgende:
• Zorginstelling Wmoradar
• Spirit 55 +
• Anders Ouder Worden Groep
• Cultuurscout
• Wijkorgaan Stadsdriehoek
• Gebiedscommissie Rotterdam
Centrum
• Roffanum

Het secretariaat van Wijkorgaan Stadsdriehoek is te bereiken
onder telefoonnummer 010 - 414 07 33. Voor uitbetalingen
a.u.b. een afspraak maken.

Inleverautomaten voor petflessen
op metrostations
De RET heeft petflesautomaten
geplaatst op 13 metrostations.
Reizigers kunnen hier hun lege
blikjes en petflessen inleveren
en krijgen daarvoor een beloning.

De afgelopen edities heb je hier de voortgang van het skatepark aan de Blaak kunnen volgen. En het is af! Dus de hoogste tijd om te laten zien hoe het geworden is.

Foto’s: Ger Driesens

Per ingeleverde petfles kunnen reizigers kiezen of zij korting willen bij een
groot aantal Rotterdamse partijen, of
hun tegoedbon doneren aan Blijdorp
die de stichting Seacleaners-Int foundation steunt. Zij houden zich bezig
met het schoonmaken van zeeën door
het verwijderen van plastic afval. Door
het aanbieden van korting of donatie
maakt RET het aantrekkelijk om petflessen en blikjes in te leveren. Hierdoor vermindert ook het zwerfvuil op
metrostations.

Stimulans
In de automaat kunnen reizigers lege
blikjes en petflessen gooien. Voor elk
leeg blikje of petfles die reizigers aanbieden aan de automaat, kunnen zij
kiezen of zij een bijdrage doen aan het
verwijderen van plastic afval uit de zee
(€ 0,15 per flesje/blikje) of zelf korting
krijgen bij diverse Rotterdamse partijen. Zo krijgt men bijvoorbeeld korting
op een broodje bij de BroodjesExpress
of Bram Ladage, een kopje ‘Man met
Bril’ koffie, een rondvaart met de Spido
en zelfs korting op het laten zetten van
een tattoo. Op www.ecoeuros.nl/partners staat een totaal overzicht van alle
partijen die meedoen.

13 Metrostations
De petflesautomaten staan op de volgende stations: Schiedam Centrum,

Foto: Ger Driesens

Alexander, Slinge, Maashaven, Marconiplein, Dijkzigt, Coolhaven, Spijkenisse Centraal, Eendrachtsplein,
Beurs, CS, Capelse Brug. Op metrostation Zuidplein staan er twee.

Vorig jaar testte de RET 2 petflesautomaten op metrostation Schiedam
Centrum en Alexander. Deze pilot
bleek succesvol; er werden 10.000 petflessen ingeleverd in een jaar. Bij zo’n

80% van alle ingeleverde petflessen
en blikjes kozen reizigers hun korting
te schenken aan het verwijderen van
plastic afval uit de zee. De petflesautomaten staan in de hal of op het perron
en zijn herkenbaar door posters op de
zijkant en of vloersticker. Nieuw aan
deze petflesautomaten is het scherm
waarop bewegende visjes te zien zijn
en zee geluiden te horen zijn zodra
men een petfles inlevert. Om meer
aandacht te vestigen op de aanwezigheid van de automaten horen reizigers
eens in de 5 minuten een zee geluid.
Ook zijn de nieuwe automaten voorzien van digitale reclameschermen.
De petflesautomaten worden geleverd
door Ecoeuros. Zij streven naar een samenleving waarbij afval volledig wordt
hergebruikt.
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Activiteiten

Ode aan de Oude Binnenweg

Jan Vleghaar

Maart + april 2016

Atrium - Karel Doormanstraat 343 T: 010 2065700

van Café Timmer is met pensioen

Bewegen op muziek o.l.v. Annette Blankenburgh
op maandagen: 14 maart; 4, 11, en 18 april van 14.30 - 15.15 uur

In totaal heeft Jan Vleghaar
een dikke vijftien jaar bij Café
Timmer gewerkt, waarvan de
laatste tien jaar en acht maanden bij de huidige eigenaar
Bertus Vermeulen. “Het is een
heel apart café in het Rotterdamse. Vroeger kwamen er
kunstenaars, journalisten, fotografen en Jan en Alleman.”

Luisteren naar klassieke muziek o.l.v. Annette Blankenburgh
op dinsdag 8 maart en dinsdag 12 april van 10.45 - 11.45 uur

Spelmiddag o.l.v. Jim Manduapessy
op maandag (behalve 28/03) van 14.30 - 16.00 uur

Schildergroep o.l.v. Jim Manduapessy, iedere donderdag van 14.00 16.00 uur (behalve 24 maart)

Vieringen
op vrijdag om de 14 dagen, van 14.30 - 15.30 uur

Kringviering 4 maart o.l.v. Gerrie Kooijman

wilde worden, het was ook geen
straat om op je gemak doorheen te
wandelen.“ Nu is dat anders: “De
Witte de With is een heel leuke
flaneerstraat geworden, met goede
Horeca.”
Zoiets zou hij graag ook zien voor
de Oude Binnenweg, dat die ook
een beetje opgekalefaterd wordt.
‘’Het gaat me aan het hart dat bepaalde middenstanders hier verdwijnen, zoals Orlanda bijvoorbeeld en indertijd Renata.”
Hij zou liever zien dat er ook wat
andere winkels bijkomen, niet alleen de goedkopere. Daarom is
hij enthousiast over initiatieven
als de ‘ jazzborden’, afbeeldingen
van Rotterdamse jazzmusici, aan-

Gratis proeflessen
in Dorpshuis de Coolenkit

Samen zingen en op verhaal komen 18 maart o.l.v. Gerda.Pents
Witte Donderdag/Woord en Tafel 24 maart

Dat kunstzinnige publiek, daar
houdt hij van, maar evenveel van
de bewoners uit de buurt. ”Dat
zijn allemaal lieve aardige mensen, het is altijd even zwaaien naar
binnen. Die zijn blij dat ze een
herkenningspunt hebben, het is
ook hun samenleving. Dat geldt
trouwens voor heel de wijk Cool,
de zijstraten van de Witte de Withstraat bijvoorbeeld, daar was het
met de bewoners ook altijd koek
en ei.”
Vóór Café Timmer heeft Jan namelijk een kleine twee jaar in de
Schouw gewerkt, aan de Witte de
Withstraat. Daar was zo’n beetje
hetzelfde publiek als bij Timmer.
Ook daar heeft hij met veel plezier gewerkt, maar de straat was er
toen wel slechter aan toe dan nu.
“Er waren wel bepaalde plaatsen
waar je liever niet gesignaleerd
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o.l.v. Ds. B. van Verschuer

Kringviering Goede Vrijdag/Pasen 25 maart
o.l.v. Gerrie Kooijman

Samen zingen en op verhaal komen 1 april o.l.v. Gerda Pents
Kringviering 15 april o.l.v. Gerrie Kooijman
Samen zingen en op verhaal komen 29 april o.l.v. Gerda Pents
(met aandacht voor Hemelvaart)

Koffieochtend o.l.v. Gerrie Kooijman, op vrijdag om de 14 dagen:
18 maart; 1, 15, en 29 april van 10.30 - 11.30 uur

Zingt u mee?! o.l.v. Marga Wittekoek, op vrijdag om de 14 dagen:
11 en 25 maart; 8 en 22 april van 10.30 - 11.30 uur

Bingo, dinsdag 8 maart 14.30 - 16.00 uur, 4 rondes Kosten: € 3,-NL Doet, vrijdag 11 maart 14.30 - 16.00 uur, gezellige middag door
vrijwilligers m.m.v. pianist Loek Nijman
gebracht op de Oude Binnenweg
en omgeving op initiatief van de
Stichting r+jam. Dat staat voor
Rotterdam jazz artists memorial.

In aanvulling daarop denken hij
en zijn vriend Wim de Boek aan
een jazzfestivalletje op de Oude
Binnenweg.
Daarnaast is er particulier initiatief voor activiteit in de straat van
zijn (oud)Horecacollega’s en van
Timmer zelf. Over al die collega’s
en ook andere ondernemers in de
straat niets dan goeds. ‘’Iedereen
heeft zijn eigen publiek, maar als
er ellende was dan ving je mekaar
altijd op, of als er iemand omhoog
zit met sjouwen of wat ook. Die
ondersteuning onder mekaar, dat
vind ik toch altijd wel heel plezierig. ” De saamhorigheid van de
Oude Binnenweg zal hij wel missen, daar neemt hij met weemoed
afscheid van.

