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Altijd vrolijk zijn, dat is mijn belangrijkste eigenschap
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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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Activiteiten VOOR WIJKBEWONERS
in het Artium Karel Doormanstraat 343
Eenmalige
Activiteiten

Als eerste vindt u de geregelde,
steeds terugkerende activiteiten.
Wilt u deelnemen aan één van deze
activiteiten, bel dan naar Atrium en
vraag naar de activiteitenbegeleider
Annette Blankenburgh, of naar de
geestelijk verzorger Gerrie Kooijman.
Het telefoonnummer van Atrium is:
010-2065700. Als wij er zelf niet zijn,
kunt u uw telefoonnummer doorgeven aan de receptioniste en bellen
wij u z.s.m. terug.

Di. 3 mei, 14.30 - 16.00 uur
Fotopresentatie “Zo zag uw wijk
er uit…”
foto’s van vóór de oorlog, genomen in
diverse wijken van R’dam
door dhr. Harm Kramer, entree: € 3,-Di. 10 mei, 14.30 - 16.00 uur
Bingo, 4 rondes én afscheid van de
vrijwilligers dhr. en mw. Warmer
Kosten: € 3,--

Vervolgens leest u, wat het gevarieerd aanbod te bieden heeft. Hier
kunt u zo binnen wandelen! De
activiteiten vinden plaats in het Trefpunt op de begane grond.
Op maandag- en donderdagmiddag
is er ruimte om met uw eigen groepje uw eigen activiteit te ondernemen
in ons Trefpunt. Als u interesse hebt
kunt u contact opnemen met de
activiteitenbegeleider.
Van harte welkom aan
de Karel Doormanstraat 343!

Za. 14 mei, 14.30 - 16.00 uur
Martha Leijdeckers speelt piano
lichtklassiek en bekend repertoire,
Entree: € 3,--

terugkerende
activiteiten
Bewegen op muziek
o.l.v. Annette Blankenburgh
op de volgende maandagen:
2, 9, en 23 mei
6, 13, en 20 juni
van 14.30 - 15.15 uur
Spelmiddag
o.l.v. Jim Manduapessy
op maandag
(behalve 16/05, 30/05 en 27/06)
van 14.30 - 16.00 uur

vaste
Diensten
Kapster Patrice van Gelder
do. 9.00 - 17.00 uur, salon begane grond
afspraak via de servicebalie
Pedicure Hanneke Kooima
ma. 9.30 - 15.00 uur, salon begane grond
afspraak via de servicebalie
Senioren restaurant
dagelijks 12.00 - 13.30 uur
Prijs 3-gangenmenu: € 6,50
Aanmelden op de dag zelf vóór 10.00
uur
Trefpunt begane grond
Spreekuren Trombosedienst
elke maandag va 10.30 uur,
begane grond

Di. 17 mei, 14.30 - 16.00 uur
High Tea
koffie/thee met heerlijke hartige
en zoete hapjes
met Loek Nijman op piano;
kosten: € 5,--

Luisteren naar
klassieke muziek
o.l.v. Annette Blankenburgh
op dinsdag 10 mei en
dinsdag 14 juni
van 10.45 - 11.45 uur
Schildergroep
o.l.v. Jim Manduapessy
iedere donderdag
van 14.00 - 16.00 uur
(behalve 5 mei)
Kringviering
Samen zingen en op verhaal komen
Viering
Koffieochtend
o.l.v. Gerrie Kooijman
“Zingt u mee?!”
o.l.v. Marga Wittekoek
op vrijdag om de 14 dagen
van 14.30 - 15.30 uur
13 mei o.l.v. Ds. K. Broos
27 mei o.l.v. Gerrie Kooijman
10 juni o.l.v. Gerda.Pents
24 juni o.l.v. Ds. T.R. Noorman
op vrijdag om de 14 dagen:
13 en 27 mei;
10 en 24 juni
van 10.30 - 11.30 uur
op vrijdag om de 14 dagen:
6 en 20 mei; 3 en 17 juni
van 10.30 - 11.30 uur