“Ik ging altijd eerst koffie drinken
bij Melief, even langs Peet van de
bloemenkraam, de Kaashoeve, bij
de Primera naar binnen of Orlanda staat aan zijn deur.” Laatste roddeltjes, altijd goedemorgen. “En
dan ga je met z’n allen aan de dag
beginnen. En het is altijd zo: werk
ze! Dat is heel fijn om te beginnen.” Als hier velen niet met name
genoemd werden, dan ligt het aan
uw verslaggever; het gaat Jan nadrukkelijk om de goede sfeer in de
hele straat.
Met het werk in de Horeca heeft hij
altijd activiteiten in muziek, media en toneel gecombineerd. Door
de jaren heen deed hij projecten
samen met de eerdergenoemde
Wim de Boek. Zo werkten zij bijvoorbeeld samen voor Europoort
Radio en aan de hilarische feuilletonreeks ‘lijn 10’, Jan als conducteur Wijnand de Jager en Wim
als chef boomer. “Dat mag je best
opschrijven, dat is mijn compaan
in crime zullen we maar zeggen”.
Jan werkte ook nog voor Stadsradio Rotterdam en voor TV Rijnmond in Glamoer aan de Maas.
De Horeca is nu weggevallen. Jan
Vleghaar vertrekt naar Kreta. Wat
hij daar gaat doen? “Ik blijf altijd
wel ondernemend. Het zal toch
wel weer de kunstscene zijn, of radio.” En verder: “Je stopt gewoon
als je 65 bent. Tijd voor andere
dingen.” Maar ook: “Drie uur vliegen en dan ben ik weer terug. De
wereld zit naast je bij wijze van
spreken, je hebt je computer, je tablet. Ik ga niet naar de rimboe in

elk geval. Ik ben hier toch ook nog
wel eens voor bepaalde dingen.
Maar die Oude Binnenweg zal ik
wel missen: Als ik hier ben zal ik

daar nog dikwijls overheen schrijden.” Dag Jan, mooie tijd in Griekenland en tot spoedig.

Met de gemeente
op controle
in uw eigen buurt
Bewoners van de centrumbuurten worden van harte en
nadrukkelijk uitgenodigd om
samen met professionals van
de gemeente te kijken hoe de
buurt er bij staat.
De bedoeling is dat de gemeente
geconstateerde problemen kan oplossen. En het is ook wel eens leuk
om te zien wat er goed gaat, dat
kan weer van nut zijn voor andere
buurten.
Hierna volgt het schouwschema,
na de datum eerst het gebied dat
die dag aan de beurt is, daarna het
verzamelpunt.
Donderdag 10 maart:
Stadsdriehoek Wijnhaven, Posthoornstraat, en daarna
Donderdag 10 maart:
Dijkzigt/Museumpark,
Museumpark tov Jongkindstraat
Donderdag 7 april:
CS kwartier Weena Zuid,
thv Hilton
Donderdag 14 april:
Stad Mauritsweg, Mauritsplaats

Donderdag 21 april:
Cool Zuid,
Schiedamsedijk Schilderstraat
Donderdag 12 mei:
Oude Westen,
West Kruiskade Westersingel,
Bram Ladage
Vanuit de gemeente gaan er onder
andere mensen mee van Schone
Stad en van Toezicht en Handhaving. Alle bewoners meer dan welkom; wel moeten deelnemers wonen in het gebied waar geschouwd
wordt die dag. We verzamelen om
tien uur en we gaan op de fiets,
de schouw duurt tot ongeveer half
één. Er is een vooraf opgestelde
route. Mensen die mee willen worden verzocht zich aan te melden
bij Miranda Vuik.

Contact:
Marjolijne van den Berg, wijkregisseur centrum, mpm.vdnberg-vanderloo@Rotterdam.nl,
0620191586 en
Miranda Vuik, ma.vuik@rotterdam.nl, 0610198334

Mosselavond, dinsdag 15 maart 17.15 - 19.30 uur aanmelden vóór
vrijdag 11 maart, Kosten: € 15,-- incl. 2 drankjes
Rommelmarkt, zaterdag 19 maart 10.00 - 14.30 uur, verkoop van
diverse 2-hands spullen (kleine meubelen, boeken ea) en leuke kadootjes (van stof, zeil en vilt, kaarsen en houtproducten van Werkplaats
Tussendael), iets lekkers te eten (bv. huisgemaakte erwtensoep) en
drinken, Rad van Fortuin…

Salonorkest Andantino, dinsdag 22 maart 14.30 - 16.00 uur,
5 musici spelen walsen, operettemelodieën… Kosten: € 3,-Pianist Klaas Bakker, dinsdag 5 april 14.30 - 16.00 uur,
“Een reis naar Majorca” een muzikale reis met prachtige filmbeelden
van Majorca, kosten: € 3,--

Bingo, dinsdag 12 april 14.30 - 16.00 uur, 4 rondes Kosten: € 3,-Uit eten in Atrium, dinsdag 19 april 17.15 - 19.30 uur,
heerlijk 3-gangendiner aan een feestelijk gedekte tafel Kosten
incl. 2 drankjes: € 15,--

Muzikale middag met DJ Huib Opstal
Borreluurtje met DJ Richard de Deugd
dinsdag 26 april 14.30 - 16.00 uur 2 drankjes + hapjes: € 3,--

Koningsdagbingo, woensdag 27 april 14.30 - 16.00 uur,
feestelijke bingo met koninklijke prijzen; Kosten: €3,--

Diensten
Kapster

Pedicure			
Hanneke Kooima maandag 9.30 - 15.00 uur
salon
afspraak via de servicebalie begane grond
dagelijks 12.00 - 13.30 uur Trefpunt
Prijs 3-gangenmenu: €6,50 begane grond
Aanmelden op de dag zelf
vóór 10.00 uur

Spreekuren
Trombosedienst elke maandag va 10.30 uur
			

Tijd

Hiphop Dans Peuters
Hiphop Dans
Beeldend Vormgeven & Design
Chemie
Freerunning (Buiten)
Toneel
Beeldend Vormgeven & Design
Chemie

2,5 tm 3 jr
3, 4, 5
3, 4, 5
3, 4, 5
6, 7, 8
3, 4, 5
6, 7, 8
6, 7, 8

13:45 - 14:45
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00

Cursussen DONDERDAG

Voor Groep	

Tijd

Hiphop Dans Kleuters
Stripfiguren Tekenen & Kleien (NIEUW!)
Dieren & Denken (NIEUW!)
Freerunning (Buiten)
Hiphop Dans
Stripfiguren Tekenen & Kleien (NIEUW!)
Dieren & Denken (NIEUW!)

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

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00

De lessen duren 1 uur en zijn t/m 31 maart 2016 in het Dorpshuis de Coolenkit in de Boomgaardsstraat 189. De kinderen kunnen kiezen uit de volgende lessen:
STRIPFIGUREN TEKENEN
& KLEIEN

CHEMIE
Kinderen gaan in deze les allemaal gekke proefjes doen. Ga je
later naar de middelbare school,
dan weet je lekker al van alles over
scheikunde en natuurkunde.

FREERUNNING
Waar

Patrice van Gelder donderdag
salon
9.00 - 17.00 uur
begane grond
afspraak via de servicebalie

Senioren
restaurant

Voor Groep	

Voor meer info:
www.cartoonworkshop.nl

vrijdag 22 april 14.30 - 16.30 uur Kosten: € 3,--

Dienst	Wanneer	

Cursussen MAANDAG

begane grond

Lekker buiten spannende stunts
leren? Disciplines:
www.parkourdisciplines.com

TONEEL
In deze les gaan de kinderen kennismaken met toneelspelen. Ze
gaan oefenen met emoties spelen,
stemgebruik, samenspelen en improviseren.

HIPHOP DANS
In deze les maken kinderen op ‘n
speelse manier kennis met de ba-

sis van Urban dans stijlen: hiphop,
popping, locking, housedance en
afro-hiphop. Freestylen en Battlen
is ook een vast onderdeel van de
les. Bij de peuter- en de kleutergroep is er nog veel ruimte voor
dansspelletjes.