Activiteiten
op donderdag
Bijzondere activiteiten op donderdag.
Twee studentes ergotherapie, Wendy
en Charlotte, gaan in Atrium hun
sociale stage vervullen.
Zij bieden in de maanden mei en juni
op de donderdagen verschillende
activiteiten aan die ook openstaan
voor wijkbewoners.
Tenzij anders vermeld kost deelname
aan zo’n activiteit € 3,-- inclusief
consumpties. Wie weet zit er ook iets
leuks voor u bij?!
U kunt u aanmelden bij de receptie
van Atrium op doordeweekse dagen
van 8.00 - 16.30 uur. Bij sommige
activiteiten is het aantal deelnemers
beperkt, dus meld u zo snel mogelijk
aan!
Do. 12 mei 14.30 - 16.00 uur
cupcakes versieren
Do. 19 mei 10.45 - 13.30 uur
Spido Rondvaart (€ 11,25)
Do. 26 mei 14.30 - 16.00 uur
nog niet bekend
Do. 2 juni 13.30 - 14.30 uur
computerhulp
15.30 - 16.30 uur
ontspannen de avond in
Do. 9 juni 14.30 - 16.00 uur
bloemstukjes maken
Do. 16 juni 14.30 - 15.30 uur
stadswandeling Rotterdam
Do. 23 juni 14.30 - 16.00 uur
Oudhollandse spelletjes

Vr. 20 mei, 14.30 - 16.00 uur
Muzikale middag
met dj Gerard Molenaar
Consumpties voor eigen rekening
Di. 24 mei, 14.30 - 16.00 uur
Nog niet bekend
Di. 31 mei, 14.30 - 16.00 uur
Borreluurtje
met DJ Richard de Deugd
2 drankjes + hapjes: € 3,--
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Belichaamde Eenheid 1963
Wessel Couzijn
Aan het Weena staat voor het Unilever-gebouw een zes meter hoog
en 14 meter breed standbeeld van de kunstenaar Willem Couzijn.
Couzijn (1912-1984) werd geboren
in Amsterdam maar verhuisde op
zijn derde jaar met zijn ouders naar
New York. Hij leerde daar tekenen
aan de Art Students League en op
zijn moeders advies kwam hij in
1929 terug naar Nederland om een
gedegen opleiding te volgen aan de
Rijksacademie in Amsterdam. In
1936 won Wessel Couzijn de Prix
de Rome prijs wat hem in staat
stelde om te reizen. Zo bracht hij
tijd door in Italië en Parijs waar hij
het werk van onder andere Rodin
leerde kennen.
Vanwege zijn Joodse afkomst
vluchtte Couzijn in 1940 naar New
York waar hij andere kunstenaars
ontmoeten die hetzelfde hadden
gedaan. Zo kwam hij in contact met
Ossip Zadkine, Jackson Pollock en
Jacques Lipchitz en de beeldhoudster Pearl Perlmutter waarmee hij
ook zou trouwen. Na de oorlog
keerde zij samen terug naar Nederland waar hij een eigen expressionistische stijl ontwikkelde. In 1960
brak Couzijn nationaal en internationaal door. In dat jaar was het Nederlandse paviljoen op de Biënnale

van Venetië vrijwel geheel aan zijn
werk gewijd. Couzijn toonde daar
voor het eerst de bronzen sculptuur
‘Belichaamde Eenheid’ (Corporate
Entity), dat in 1963, in opdracht
van de directie van Unilever, voor
het toenmalige Unilever-gebouw
aan het s’Jacobsplein in Rotterdam
werd geplaatst.
Het 20.000 kilo zware standbeeld
was destijds het grootste bronzen
kunstwerk dat ooit in Nederland gegoten was. De kunstenaar wilde het
beeld eigenlijk losstaand in een vijver plaatsen maar uit angst voor beschadiging werd daar vanaf gezien.
Al snel kreeg het beeld, naar Rotterdams gebruik, bijnamen zoals
Schroothoop en Schrootfraude. De
sculptuur bestaat uit drie delen die
de wereldomspannende activiteiten
van het Unileverconcern verbeelden. Dit staat vermeld op een tekst
bij het beeld aan het gebouw van
Unilever maar over de betekenis
ervan word nog altijd gespeculeerd.
Er wordt ook gesproken van ‘belichaming van de eenheid binnen
het grote bedrijf’ maar ook van ‘een
aanklacht tegen de machtspositie

Foto: Ger Driesens

van de multinational’. De architect van het huidige hoofdkantoor
van Unilever aan het Weena, Jan
Hoogstad (what’s in a name) wilde
het beeld een prominente plaats
geven binnen het ontwerp van het
gebouw. In 1992 is het standbeeld
verplaatst en nu staat het waar het
staat. Bijna hadden we twee werken
van Couzijn in Rotterdam gehad

want hij had ook een ontwerp ingediend voor het Koopvaardijmonument maar dat is dus ‘De Boeg’
geworden van Fred Carasso naast
de Erasmusbrug (lWe Beeld This
City #11). Het Koopvaardijmonument van Couzijn is wel te bewonderen aan de Boulevard Evertsen in
Vlissingen dat zijn sculptuur heeft
aangeschaft.