BEELDEND VORMGEVEN
EN DESIGN
Een auto kan je ontwerpen met klei,
een robotarm wordt eerst met kippengaas gemaakt. Misschien heb
jij ook altijd al iets nieuws willen
maken, een mooi kledingstuk dat
je niet in de winkel kan kopen, een
muffinmachine of een afstandsbediening voor je fiets, maar je weet
niet hoe. Alle nieuwe dingen beginnen altijd met een gek en goed idee.
In deze les gaan we experimenten
doen met materialen, met klei en
papier maar ook met water en dingen die je op straat kan vinden. Vol
met ideeën? Dan ga je je plannen
opschrijven of tekenen of kleien.
Dat heet ontwerpen. Uiteindelijk

maak je wat je zelf hebt bedacht en
neem je het mee naar huis.

DIEREN & DENKEN
Bij Dieren & Denken draait het
om dieren en de natuur. We gaan
op safari in de stad, zullen onze
eigen rupsen laten ontpoppen tot
echte vlinders en stellen vragen
als: “Zijn mensen ook dieren?” en:
“Waarom hebben we huisdieren?”
Alle antwoorden en ideeën kan je
opschrijven in je eigen verzamelboekje.
Wij hebben i.s.m. een gediplomeerde BSO leidster een afhaalservice van OBS ’t Landje.
Haal en Breng Service mogelijk in
overleg met (nu al 4!) BSO’s in de
buurt!
Voor informatie en inschrijving
mail naar dress&dance@xs4all.nl
of bel naar 06-23623769
Of check onze facebookpagina:
www.facebook.com/dressndance
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WIRED Festival Aantal teams tegen woon-

Op 14, 15 en 16 april is het Schouwburgplein dé plek waar je nieuwe, spannende dingen kunt maken, ervaren en doen. Tijdens WIRED
Festival ontdek je wat je leuk vindt, wat je al kunt en waar je goed
in kunt worden.

Ga aan de slag met muziek, dans,
street art of theater én maak je eigen
creaties of daag een echte professional uit om samen iets tofs te creëren.
Zie als eerste de sneak previews van
wat er komen gaat op het gebied van
kunst en cultuur in Rotterdam. Geniet van de beste optredens van grote
artiesten en nieuwe spannende samenwerkingen. WIRED Festival is
dé plek waar al het Rotterdamse talent - van scholieren tot echte profs
- én de rest van de stad elkaar ontmoeten.
Workshops, tentoonstellingen en
presentaties
Het programma van de tweede editie is veelbelovend en zit barstensvol
inspirerende workshops, tentoonstellingen en presentaties. Bezoek
bijvoorbeeld de theatrale presentatie
CAPS LOCK van Maas theater en
dans, over het feit dat we allemaal
leven in uitroeptekens. Leer beter
kijken door te gaan schrijven met
De Kracht van Rotterdam en maak
bij TENT/CBK jouw eigen Utopian
Dream. Wil je met jouw foto onderdeel worden van een tentoonstelling?
Het kan bij ‘Rotterdammers en hun
stad’ bij het Museum Rotterdam.
Vergeet niet om een stukje van de
streetart route van Rewriters010
te lopen en daarna zelf aan de slag
te gaan met de kunstenaars op een
lange wand.
Muziek, songwriting, dans
en zang
Het Rotterdams Philharmonisch
Orkest geeft een preview van hun
komende voorstelling ‘ Rotterdamse
Stadsklanken’ in de vorm van een
workshop. Deelnemers maken hierbij een compositie met klanken en

geluiden uit de stad. De Rotterdamse
band Southband treedt niet alleen op,
maar geeft overdag ook workshops,
waarbij songwriting, choreografie en
zang uiteindelijk bij elkaar komen in
een korte presentatie.
WIRED on tour
Eerder dit jaar vond WIRED on Tour
plaats, waarbij bekende kunstenaars
en culturele instellingen langs Rotterdamse middelbare scholen trokken en onder andere masterclasses
en workshops verzorgden. Een aantal resultaten van dit project zijn te
zien tijdens WIRED Festival. Zoals
de eenakter die de leerlingen van Het
Wolfert Dalton maakte na een bijzondere masterclass van Jack Wouterse.
Kunst en cultuur in het leven van
scholieren		
Van 2014 tot en met 2017 voert het
Kenniscentrum
Cultuureducatie
Rotterdam (KCR) het programma
Rotterdam, dé stad van Cultuuronderwijs (RSCO) uit. Rotterdam profileert zich met dit programma als
een plek waar kunst en cultuur een
vanzelfsprekend onderdeel zijn van
het leven van scholieren en een zichtbare bijdrage leveren aan de groei en
ontwikkeling van zijn inwoners. Het
programma RSCO heeft tot doel een
doorlopende leerlijn cultuuronderwijs te realiseren in het Voortgezet
Onderwijs in Rotterdam. Samen
met scholen en culturele instellingen
wordt jaarlijks toegewerkt naar het
WIRED Festival met o.a. presentaties van de bijzondere projecten van
WIRED on Tour.

overlast verder uitgebreid
Vanaf januari 2016 breidt gemeente Rotterdam de gebiedsgerichte interventieteams uit
van vijf naar elf. Deze teams
sporen woonoverlast en misstanden in woningen op door
inzet van gemeentelijke handhavers, woonoverlastcoördinatoren en bouwinspecteurs.
Door de integrale nieuwe werkwijze
worden misstanden sneller opgespoord, overlastsituaties sneller aangepakt en is er meer regie op individuele voorvallen. Wethouder Eerdmans (Handhaving): “We zijn erg
tevreden met de samenwerking met
onze partners in het afgelopen jaar.
Er zijn hechte netwerken ontstaan in
de gebieden en die leiden tot een effectievere aanpak van misstanden en
overlast”.
In 2016 van vijf naar elf teams
De Gebiedsgerichte Interventie-

teams zijn vorig jaar gestart in de
vijf gebieden Feijenoord, Charlois,
Delfshaven, Noord en IJsselmonde.
De aanpak bleek succesvol. De eerste drie gebieden krijgen daarom
een team erbij en ook KralingenCrooswijk, Hoogvliet en Centrum
krijgen een eigen gebiedsgericht
interventieteam. In de teams zitten
gemeentelijke handhavers die ervaring hebben met het aanpakken van
woonoverlast. De teams gaan gericht
op basis van signalen en meldingen
op adressen af waar mogelijk iets aan
de hand is.
Betere samenwerking in het
gebied en partners
Bij de 2.160 huisbezoeken het afgelopen jaar ging het om controle op
de Basisregistratie Personen (BRP)
en misstanden zoals illegaliteit, verwarde personen die overlast veroorzaken, adresfraude, overbewoning,
leegstand, vrouwenhandel en ach-

terstallig onderhoud. Signalen over
woonoverlast komen bij de gebiedsgerichte interventieteams binnen via
andere onderdelen van de gemeente,
wijkagenten of woningcorporaties.
Doelstelling voor 2016 is het afleggen van 4.500 huisbezoeken.
Van geluidsoverlast tot fraude
Afgelopen jaar hebben de vijf teams
zeer uiteenlopende situaties behandeld. Eerdmans: ”In de praktijk kan
een eenvoudige melding van geluidsoverlast aanleiding zijn om verder
onderzoek te doen. Zo hebben deze
teams diverse vormen van fraude
opgespoord. Ook lopen deze teams
soms tegen Rotterdammers aan die
hulp nodig hebben. Een team met
brede expertise heeft dat snel in de
smiezen. Al deze inzet moet uiteindelijk leiden tot een leefbare, veilige
en fijne wijk.”
Lees dit bericht op de website.
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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”. Mail ons:
wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
(pvh)

De winkel
ben ik

Foto: Ger Driesens

Kale Thea? Nee, Calathea
Bloemist Franc Nissen kan er
smakelijk om lachen. Ik versta
echt: Kale Thea, als hij Calathea
bedoelt. De luchtzuiverende
plant waarnaar steeds meer
vraag is. Want ook in de de wereld van de bloemen en planten
zijn milieu en duurzaamheid de
nieuwe trends. “Air so pure” is
te lezen op het kaartje met instructies voor de verzorging van
deze plant. Ik ben overtuigd.

houden. “Er komen groepen van
30 tot wel 60 personen als er iets te
vieren valt. De laatste vijf jaar krijg
ik hier veel babyshowers.” Ik kijk
hem vragend aan. “Babyshowers?”
Franc legt uit dat het een fenomeen
is dat uit de VS is komen overwaaien. Vriendinnen van een zwangere
vrouw organiseren een feestje met
cadeaus en spelletjes om dat te vieren. “De dames gaan dan bijvoorbeeld geblinddoekt Olvarit proeven

passen. Vooral het kerstinterieur is
ieder jaar iets heel bijzonders. Dan
komen er zelfs mensen van buiten
Rotterdam een kijkje nemen.”
Ongeveer de helft van zijn klantenkring bestaat uit vaste klanten.
“Maar ik heb ook veel plezier van de
pinautomaat die hiernaast aanwezig
is. Mensen die in de rij staan, zien
de bloemen die ik royaal op straat
uitstal en komen vaak na het pinnen
een boeket kopen.” Dat is trouwens

Houd de website in de gaten voor het
laatste nieuws en het programma.