Wessel Couzijn heeft tot aan zijn
overlijden gewoond en gewerkt in
Nederland, tot zijn 70ste in Amsterdam en daarna in Amstelveen.
Het werk aan het Weena wordt nog
altijd gezien als het belangrijkste
werk dat de kunstenaar heeft gemaakt.
RdK

Altijd vrolijk zijn,
dat is mijn belangrijkste eigenschap
Wie zegt dat je met politici niet
kunt lachten, is nog nooit op
de koffie geweest bij de drie
voorzitters van de gebiedscommissie Centrum. Als ik me
op het gebiedskantoor aan de
Blaak meld, is het daar al een
gezellige bedoening.
En bij het afscheid, twee uur later,
kijken Suardus Ebbinge (D66), Hennie van Schaik (Leefbaar Rotterdam),
Gerard Roijakkers (SP) en ik terug op
een zeer plezierig gesprek. Gerard had
het eerder al mooi onder woorden gebracht: “De belangrijkste eigenschap
van een lid van de gebiedscommissie
is dat je altijd vrolijk bent.”
Ze zijn het gezicht van de gebiedscommissie die in totaal uit dertien gekozen
leden bestaat. In 2014 gestart. Nu,
halverwege de rit, is het tijd om stil te
staan bij wat is bereikt en vooruit te kijken naar wat er de komende twee jaar
nog moet gebeuren.
De drie mannen zien zichzelf vooral
als lobbyist voor de wijk bij de gemeente. Suardus: “We werken langs
twee wegen. Veel doen we af via de
gebiedsdirecteur. Bijvoorbeeld als we
klachten krijgen over zwerfvuil of
kapotte straatverlichting. Maar als
het moet, weten we ook de politiek te

Foto: Ger Driesens

vinden.” Als oud- fractiemedewerker
van D66 heeft hij goed geleerd hoe de
gemeenteraad werkt. Ook Hennie kan
- met acht jaar ervaring in de gemeenteraad- de weg in het stadhuis blindelings te vinden. Naast lobbyist zien ze
zichzelf als ombudsman. Ze voegen
er direct een waarschuwing aan toe:
“We nemen niet klakkeloos alles over
wat mensen willen. We luisteren ook

naar de stille meerderheid, die je niet
op elke inspraakavond ziet.” “Daar komen”, verduidelijkt Hennie, “meestal
de tegenstanders.”
Hoe kijken ze aan tegen het leven in
het centrumgebied. Moeten de bewoners daar meer overlast accepteren dan
de rest van Rotterdam? Of hebben ze
net als de andere Rotterdammers recht
op een rustige woonomgeving? Su-

ardus vindt dat de bewoners van het
Centrum “sowieso een dikkere huid
hebben”. ”Maar”, zegt hij er in één
adem bij, “dat betekent niet dat ze alles moeten accepteren”. Hennie geeft
een voorbeeld: “Neem de horeca in
het Oude Havengebied. Er zijn duidelijke regels. Die worden stevig gehandhaafd.”
De gebiedscommissie heeft mooie

dingen bereikt. Ik vraag naar hun top 3:
“De verlenging van het skatepark aan
de Blaak is gerealiseerd. Het buurthuis
De Gaffel is opgericht. En in de parken
is het alcoholverbod van tafel”. Teleurstellingen zijn er ook: “Tot onze spijt
lag de plek van het Collectiegebouw
van museum Boijmans van te voren
al vast. En we hadden graag gezien dat
het geld dat de gemeente heeft uitgetrokken voor de verplaatsing van zogenaamd overlastgevende opvang aan
de ’s Gravendijkwal aan iets nuttigers
voor de buurt was besteed.”
De prioriteiten voor de komende twee
jaar schudden ze vlot uit de mouw: “De
drukke winkelstraten in het Centrum
moeten één geheel gaan vormen. De
verkeersveiligheid laat nog te veel te
wensen over. En de voorzieningen
zoals openbare toiletten houden geen
gelijke tred met de gestaag groeiende
bezoekersstroom.“
Ze houden van hun gebied. Dat is te
horen en te zien. Hennie vanwege
de markt: “Daar gebeurt het.” Gerard
vindt de combinatie van arme en rijke
wijken spannend. En Suardus prijst
het Centrum aan als de Huiskamer
van Iedereen. Na twee uur praten stropen ze de mouwen op. Aan de slag
gaan ze weer.
(Pvh)

4

destadsruit

NR 39 - mei 2016

Operadagen

App Rdam Routes

De 11e editie van Operadagen Rotterdam, die van 20 t/m 29
mei plaatsvindt, is voller en nieuwer dan ooit. Het programma met thema ‘Nieuwe wegen’ toont meer Nederlandse en
wereldpremières dan voorgaande edities. Operadagen Rotterdam presenteert de volledige programmering - tevens start
van de kaartverkoop.

App Rotterdam Routes ‘viert
de stad!’ met nieuwe wandel-,
fiets- en kinderroute.
Drie nieuwe routes,
twee primeurs
Tijdens de feestelijke kick-off van
de culturele manifestatie Rotterdam
viert de stad! zijn gisteren drie nieuwe routes toegevoegd aan de gratis
app Rotterdam Routes. Ter ere van
deze manifestatie, die geheel in het
teken staat van 75 jaar wederopbouw,
zijn deze nieuwe routes ontwikkeld
om de veelzijdige en levendige stad
met dito inwoners te vieren.

Operadagen Rotterdam staat bekend
om de grensverleggende voorstellingen en bijzondere locaties. Ook dit
seizoen kunnen bezoekers genieten
van zeer uiteenlopende opera- en
muziektheatervoorstellingen.
Zo
staat op het Nolet-terrein in Schiedam AquaSonic geprogrammeerd,
de eerste onderwateropera ooit. De
muzikanten en zangeres treden geheel ondergedompeld op in grote
aquaria, terwijl het publiek droog
aan de kant geniet van de klanken
van dit Deense collectief.

Speel mee met Parsifal

Lights’. De verhalen en routes geven
je een goed beeld van hoe de stad
zich door de jaren heen heeft ontwikkeld tot een veelzijdige en leven-

dige stad. De wandelroute en fietsroute duren ongeveer anderhalf tot
twee uur. Met de fietsroute wijk je
ook uit naar de verschillende wijken
buiten het centrum.

De nieuwe routes zijn per direct
beschikbaar via de app Rotterdam
Routes. Rotterdam Routes is gratis
te downloaden in de App Store en in
Google Play.

De kinderroute is tot stand gekomen in samenwerking met jeugdtijdschrift BoekieBoekie. Kinderen
vertellen hoe het is om in een grote
stad als Rotterdam te wonen. Hun
verhalen worden afgewisseld met
leuke feitjes en weetjes over de stad.
De route bestaat uit vier etappes
van ieder ongeveer een uur en zijn
afzonderlijk van elkaar te lopen. Je
kunt er natuurlijk ook een dagvullende wandeling van maken, waarbij je een keuze kan maken om alles
te lopen of het openbaar vervoer te
pakken naar een volgende etappe.

De app Rotterdam Routes, met
meer dan tien routes in het Engels
en het Nederlands, neemt je mee
op reis door de stad. Het vertelt het
verhaal van Rotterdam door de ogen
van echte Rotterdammers. Via jouw
telefoon vertellen ze over hun stad
en tonen ze je bijzondere plekken
en verborgen parels.
De app Rotterdam Routes is een initiatief van de Gemeente Rotterdam
in samenwerking met Rotterdam
Partners.

76 Rotterdammers Herdenken
76 Jaar Bombardement
Sinds 14 mei 2015 herdenkt
Rotterdam elk jaar het bombardement door om 13.30 uur
alle tegelijkertijd een gedicht
over het bombardement voor
te dragen. In 2015 droegen 75
Rotterdammers op 75 straathoeken het gedicht De Stroom
van Jan Prins voor. Dit jaar dragen 76 Rotterdammers op 76
straathoeken een nieuw gedicht over het bombardement
voor.
In 2020 zal op praktisch elke
straathoek aan de brandgrens een
kunstenaar, ondernemer, politici,
wetenschapper, student, journalist, huisvrouw, etc een gedicht
over het bombardement voor gedragen. In 2015 kwamen maar

tival als enige Nederlandse culturele
instelling op de shortlist zette voor
een Innovation Award. De selectiecommissie noemt Operadagen
Rotterdam “een publieksvriendelijk
festival met grensverleggende voorstellingen, die vaak gekoppeld zijn
aan actuele thema’s zoals de vluchtelingenproblematiek en gelijkheid.“
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Nieuw stadsinitiatief