Anders ouder worden
vraagt uw aandacht voor:
‘Verlangens’
Fototentoonstelling met storytelling van roze ouderen over:
Hun leven, gevoelens en het gezien,
geaccepteerd en gerespecteerd worden als homoseksuele ouderen in
Rotterdam. Pluspunt expertisecentrum voor senioren en participatie,
Rotterdams Centrum voor Theater

en Rotterdam V kregen van Stichting
Oud Roze de opdracht een project te
ontwikkelen dat roze senioren meer
zichtbaar maakt in Rotterdam.
In wijkgebouw Stadsdriehoek, Kipstraat 37 staan op DONDERDAG 17
MAART 4 banieren met portretten
van roze senioren tentoongesteld.

Het programma
13.30 uur
13.45 uur
14.15 uur
14.30 uur
15.00 uur
15.20 uur

Aanvang, introductie thema Roze ouderen en voorstellen van de vertellers Magda en Hüsnu.
Verhaal van Magda
Pauze
Verhaal van Hüsnu en ruimte voor vragen/discussie
Gesprek aan de hand van vragen
Afsluiting

Toegang is gratis. Koffie/thee staat voor u klaar.
Info: ellydunk@xs4all.nl of tel. 4127409.
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Rond 1985 streek Franc vanuit Nijmegen neer in Rotterdam. Hij begon aan de Glashaven zijn eerste
zaak. En na een kort intermezzo in
de Posthoornstraat kwam hij terecht
op deze stek, aan de Goudsesingel
334 a. Het is een veel grotere zaak
dan je aan de buitenkant zou verwachten. En het is meer dan een
bloemenzaak. Veel meer. Achterin
is een – nu witte- ruimte waar via
reserveringen high teas en andere
feestelijkheden kunnen worden ge-

en moeten raden welke smaak uit
welk potje komt.”
“Voor een leuke prijs verkoop ik
seizoensgebonden boeketten. Dus
nu zijn de tulpen en bloesemtakken
aan de beurt, in de zomer zie je hier
zonnebloemen en dahlia’s en in de
nazomer bessen in alle soorten en
kleuren.” Dat is zijn missie en dat
betekent ook dat vier keer per jaar
het interieur een complete makeover krijgt: “We schilderen dan alles
in nieuwe kleuren die bij het seizoen

niet typisch vrouwen werk. “Nee,
hoor. Ik heb ook veel mannen over
de vloer, die boeketten kopen voor
hun vriendin of moeder.” Met een
stagiaire is er even een korte discussie om uit te vissen wat het goedkoopste is dat hier wordt verkocht:
3,95 euro voor een ons bloementhee?
Nee, voor €1,95 heb je deze week al
een potje narcissen. Het duurste
product wordt zonder aarzelingen
aangewezen: een designvaas van bijna €600,-. Als Franc een typerend

“De winkel ben ik.” Hans van
Drunen probeert me duidelijk
te maken hoe belangrijk het is
een goed contact met klanten
op te bouwen. Dat kost tijd,
heel veel tijd.
En hij kan het weten. Al ruim vijfendertig jaar is hij de eigenaar van
Anton Vlasman Herenmode aan de
Mauritsweg 30. Een zaak die draait
op zeventig procent vaste klanten
kan je dus niet zo maar verkopen, je
moet een opvolger langzaam inwerken. En dat is precies wat hij nu doet.
Met veel egards ben ik vijf minuten
eerder ontvangen door Floris. “Hij
werkt hier vijf jaar en nu zijn er klanten die speciaal naar hem vragen.”
In 1939 begon Anton Vlasman op
deze plek de herenkledingzaak.
Daarvoor zat hier een juwelier. De
toonbank op de begane grond is
daarvan nog steeds een stille getuige. “Wij verkopen kleding in
het midden en hoog segment. Zeg
maar, alles tussen hoed en schoen:
van overhemd, sok en onderbroek
tot trui, jas en colbert. Onze klanten
kopen hier geen merken. Het mag
wat kosten, maar dat hoef je niet te
zien. Eigenlijk heel Rotterdams dus:
doe maar normaal”.
Al op jonge leeftijd had Hans belangstelling voor mooie kleding. “Na
mijn militaire diensttijd in Libanon
ben ik bij de vorige eigenaar gaan
werken. Van hem en de kleermaker
heb ik de knepen van het vak geleerd”. De afgelopen tien jaar heeft
hij de buurt enorm in positieve zin
zien veranderen: “Panden worden
gerestaureerd. Kantoren omgezet in
woningen. En – wat vroeger nooit
gebeurde- we hebben nu regelmatig
passanten als klant. Mensen die op
weg zijn van het nieuwe Centraal
Station naar hun hotel”.

ding uit zijn zaak zou mogen tonen
op tv dan zou hij kiezen voor een
“hele mooie bloem, bijvoorbeeld de
Glorioza”.
Bij de deur ligt de mascotte: labrador Bachus, een zeer bekend gezicht op dit stukje van de Goudsesingel. Ook dankzij hem is Franc

“Wij werken veel samen met andere
ondernemers die staan voor chique
en smaakvol. Met topkok Herman
den Blijker bijvoorbeeld. Met de
mannen van kapperszaak Schorem.
En wie een Jaguar aanschaft, krijgt
er een maatpak van Anton Vlasblom
bij cadeau.”
Het goedkoopste dat je hier kunt
aanschaffen is een paar sokken voor
vijftien euro. Het duurste dat ooit de
deur is uitgegaan was een “golden
treasure pak”, een pak waarin 24
karaat gouden draad was verwerkt.
“Dat is voor achtduizend euro verkocht. In een tijd dat de financiële
crisis al had toegeslagen”.
Hans ziet twee nieuwe trends. “ We
zien de opkomst van de luxe spijkerbroek met een jasje of trui. En
er ontstaat in Nederland weer een
pakkencultuur”. Dat laatste doet
hem echt deugd: “ Oudere mannen
dragen vooral een pak omdat het zo
hoort. Jongere mannen vinden het
leuk om zich te kleden. Wat eerst
een beetje ouderwets was, is nu ineens vintage en dat is voor onze zaak
een profijtelijke ontwikkeling.”
Als ik vraag wat het meest typerende
product is dat ze hier verkopen, lopen de meningen even uiteen. Floris denkt direct aan de giletten en
vlinderdassen. Hans aan de overhemden met dubbele manchetten.
Ze vinden elkaar op een adembenemend mooi colbert dat vooraan
in de zaak staat uitgestald. “Niet te
pocherig, mooi, zuiver gemaakt, van
kasjmier.” Ik ben het met hun keus
eens. Een kunstwerk.
(pvh)
Open: dinsdag t/m vrijdag van 10- 18
zaterdag van 10- 17 en zondag van 1317 www.antonvlasman.nl

Nissen meer dan zomaar een bloemenzaak.
Open van maandag t/m vrij van
9:00 tot 18:00 op zaterdag van 9:00
t/m 17:00 zondag op aanvraag open
voor high teas. Website: www.francnissen.nl
(pvh)
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Lily en Arja van Roffanum

In 2006 heb ik Toon Peters
voor het eerst ontmoet bij een
huisbezoek georganiseerd
door de toenmalige fractie van
de PvdA in de Centrumraad
Rotterdam.