Slimdak

Maatschappelijke relevantie
Eerste onderwateropera ooit

Met het toevoegen van de Rotterdam
viert de stad! routes heeft de app
Rotterdam Routes ook meteen twee
primeurs te pakken. Want niet eerder werd er gefietst met de routeapp
en het is de eerste keer dat er een
wandelroute speciaal voor kinderen
is ontwikkeld.
Tijdens de wandeling of fietstocht
vertellen onbekende en bekende
Rotterdammers je wat Rotterdam
voor hen betekent. Je komt langs
kenmerkende gebouwen en plekken
in de stad en er wordt stil gestaan bij

de markante wederopbouwgebouwen die de stad rijk is. Tot en met
31 juli zijn daarop laserprojecties te
bezichtigen, de zogenaamde ‘Head
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liefst 8 mensen per straathoek op
de herdenking af. Dit jaar willen
wij dit aantal verhogen van 8 naar
10 deelnemers, in 2017 naar 15
deelnemers en in 2020 bij de 80e
herdenking willen wij ten minste
25 deelnemers per straathoek naar
deze herdenking trekken. Om
deze 2.000 mensen van jong tot
oud in 2020 te bereiken hebben
wij u hulp nodig.
Ga naar onze website of Facebook
en meld je aan voor de eventpagina
en deel deze met buren, familie,
collega’s en vrienden. Druk ook de
poster op onze website af en hang
deze goed zichtbaar voor het raam
om ons te helpen en kom 14 mei
naar de herdenking. Het voorlezen
van het gedicht duurt incl. de 2 mi-

Met trots openen we de
eerste tentoonstelling in de
nieuwe galerie aan de
Schietbaanstraat.
U bent van harte welkom om kennis te maken met de nieuwe ruimten, de kunstenaars en hun werk.
Er is ook kunst te zien van externe
kunstenaars. En... we zijn jarig.
Juist in een periode waarin Outsider Art volop in de belangstelling
staat. De redactie van de Stadsruit
feliciteert Galerie Atelier Herenplaats met hun 25 jarige bestaan!

een nieuw boek over de beeldengeschiedenis van Rotterdam, een
XL-aflevering van de populaire talkshow Z-Files, twee spectaculaire
lichtprojecten en een programma
van lezingen, debatten, en rondleidingen over de wederopbouwkunst in Rotterdam. Onlangs verscheen de derde Z-Files krant over
kunst in de Rotterdamse openbare
ruimte en dit keer speciaal gemaakt
rondom de overvloedig aanwezige
wederopbouwkunst in Rotterdam.
				

nuut stilte vooraf maar 7 minuten.
Kortom, kom ook!
Na afloop dragen wij op het
Stadspodium op het Grote Kerkplein onze eigen gedichten over
het bombardement en/of de oorlog voor. Daarvoor hoef jij je niet
apart op te geven, je kunt gewoon
naar het plein komen met je gedicht. Deze manifestatie begint
om 14:15. Het podium is overigens
al om 14:00 open.
zie: www.rotterdamdicht.nl/hetbombardement voor meer informatie en om je op te geven.

Galerie en
Atelier
Herenplaats

75 jaar wederopbouw
Rotterdam viert de stad

Als onderdeel van de grote manifestatie Rotterdam viert de Stad!,
viert CBK Rotterdam deze lente
en zomer de Kunst en de Stad met
een grote binnententoonstelling,
een pop-up buitententoonstelling,

Onder de noemer Rotterdam viert
de Stad vinden in heel Rotterdam
op initiatief van Rotterdam Festivals evenementen plaats die de voltooiing van 75 jaar wederopbouw
vieren, en zo vooruitblikken op de
toekomst van onze stad.
Zie: www.rotterdamviertdestad.nl
of www.cbkrotterdam.nl

Evenzo bijzonder is de voorstelling
Parsifal, de opera van Richard Wagner die regisseur Arlon Luijten in
een nieuw jasje steekt in het teken
van Rotterdam viert de stad! Parsifal
combineert tapdansende ridderkoren, filosofie, popmuziek, transitieexperts en kartonnen kindermusicals. Het slot vindt plaats op het dak
van het Groot Handelsgebouw. Bezoekers kunnen het lot van Parsifal
zelf ook ervaren door mee te doen
met een real life game.

lent dat door het festival wordt omarmd en een podium krijgt.

… of daal af naar de
Rotterdamse onderwereld
De Nieuwe Stemmen staan daarnaast ook in 35 Rotterdamse huiskamers, waar ze een intiem miniconcert geven. Het publiek is net zo
groot als de huiskamer in kwestie
toelaat. Andere bijzondere locaties
waar de Nieuwe Stemmen optreden
zijn de oude gewelven onder het
Oostplein. Doorgaans niet toegankelijk voor publiek ontsluit Operadagen Rotterdam voor een keer deze
oude kolk om Orfeo letterlijk en figuurlijk te laten neerdalen in de wereld ondergronds.

Nominatie Classical:
NEXT Award
Operadagen Rotterdam is divers en
laagdrempelig. Een van de redenen
waarom de internationale branchevereniging Classical:NEXT het fes-

Ga het dak op…
Ook op het dak, maar dan van de
Bijenkorf, is de uitvoering van Purcell’s The Fairy Queen, een muzikale
reis door de humoristische teksten
over de liefde van Shakespeare’s ‘A
Midsummer Night’s Dream. Deze
voorstelling valt samen met de 400e
sterfdag van de Engelse dichter en
wordt uitgevoerd door de Nieuwe
Stemmen van Operadagen Rotterdam, jong en aanstormend zangta-

Het maatschappelijke karakter van
Operadagen Rotterdam is dit jaar
terug te vinden bij highlights zoals
Toxic Psalms van Carmina Slovenica, een koor dat de menselijke
wreedheid aan de kaak stelt, ontstaan vanuit godsdienstige motieven. A Postcard from Aleppo zoomt
in op de actuele situatie in Syrië. De
acteurs, zangers en musici zijn deels
gevluchte Syriërs die in een korte
sferische muzikale monoloog het
werkelijke verhaal van de inwoners
van Aleppo vertellen.

Internationale sterren
Operadagen Rotterdam presenteert
ook dit seizoen weer een brede
schare internationale festivalsterren.
Onder hen zijn dirigent Leonardo
García Alarcon (Amore Siciliano),
sopranen Claron McFadden, Nicola
Wemyss en Nora Fischer (Il Ballo
delle Ingrate) en countertenor Dominique Visse (Wonderful Deluxe).
Meer informatie over het programma en kaarten voor het nieuwe seizoen zijn vanaf vandaag te vinden op
www.operadagenrotterdam.nl.
Operadagen Rotterdam is een internationaal opera- en muziektheaterfestival, dat in 2015 ruim 22.000
bezoekers trok. De editie van 2016
vindt plaats van 20 tot en met 29
mei. Met oog voor vernieuwing en
actualiteit biedt het tiendaagse festival eigentijdse opera en muziektheater dat jaarlijks niet alleen liefhebbers, maar ook nieuw publiek weet
te verleiden tot een bezoek. Operadagen Rotterdam kreeg een nominatie
voor de International Opera Awards
2015 in de categorie ‘Beste Festival’.

DORPSHUIS DE COOLENKIT

Het Slimdak is een nieuw stadsinitiatief via Citylab010. Het
komt bovenop het dakpaviljoen onderdeel van Het Schieblock op de DakAkker.
Het wordt een testsite voor een dak
dat meer water buffert en digitaal
wordt aangestuurd door het weerbericht. Het Slimdak wil dakeigenaren, projectontwikkelaars, waterschappen en beleidsmakers inspireren. Want ‘zien doet geloven’.

Waterbuffer
Een Slimdak buffert op een slimme
manier 7 x meer water dan een gewoon groendak en kan dus in veel
gevallen voldoen aan de wateropgave die wordt gesteld aan bouwplannen. Ook biedt het Slimdak
een oplossing voor steden, zoals
Rotterdam, die klimaatbestendiger
en veerkrachtiger willen worden.
Momenteel is er zo’n 200.000 m2
groen dak aangelegd in Rotterdam.
Deze 200.000 m2 buffert maxi-

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

groep

Tijd

Cursussen
op
maandag

Hiphop Dans Peuters (2,5 - 3 jr)
Hiphop Dans
Beeldend Vormgeven & Design
Chemie
Freerunning (Buiten)
Toneel
Beeldend Vormgeven & Design
Chemie

--3, 4, 5
3, 4, 5
3, 4, 5
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
op
DONDERDAG

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

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

Innovatie-expo
Het Slimdak wordt gepresenteerd
tijdens de Innovatie-expo op 14
april in Amsterdam. Daar wordt bij
de DakAkkertent een modeldak van
6 x 6 meter gebouwd. Zie www.innovatie-estafette.nl. De DakAkker
is een van de 10 finalisten van de
innovatie-competitie “Challengestad van de toekomst” en grijpt dit
aan om ook het plan voor het Slimdak te presenteren.