zich gingen aansluiten. In deze periode is er, in samenwerking met
het Wijkorgaan Stadsdriehoek en
enkele andere vertegenwoordigers,
een succesvol optreden geweest bij
het behandelen van de horecanota.
Na het opheffen van Forum Stadsruit bleven signalen binnen komen
van bewoners die zich niet goed
vertegenwoordigd voelden door de
(Deel)Gemeente of andere instanties. Diverse bewoners beseften
steeds meer dat er in de stad dingen
gebeurden waar zij geen inbreng
in hadden. Naast elke wijk of elk
gebied met een eigen organisatie
zou er een overkoepelend orgaan
moeten zijn om sterker voor de dag
te komen. Zaken zoals luchtvervuiling, nieuwbouwplannen, overlast
door evenementen en horeca gebiedsplannen kunnen dan gecoördineerd worden besproken. De
ervaringen met het wijk overstijgend optreden van Forum Stadsruit
gaven Lily en Arja inspiratie om
Stichting Roffanum op te richten.
Er werden contacten gelegd met de
Gebiedsdirecteur en de Gebiedscoördinator. Bij het behandelen van
de nieuwe horecagebiedsnota heeft
zich al een samenwerking met diverse partijen zoals het Wijkorgaan
Stadsdriehoek en het Scheepsmakerkwartier afgetekend.
Een nieuwe testcase heeft zich aangediend, namelijk de plannen van
het stadsbestuur voor het slopen
van duizenden sociale woningen
slechts plannen, want ze zullen
veel bewoners dwingen om te verhuizen. Daarom zal hierover een
referendum worden georganiseerd.
In april moeten minstens 1000
geldige aanvragen, voorzien van
handtekening, worden ingediend.
Daarna moeten minstens 10.000
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Toon Peters van het Haringvliet

Lily Zaric en Arja en Ouden zijn inmiddels een begrip. Ze vielen als
insprekers tijdens diverse vergaderingen van de Centrumraad tussen 2006 en 2010 al snel op. In die periode werden de plannen van
wethouder Karakus voor de herinrichting van de Lijnbaanhoven gepresenteerd.
Als vertegenwoordigers van bewoners uit deze wijk stelden Lily en
Arja deze plannen op een deskundige wijze aan de kaak. Gesteund
door een ruime meerderheid uit
die wijk gingen de plannen uiteindelijk niet door.
Lily bracht haar sociale betrokkenheid al tijdens haar schoolperiode
tot uiting. Na het doorlopen van het
Gymnasium in Groningen, Goud
en Zilversmeden in Schoonhoven
en de Kunstacademie in Rotterdam
jarenlang gedoceerd. Vanaf 1968
heeft zij steeds in het centrum van
Rotterdam gewoond. Na verhuizing in 2002 naar de Karel Doormanstraat raakte zij betrokken bij
de toen al actieve bewonersvereniging. De overwegend oudere bewoners van deze buurt werden steeds
ongeruster over de veranderingen
en de op handen zijnde nieuwbouwplannen. Huurders zouden
moeten verhuizen en eigenaars
uitgekocht. Vanuit het solidariteitsbeginsel werd een klankbordgroep
opgericht en in 2007 geïnstalleerd
door Arja, geboren in RotterdamZuid, kwam na enige tijd buiten
Rotterdam gewoond te hebben in
1993 terug naar Rotterdam. Zij trad
zij in het bestuur van de bewonersvereniging van de Joost Bankertsplaats waar zij woonde en bekleedde daarin verschillende functies.
Na het succesvol optreden van haar
en Lily in de klankbordgroep, strijdend tegen de genoemde nieuwbouwplannen, werd deze groep
door de wethouder opgeheven.
In het besef dat vele bewoners van
Cool en ook daar buiten zich niet
vertegenwoordigd voelden richtten
Lily en Arja het Forum Stadsruit
op. De intentie was dat verschillende vertegenwoordigers van Cool,
VVE’s en bewonersverenigingen
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Tijdens ons kennismakingsgesprek leerde in Toon kennen als
een zeer betrokken persoon. Hij
was toen al jaren voorzitter van de
VVE van het appartementencomplex (Haringvliet) waar nog steeds
woont. Dat hij nog meer heeft betekend voor het welzijn van zijn
omgeving kwam naar voren in ons
gesprek dat ik onlangs met hem
had.
Toon Peters, geboren in 1934,
maakte het bombardement op Rotterdam bewust mee. Woonachtig
aan de Josepfstraat zag en voelde
hij de stad branden. Hij herinnerde zich ook de mensen die alles verloren hadden en onderdak
zochten. Thuis bij hem werd de
zolder daarvoor gereed gemaakt.
Deze periode is wellicht mede bepalend geweest voor zijn houding
en inzet voor anderen. Hij geeft dit
aan met de spreuk: ‘Jouw plafond
is de vloer van een ander; je moet
het met elkaar doen’.

Foto: Ger Driesens

stemmen worden uitgebracht. Op
verzoek van bewoners is voor deze
actie samenwerking met verschillende partijen uit diverse gebieden
gezocht.
Om een breed draagvlak voor Rof-

fanum te krijgen worden diverse
beproefde methoden gebruikt. Behalve het verspreiden van e-mails,
contacten met verschillende organisaties en het organiseren van informatieavonden worden mensen

soms ook gewoon op straat aangesproken. Arja en Lily voelen zich
ook wel de ‘Kamer van Koophandel’ voor bewoners.
(CK)

Nieuwjaarsborrel
Het is 10 januari 2016, 16.00
uur. De kerstboom staat nog op
de kade en de lichtjes branden.
Iedereen heeft een uitnodiging
in de bus gekregen voor de
Nieuwjaarsborrel.

In memoriam,

in liefdevolle gedachte aan mevrouw Tee,
ons gewaardeerd lid van de Eye-Eye groep.

Gelukkig is er een beschutte en
overdekte plek, waar een paar
gedekte tafel staan. De glühwein
dampt en de hapjes die Sybrich
heeft klaar gemaakt zien er uitnodigend uit. Altijd weer afwachten
hoeveel mensen er komen opdagen, maar al snel melden zich de
eerste oude bekenden. Dan komt
er een stel dat hier pas is komen
wonen. Nog een paar bekenden
en nog een paar nieuwkomers.
De schippers met een ligplaats
aan de kade vinden het ook altijd

weer leuk om de contacten met de
bewoners van de appartementen
aan te halen en andersom. Op
een gegeven moment staat het
hele pleintje vol. Ook buren die
elkaar nog nooit gesproken hebben, raken met elkaar in gesprek.
Elk jaar groeit gelukkig nog de
animo om in deze lekker informele sfeer even een slokje met
elkaar te drinken en een praatje
te maken.
Eerlijk is eerlijk: zonder bijdrage
van Opzoomeren was dit vast
niet gelukt en het resultaat is dat
steeds meer buren elkaar groeten
als ze elkaar op straat tegen komen.

Na de nodige opleidingen gingen
Toon en zijn broer werken in de
drukkerij die door hun vader was
opgericht. De drukkerij was gevestigd aan de Gouvernestraat. In
verband met de nieuwe plannen
voor Stadsontwikkeling moest het
bedrijf midden jaren zeventig verhuizen. Gevestigd aan de Molenwaterweg, zijstraat van de Prove-

Foto: Ger Driesens

niersstraat, brak een hectische periode aan. Naast een goed gevulde
portefeuille voor het bedrijf werd
de traditie voortgezet om mensen,
die zich pas in Nederland hadden
gevestigd en de taal niet machtig
waren, te helpen. Het ging bijvoorbeeld om het invullen van
formulieren voor Kinderbijslag. In
deze periode waren ook veel problemen, vooral drugsoverlast, ontstaan in de Provenierswijk. Toon
kwam al heel gauw in contact met
de Deelgemeente Noord om, in
samenwerking met het opbouwwerk, aan een oplossing te werken.

Hij herinnert zich nog de nachten
dat de politie, onder het genot van
koffie, vanuit zijn bedrijf de buurt
ging schouwen. Vol trots vermeldt
hij dat de eerste Wijkpolitiepost in
de Proveniersstraat werd geopend.
Het mooiste compliment kreeg
hij van twee oude mensen die jarenlang ’s avonds niet op straat
durfden te gaan. Op een ochtend
vertelden zij hem dat zij de avond
daarvoor naar CAPRI aan de Karel
Doormanstraat waren gelopen om
een ijsje te halen. Een door zijn
bedrijf gekochte steen tijdens de
sloop van de school aan de Molen-

Lichtjesfeest

waterweg staat nu als monument
in een nieuwe school. Dit monument is ter nagedachtenis aan de
Joodse kinderen die door de Nazi’s
gedwongen werden om die school
te bezoeken. Na negentig jaar is de
drukkerij nog volop in bedrijf en
zal na fusie door de familie en medewerkers worden voorgezet.
Nadat Toon op zestig jarige leeftijd
zijn werkzaamheden aan zijn zoon
en neef overdroeg, heeft hij niet
stil gezeten. Doordat hij is meegegaan met het digitale tijdperk
kan hij de ontwikkelingen van de
drukkerij goed volgen. Na tien jaar

Erfgoedhavens Rotterdam beheert de historische havens in
het centrum van Rotterdam,
van Leuvehaven tot en met het
Buizengat. Daar liggen zo’n 190
schepen die voor een groot deel
worden bewoond.
Voor de scheepsbewoners is in samenwerking met de Vereniging
van Scheepseigenaren (VSWR)
op 11 december het lichtjesfeest
gehouden op scheepshelling De
Koningspoort. Daar stond de vertrouwde Opzoomerboom waarvoor
de kinderen op de zolder van de
houtloods die middag versiering
hebben geknutseld. Het weer was
echter zo slecht die dag dat we binnen zijn gebleven want alles waaide
en regende weg. Onder het genot
van een grote pan zelfgemaakte
soep werd het toch een warme, gezellige bijeenkomst.
Haringvliet 68 - 3011 TG Rotterdam
010 411 52 51 - info@erfgoedhavensrotterdam.nl

voorzitterschap van de VVE had en
heeft hij nog andere activiteiten.
Als trouw lid van de Eye Eye groep
van het Wijkorgaan Stadsdriehoek
brengt hij steeds relevante punten naar voren om zijn woonomgeving te verbeteren. Samen met
zijn vrouw is hij jarenlang actief
geweest in de Katholieke kerk
voor het coördineren van activiteiten zoals trouwerijen, concerten, de diensten en het verzorgen
van consumpties. Hij heeft lange
tijd kinderen op scholen geholpen
met lezen en schrijven vanuit het
project ‘De kleine wereld’ van de
Onderwijsinspectie.
In de wijk Kralingen-Crooswijk is
hij bij een gezondheidscentrum
actief in de klankbordgroep. Vier
keer in de week zwemmen moeten
zorgen dat Toon in goede conditie
blijft om te kunnen genieten van
de dingen die hij doet.
(CK)

SENIOREN,
let op !!
Binnenkort kunt u
k…..n

Geweldig. Geen idee wat dat nou
zou kunnen zijn? Let op de informatie die u kunt gaan vinden in
Huis van de Wijk De Kip of lees
het in de volgende Stadsruit.
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Vrijwilligers gezocht,
voor huisbezoeken ouderen

Ouderen
aan zet!
Radar WMO heeft het afgelopen najaar 5 senioren
ambassadeurs mogen opleiden om activiteiten voor
65 plussers in de wijk te gaan organiseren en uitvoeren. Dit gebeurt in het kader van het project “meer
veerkracht, langer thuis”, waar krachtcoach Cindy
Vos de projectleider van is. Zij zal het project een jaar
lang ondersteunen. Het project wordt gefaciliteerd
door het Fonds Nuts Ohra.
Het hele jaar door zullen er diverse
leuke activiteiten op het programma staan, zoals uitstapjes binnen
Rotterdam en daarbuiten, gezamenlijke maaltijden, informatiebijeenkomsten, koffiemorgens in
55+ complexen, activiteiten gericht
op beweging..enz.!
U zult nog vaker van ons horen,
want we willen graag dat er zoveel
mogelijk 65 plussers aan deze activiteiten deel kunnen nemen. Verdere info en data volgen!
Het uitgangspunt van het project
is dat mensen, als zij elkaar met regelmaat en op een laagdrempelige
manier ontmoeten, op een prettige
wijze elkaar kunnen leren kennen.
Dit is niet alleen gezellig, maar ook
goed voor het onderlinge contact
en de sociale samenhang in de
wijk. Je maakt immers makkelijker
een praatje met iemand op straat
als je deze persoon al meerdere
malen ontmoet hebt.
Woensdag, 17 februari, vond een
door Martha en Reshma (twee van
de senioren ambassadeurs) georganiseerde koffiemorgen plaats in
het 55+ complex aan de Korte Bajonetstraat.
De dames hadden als voorbereiding in samenwerking met de
Aktiegroep een flyer gemaakt en
verspreid. Woensdagmorgen hebben ze vanuit het wijkpastoraat
koffie en thee, kopjes, melk en suiker naar het 55+ complex gebracht.
Woonstad en Maasstad Zorg waren
eveneens uitgenodigd voor deze
koffiemorgen.
Het was om 11 uur even spannend
wie uiteindelijk er op de koffie
zouden komen. Woonstad kwam
met twee man sterk; Hedwig (de
nieuwe wijkbeheerder) en Johan
(de huismeester). Vanuit Maasstad
Zorg was Wendy aanwezig. Uiteraard waren Martha, Reshma en ik
er, en ook Evi, mede senior ambas-

sadeur, was aanwezig. Vanwege het
lekkere weer besloten we buiten op
het dakterras te gaan zitten. Daar
waren ook bankjes en stoeltjes die
we konden gebruiken.
Er kwamen vrijwel direct twee
bewoonsters aanschuiven, en
langzaam maar zeker kwamen er
steeds meer mensen bij. Ook net
voor twaalven schoven er nog mensen aan. Uiteindelijk hadden we
10 bewoners aan de koffie:
We hebben onszelf voorgesteld,
en benoemd dat we allemaal benieuwd zijn naar hoe het met de
bewoners gaat, en ook naar hetgeen waar zij behoefte aan hebben.
Hedwig ging in op woongenot en
klachten van bewoners.
Wij vertelden over ons project
waarin we het hele jaar door activiteiten voor 65 plussers organiseren.
Alle bewoners die waren aangeschoven hadden belangstelling
voor de activiteiten en hebben hun
gegevens opgegeven zodat ze hiervoor benaderd kunnen gaan worden.
Het was een zeer geslaagde morgen, waar we tevreden op terug kijken. Een bewoonster van dit complex, gaat als contact persoon voor
de andere bewoners van dit 55+
complex fungeren. Ze vertelde dat
ze vroeger weleens kookte voor het
complex en dat wel weer eens zou
willen doen. Ook werd er geopperd
om eens te gaan barbequen op het
dakterras.Leuk om dit jaar verder
op te volgen!
Heeft u ook interesse om op de
hoogte te worden gehouden van
onze activiteiten en zin om hieraan deel te nemen? Leuk! U kunt
zich hiervoor bij mij (Cindy Vos)
aanmelden. Ik ben op maandag
t/m donderdag te bereiken op 0653507350

In het centrum start
Radar WMOdiensten in
maart met ‘Voor Mekaar’. Dit is een initiatief
van de gemeente Rotterdam om alle 75+ bewoners in de stad thuis te
bezoeken.
Doel van deze huisbezoeken is om
bij deze bewoners na te gaan waar
hun behoefte ligt en wat zij nodig
hebben, wat hun sociaal netwerk is
en hoe zij hun mogelijkheden zouden kunnen vergroten om ‘mee te
doen’ of misschien meer ondersteuning nodig hebben. Hierbij wordt
een vragenlijst gebruikt. Het huisbezoek krijgt waar nodig en of gewenst
ook een vervolg. Dus als er vragen
zijn naar informatie, voor bepaalde
vormen van hulp of om professionele ondersteuning dan wordt ook
snel een vervolg op het huisbezoek
geregeld.
Radar WMOdiensten coördineert
deze huisbezoeken in het centrum.
De uitvoering van de huisbezoeken
wordt gedaan door professionals van
Radar, HRO-stagiaires en vrijwilligers.