Meer info over het Slimdak
http://issuu.com/rotterdamsmilieucentrum/docs/
rmc_brochure_slimdak_21x21_
def?e=17976560/34036870

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 lessen duren 1 uur en
zijn t/m 23 juni 2016 in het
Dorpshuis de Coolenkit in de
Boomgaardsstraat 189.

maal een 11.000.000 liter water.
Maar 200.000 m2 slimdak buffert
75.000.000 liter water, dat is 7 x
zoveel. “De oplossing ligt dus voor
een groot deel op de daken”, stellen
de initiatiefnemers.

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.
Hieronder volgt het schouwschema,
(datum, gebied, dag en verzamelpunt). Aanvang: 10.00 uur.
- do. 12 mei: Oude Westen.
West Kruiskade/ Westersingel
- do. 19 mei: Oude Westen Nieuwe
Binnenweg/Eendrachtsplein
- do. 26 mei: Stadsdriehoek
Meent 106 		
- do. 2 juni: Stadsdriehoek Botersloot
thv nr 7
- do. 9 juni: Stadsdriehoek.
Spaansekade/ Slepersvest

- do. 16 juni: Scheepvaartkwartier. /
Vasteland, thv Schmidt
- do. 23 juni: Stadsdriehoek Wijnhaven / Posthoornstraat
- do. 23 juni: Dijkzigt/Museumpark.Museumpark/ tov Jongkindstraat
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
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Burenoverlast
Gaat de benedenbuurman barbecueën als u net de was te drogen hebt
gehangen op het balkon? Maken de
bovenburen `nachts na twaalven nog
bonkende geluiden? Struikelt u regelmatig over de rommel die de benedenburen in het trappenhuis zetten?
Maaien de buren het gras steevast
zondagsmorgens om een uur of vijf?
Ga geen ruzie maken of schelden
maar bel met buurtbemiddeling en

vraag hun hulp bij de aanpak van deze
burenproblemen. Het kost u niets en
kan helpen erger te voorkomen.

Buurtbemiddeling Rotterdam
M. Blok, projectleider
West Kruiskade 54
Rotterdam
06-18500316 (ma t/m wo)
Kralingen-crooswijk@buurtbemiddeling.org

Kids Marina
is weer open!
De Kids Marina, gevestigd aan
het Grotekerkplein, is tijdens
het seizoen van 2016 geopend
van zaterdag 19 maart tot en
met zaterdag 19 november
2016 van 12.00 tot 17.30 uur.

uur. Op feestdagen is de Kids Marina ook geopend.

Tijdens de schoolvakanties (meivakantie, zomervakantie en herfstvakantie) zijn wij alle dagen in de
week geopend van 12.00 tot 17.30

Grotekerkplein - Rotterdam
T: 010-753 72 42 / 06-25 06 67 95
www.kidsmarina.nl

Ahoy kapitein!
Groetjes, De havenmeester.

COC agenda mei 2016

		

Alle activiteiten vinden plaats op Schiedamsesingel 175

zo 1

15:00-17:00 OOXO!

Soos voor  mensen met een lichte beperking en
holebi-gevoelens

zo 1

16:00-22:00 Transcafé

Inloopcafé op de eerste en derde zondag,
meer info op www.transcafé.nl

di 3

21:30

Gay Film Night in LantarenVenster,
meer info op de website

wo 4

20:00-23:30 Klaverjassen in Praag

Wekelijkse LHBT avond “Rotterdams klaverjassen”,
info op de site

do 5

20:00-22:00 Inloopavond

Informatie-avond voor al je vragen over LHBTonderwerpen, 1e donderdag

vr 6
vr 6

17:00-20:00 COC OPEN
18:00-20:00 Hiv-eetcafé

Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi, info en aanmelden
op www.maraprojecten.nl

zo 8

13:00-17:00 Jong & Out

Meeting voor en door LHBTI-jongeren t/m 18 jaar.
Ouders welkom. Info op www.jongenout.nl

wo 11

20:00-23:30 Klaverjassen in Praag

Wekelijkse LHBT avond “Rotterdams klaverjassen”,
info op de site

do 12

20:00-22:00 Informatie-avond

Individueel gesprek over LHBT-vragen,
ook telefonisch, na afspraak via
advies@cocrotterdam.nl of 010 4141555