Ontmoetingen
Radar - WMOdiensten, BelFleur en Spirit 55+ organiseren in 2016 samen met
bewoners in Cool “Ontmoeten in Cool”.
Met een programma voor 55+ bewoners, maar waar ook jongere
wijkbewoners en professionals,
die ouderen willen ontmoeten,
van harte welkom zijn. Het programma kan bestaan uit muziek,
voorlichting of informatie, speciale
ontmoetingen, een kleine bingo,
creatieve activiteiten, spelletjes, bewegen, informatie/voorlichting en
op de 4e dinsdag in de maand ook
de kans om samen te eten.
“Ontmoeten in Cool” is in de
Schotse Kerk, Schiedamse Vest
121/ingang om de hoek Schiedamse Singel 1. Tijd: van 14.30 – 17.00
uur (bij eten op de 4e dinsdag van
de maand tot 18.30 uur)Let voor
het programma op de blauwe flyers. Wilt u komen eten op de 4e
dinsdag van de maand, geeft u zich
dan ook uiterlijk een dag van te voren op via telnr 06-31900566.
Zin om mee te helpen met het
organiseren van deze middagen?
Van harte welkom. Bel voor aanmelden of meer informatie met
Fatima Lamkharrat 06-31788921
of Elske Geleedst 06-31900566.
“Ontmoeten in Cool”: komende
dinsdagen 8 en 22 maart, 12 en 26
april, 10 en 24 mei.

Lijkt het u als bewoner leuk om ook
vrijwillig bij oudere medebewoners
in het centrum op bezoek te gaan?
Meldt u zich dan bij ons aan.

Wat kunt u verwachten
en wat vragen wij

•

een Radar-professional heeft een
intake gesprek met u;
voorafgaand aan de huisbezoeken
volgt u een training. Daarin komt
ook de vragenlijst aan de orde;
u krijgt een legitimatiepas en u
heeft een VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag) nodig. Deze betalen wij
voor u;

•
•

Opening
nieuwe
dagvoorziening
Op 3 maart is het zo ver.
De dagvoorziening nieuwe stijl in Atrium, Karel
Doormanstraat 343, wordt
om 15.30 uur officieel geopend door Marijke de
Vries, programmamanager
Eenzaamheid bij de Gemeente Rotterdam.
De aanlooptijd is achter de rug.
Radar WMOdiensten en de LelieZorgGroep ontwikkelden met
elkaar deze vorm van dagvoorziening waarbij wijkbewoners die hier
gebruik van maken elkaar treffen
aan een stamtafel bij de start van de
dag en van daar uit ieder hun eigen
activiteiten gaan doen
De SMDC, Stichting Maatschappelijk Dienstverlening Centrum,
de voorganger van Radar, heeft na
de opheffing het overgebleven geld
geschonken aan dit project. Wij
zijn hun hier heel dankbaar voor.
We besteden het geld aan de opening en aan nieuwe meubels zoals
de stamtafel van waaruit we gaan
werken.
Iedereen is welkom bij de opening.
Dus kom gerust kijken, ook na de
opening!

•

de huisbezoeken worden in duo’s
afgelegd. En als duo maakt u ook de
afspraak bij de bewoner(s);
tijdens het gesprek bij het huisbezoek vult u de vragenlijst in;
bij Radar-medewerkers kunt u
terecht voor vragen naar aanleiding
van de huisbezoeken;
wij hopen dat u in 2016 aan minimaal 10 huisbezoeken deel wilt
nemen.

•
•
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Het is zover! De hekken en tijdelijke fietsenstallig zijn weg en
de verdiepte fietsenstalling is in
gebruik genomen.
De nieuwe stalling biedt plaats aan
960 fietsen en is een van de actiepunten uit het fietsplan 2016-2018
“fietsen heeft voorrang”.
Met dit plan wil Rotterdam een echte fietsstad worden. Fietsen is gezond, zorgt voor een schonere lucht
en minder auto’s op straat. Het doel
is meer mensen op de fiets en meer
ruimte, comfort en snelheid voor de
fietsers. Deze fietsenstalling draagt
hieraan bij.
Met de nieuwe verdiepte fietsenstalling verdwijnen de vele fietsen die
op straat geparkeerd stonden. Dit
past dan weer binnen het streven
om van de binnenstad een Citylounge te maken, een plek waar het
prettig is om te wonen, werken en te
verblijven.

Verdiepte fietsenstalling Blaak geopend
en klaar voor gebruik

•

Voor aanmelden of meer informatie
belt of mailt u naar: Loekie Visser
tel. 0643236358 of l.visser@wmoradar.nl

Maakt u
gebruik van
de wijkbus?
Als bewoner van het Centrum kunt u gebruik maken
van “Wijkbus Centrum”.
“Wijkbus Centrum” haalt u thuis
op en vervoert u binnen de gemeente Rotterdam, waar u naartoe
wilt. U kunt hierbij denken aan
ziekenhuisbezoeken (het Erasmus
Medisch Centrum, het Havenziekenhuis en het Oogziekenhuis),
maar ook naar andere bestemmingen zal “Wijkbus Centrum”
u vervoeren (bijv. de bibliotheek,
familiebezoek en andere vrijetijdsbesteding).
Niet-leden: € 1,75 enkele reis
Leden: € 1,10 enkele reis
Lidmaatschap: € 15,00 (eenmalig)
Voor het bestellen van een rit kunt
u vanaf 8.30 uur bellen naar de telefoniste. Wilt u zeker zijn van een
rit op het gewenste moment, belt u
dan een dag van tevoren.
Meer informatie en rit aanvragen
T 010 217 19 19
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot
16.00 uur

Foto’s: Ger Driesens

wie
wat
waar
COLOFON:
De STADSRUIT is een (7x 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
10.000 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:
Janssen/Pers

Diensten

Spirit 55+

Stichting
Wijkorgaan Stadsdriehoek
Kipstraat 37
tel: 010 - 414 07 33
e-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
www.wijkorgaanstadsdriehoek.nl
openingstijden:
ma + do 9.00 - 17.00 uur
wo + vr 10.50 - 12.50 uur

Wijkgebouw Stadsdriehoek
WMO RADAR
Kipstraat 37, 3011 RS
tel: 010 - 485 58 98
Beheerder: Ahmed Seali 06 5051 7272
e-mail: a.seali@wmoradar.nl
Ook voor verhuur van ruimten
ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
vr 8.30 - 16.00 uur
za en zo incidenteel
Tijden kunnen in overleg of op afspraak
aangepast worden.

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

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

Belangengroep senioren
post p/a Karel Doormanstraat 301a
3012 GH Rotterdam
secretariaat tel: 06 2091 4032
activiteiten tel: 06 2484 9602
e-mail: info@spirit55plus.nl

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

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

Dorpshuis Communitycentre
Boomgaardsstraat 189
tel: 06 4576 8756
e-mail: decoolenkit@telfort.nl

Cityportal Rotterdam
www.rotterdam.nl

Vraagwijzer in Centrum
De Vraagwijzer voor de deelgemeente
centrum (organisatie Kwadraad) is sinds
2015 telefonisch te bereiken via het
gemeentelijke telefoonnummer 14010.
Website: www.vraagwijzercentrum.nl
en op www.facebook.com/vraagwijzer.
centrum. Je kan er een persoonlijke
pagina aanmaken en men heeft er op
bepaalde tijden chat-spreekuren. De
openingstijden van de Stadswinkel
Centrum zijn als volgt: ma, di en do 09-12
uur, wog 14-17 uur en vr 16-20 uur.
Openingstijden Gerrit Sterkmanplein 1 di
en vr 09-12 uur. Openingstijden van de
Leeszaal (Oude Westen) wo 10-12 uur.
De openingstijden van de Kipstraat (zowel
regulier als Chinees spreekuur) zijn
di 09-12 uur.

Geluidsoverlast

Gemeente

(door bedrijven)
D.C.M.R. meldkamer (24 uur/dag)
tel: 010 - 473 33 33

Algemeen nummer
gemeente Rotterdam

Klus en Werk Cool/Oude Westen
Schietbaanstraat 33
3014 ZW Rotterdam
tel: 010 - 436 70 42
www.pameijer.nl

Gezondheid
Gezondheidscentrum
Oude Westen&Cool, St. Mariastraat 75
Spoednummer: 010 - 436 52 39
- Dhr. R.D. Castelijns / Mevr. E.C. van der
Zwam tel: 010 - 436 77 70
- Mevr. M.A. Visser / Mevr. R. DamWeststrate tel: 010 - 436 55 30
- Dhr. J.J.G.W. Hipke tel: 010 - 436 32 65
- Mevr. A.L.I. Korenhof-Carolina
tel: 010 - 436 92 41
- Dhr. R.G. Metz tel: 010 - 436 19 75
Voor meer informatie kijk op de site:
http://huisartsen-mariastraat.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Blaak
Blaak 24, 3011 TA Rotterdam
tel: 010 - 411 12 07
Spoednummer: 010 - 411 12 07
e-mail: info@huisartsblaak.nl
openingstijden: ma t/m vrijdag
08.00 - 17.00 uur
Extra spreekuren (alleen op afspraak)
ma 07.00 - 08.00 uur
di 17.00 - 18.00 uur

Huisartsenpraktijk E.M. Ketzer en
M.C. Tempelman-Biewenga
Kipstraat 11-13, 3011 RS Rotterdam
tel: 010 - 412 53 29
Website: ketzer-tempelman.praktijkinfo.nl

tel: 14010
Huisartsenpraktijk
Voor vragen, grof vuil, openbare verlichting, De Stadsdriehoek-Rotterdam
putten, kuilen en bestrating en vervuiling
Kipstraat 9-11, 3011 RS Rotterdam
tel: 010 - 412 90 53
Politie
Website:
Bel bij spoed direct 112.
http://bakashvilihuisarts.praktijk-info.nl
0800 - 8844 voor:
Buurtagenten Basiseenheden Cool en
Stadsdriehoek
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MUSEUMNIEUWS
Boijmans
van Beuningen

PROJECT ROTTERDAM
tot en met zomer 2016
Museum Boijmans Van Beuningen viert de
stad en maakt na tien jaar weer de balans op
van de artistieke power van Rotterdam. Het
museum presenteert op ongekende schaal
een groepsmanifestatie van in Rotterdam
werkende kunstenaars en ontwerpers.
Het museum vult zich naar de zomer toe
steeds meer met nieuw en bestaand werk
van meer dan vijftien jonge kunstenaars
en ontwerpers, zoals Koen Taselaar, Melle
Smets, Christien Meindertsma en Weronika Zielinska.
Project Rotterdam biedt een nieuwe generatie kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid om zich met nieuwe installaties en
interventies te presenteren in het museum.
Zo ontwerpt Daisy Kroon de ideale mannenbroek voor de Rotterdamse man. Het
werk van Wouter Venema is als een landkaart met verschillende invalshoeken en Johannes Langkamp richt zich in zijn installatie op het verschil tussen het menselijk
oog en het oog van de camera. Bertjan Pot
creëert voor de tentoonstelling een kleurrijke installatie rondom zijn nieuwste designontdekkring. Door het veelzijdige werk
van deze makers samen te laten zien toont
het museum de artistieke ontwikkelingen
in het huidige Rotterdam.
Museum Boijmans Van Beuningen start
met het eerste deel van Project Rotterdam
tijdens de Art Rotterdam Week, waarna gedurende enkele maanden de tentoonstelling

Villa Zebra

Villa Zebra, op de Kop van Zuid,
is een kindermuseum voor hedendaagse kunst met tentoonstellingen en workshops.
ZELF! is een permanente tentoonstelling
speciaal ontworpen voor peuters en kleuters en bestaat uit interactieve installaties
gemaakt door kunstenaars. Achter iedere
deur of wand wacht een nieuwe ontdekking
en ervaring. Kinderen kunnen o.a. dansen
in de ‘Black light disco’, gaan op reis in ‘De
Buitenwereld’ en experimenteren in ‘Het Laboratorium’.
Voor kinderen vanaf 7 jaar is er wisselende

Het
Timmerhuis

ROTTERDAMMERS EN HUN STAD
6 februari 2016 - 1 januari 2021

Fatale Kunst Sara de Swart
19 maart t/m 5 juni 2016

In Het Timmerhuis aan de Meent, de
nieuwste blikvanger in de skyline, opende
begin 2016 het nieuwe Museum Rotterdam. Drie grote presentaties nemen de bezoeker mee op een ontdekkingstocht door
het veelzijdige Rotterdam.
In de tentoonstelling Rotterdammers en
hun stad, leer je de mensen achter de skyline kennen. Gewone Rotterdammers met
een bijzondere passie worden hier letterlijk
op een voetstuk gezet. Ze zetten hun Rotterdam op de kaart en laten zien wat speelt in

Zaterdag 19 maart opent in de Kunsthal
‘Fatale kunst. Sara de Swart’, een verfijnde
fin-de-siècle-tentoonstelling die dankzij veel
kunsthistorisch belangrijke bruiklenen uit
privécollecties en musea een gezicht geven
aan de relatief onbekende Sara de Swart.
In de tentoonstelling staat de Nederlandse
beeldhouwster, kunstverzamelaar en muze
Sara de Swart (1861-1951) centraal. Aan de
hand van schilderijen en beelden uit haar
collectie van onder meer Isaac Israëls, Odilon Redon, Jan Veth en George Breitner –
aangevuld met De Swarts eigen werk, foto’s,
sculpturen en muziekstukken - wordt een
beeld van haar wereld geschetst. De tentoonstelling vertelt, samen met het rijk geïllustreerde boek ‘Fatale Kunst’ van gastcurator Jaap Versteegh, het levensverhaal van
een vrouw die letterlijk alles overheeft voor
de kunst.
Sara de Swart wordt als enig kind geboren
in een welgesteld gezin. Eind negentiende
eeuw maakt zij in Amsterdam als een van
de weinige vrouwen deel uit van de Beweging van Tachtig. Ze raakt bevriend met
een groot aantal jonge kunstenaars en velen van hen ondersteunt zij financieel door
het aankopen van hun werk. Dit levert haar
de bijnaam ‘Muze der Tachtigers’ op. Het
grote aantal portretten van Tachtigers dat
in ‘Fatale kunst’ wordt getoond, biedt een
uniek inzicht in deze kunstenaarsgroep, die
voor de ontwikkeling van de moderne kunst
in Nederland van groot belang is geweest.
De actieve en stimulerende rol van Sara de
Swart in het kunstleven van haar tijd wordt,
aan de hand van uitvoerig onderzoek door
Jaap Versteegh, in de tentoonstelling voor
het eerst belicht.
De Swarts scherpe oog voor talent en haar
persoonlijke contacten met toonaangevende kunstenaars vormden de basis voor haar
imposante kunstverzameling. Sara de Swart

hun omgeving. Bezoekers kunnen ook hun
eigen Rotterdam delen, waardoor beetje bij
beetje een divers beeld van de stad van nu
ontstaat. Het resultaat is van buitenaf te
zien in een enorme installatie achter het
glazen gordijn van de voorgevel.
Het museum vult toepasselijk de grote
ruimte tussen het staal en glas van het nieuwe Timmerhuis van Koolhaas en het beton

werken en projecten worden toegevoegd. In
een groeiend aantal zalen maakt het publiek
kennis met de reikwijdte en de kracht van
deze makers. De knallende afsluiting van
de manifestatie is in de zomer van 2016.

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20, Rotterdam
tel. 010 44 19 40

tentoonstelling. Tot en met 20 november
kunnen zij op onderzoek in Welkom Thuis.
Hier ontdekken ze waarom je je ergens thuis
voelt. Bij een bezoek staan ze meteen voor
een keuze: door welke van de zeven deuren
gaan ze naar binnen? Vragen die voorbij komen bij het verkennen van de kunstwerken
zijn: Welke plek is jouw ultieme thuis? Bij
welke mensen voel jij je fijn? En wat zou jij
doen als je je huis opeens kwijt bent? In Welkom Thuis zie je kunstwerken van o.a. Feiko
Beckers, Chantal van Heeswijk en Hans Wilschut. Kinderen volgen na een bezoek aan
een tentoonstelling de workshops De Viswinkel of Cavia-to-go.
Open: wo, vr , za en zo 12:00 - 17:00 uur
In de schoolvakanties op di en do.

Villa Zebra
Stieltjesstraat 21, Rotterdam
tel. 010 241 17 17

Kunsthal
Rotterdam

Museum Rotterdam

houdt haar leven lang een oprechte liefde
voor de kunst en geeft haar hele vermogen
uit aan het ondersteunen van kunstenaars
die zij bewondert. Vanaf 1909 raakt zij in
steeds grotere financiële problemen en is zij
genoodzaakt om geleidelijk al haar kunst te
verkopen.

Rodezand 26, (Meent), Rotterdam
tel. 010 217 67 50

Kunsthal Rotterdam

en baksteen van het oude hoofdkwartier van
de wederopbouw. Hier ontdek je het Rotterdam en de Rotterdammers van vroeger, nu
en de toekomst. Een beleving voor de stadstoerist en een feest van herkenning voor de
doorgewinterde Rotterdammer.

Museumpark, Westzeedijk 341, Rotterdam
tel. 010 4400 300