vr 13
vr 13

17:00-20:00 COC OPEN
18:00-20:00 Hiv-eetcafé

Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi, info en aanmelden op
www.maraprojecten.nl

zo 15

16:00-22:00 Transcafé

Inloopcafé op de eerste en derde zondag,
meer info op www.transcafé.nl

wo 18

20:00-23:30 Klaverjassen in Praag

Wekelijkse LHBT avond “Rotterdams klaverjassen”,
info op de site

do 19
vr 20
vr 20

20:00-22:00 Informatie-avond
17:00-20:00 COC OPEN
18:00-20:00 Hiv-eetcafé

Individueel gesprek over LHBT-vragen
Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi, info en aanmelden op
www.maraprojecten.nl

za 21
wo 25

20:30-24:00 Asians & their Friends
20:00-23:30 Klaverjassen in Praag

Where West and East meet
Wekelijkse LHBT avond “Rotterdams klaverjassen”,
info op de site

do 26
vr 27
vr 27

20:00-22:00 Informatie-avond
17:00-20:00 COC OPEN
18:00-20:00 Hiv-eetcafé

Individueel gesprek over LHBT-vragen
Meet & Greet
Ontmoetingsplek in Sissi, info en aanmelden op
www.maraprojecten.nl

vr 27
za 28
za 28
zo 29

20:00-23:00
18:00-19:30
20:00-02:00
15:00-18:00

Hiv-Borrel, info op www.hivnet.org
Opgeven via Facebook
Women Party, info op de website
Voor oudere homo en lesbienne,
geen leeftijdgrenzen en aansluitend diner

Gay Film Night in LV

DE BORREL
Marlene-eetcafé
Marlene Party
Zondagmiddagsalon

WINTERKLAAR010
Activiteiten
Anders ouder worden
Maandag 9 mei: Ouder worden en vitaal blijven
Wijkgebouw Stadsdriehoek van 14.00 - 17.00 uur, gratis entree
Donderdag 12 mei: Vrouwen in de Wederopbouw
door Dick Vuyk
Wijkgebouw Stadsdriehoek van 13.30 - 15.30 uur, gratis entree
Donderdag 9 juni: Wederopbouwrevue
Wijkgebouw Stadsdriehoek van 13.30 - 15.30 uur, gratis entree
Dinsdag 14 juni: Midgetgolf in het park bij de Euromast
Tijd: 14.00 - 17.00 uur, met R’dam pas gratis
WILT U MEER WETEN OVER DEZE ACTIVITEITEN, BEL NAAR ELLY DUNK
T: 010 4127409 OF MAIL: ellydunk@xs4all.nl

Het Rotterdams Milieucentrum
is voor haar campagne “Winterklaar010” is op zoek naar
(nog meer) bewonersinitiatieven die met energie te maken
hebben!

Er worden korte filmpjes van de initiatieven gemaakt die te zien zijn op
de website www.winterklaar010.nl
en OpenRotterdam TV in het programma “Pietje Bell Duurzaam”
(iedere vrijdag). De beste straat (of
woningcomplex) wint komende
winter de Winterklaarschaal en een
collectief cadeau! Bewoners kunnen

plannen, ideeën en initiatieven mai- Competitie
len naar het Milieucentrum: info@ Nu al doen de Vereniging van Eigemilieucentrum.rotterdam.nl.
naren (VvE) de Delft, VvE Het Zuiderterras, de bewoners uit Blijdorp
(met de zonnepanelen op het dak
Nog 6!
Het gaat in Winterklaar010 om be- van de gymzaal) en de Bazelbuurt
woners die samen met hun buren mee aan de Winterklaar010-comaan de slag zijn gegaan met wonin- petitie. Deze bewoners organiseren
gisolatie en/of duurzame energie- allemaal al activiteiten gericht op
opwekking? Er zijn nu al vier initi- energiebesparing of het opwekken
atieven te bekijken op http://win- van duurzame energie.
terklaar010.nl/site/?page_id=13558.
Het Milieucentrum is op zoek naar Kijk voor meer informatie op
www.winterklaar010.nl (ook voor
nog 6 bewonersinitiatieven!
tips van de Groene KlusjesMan).
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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)

Foto: Ger Driesens

Een kruidige
ondertoon met ceder
“Een kruidige ondertoon met ceder.” Direct
bij binnenkomst vraag ik Lianne Tio hoe mijn
aftershave ruikt. Ze buigt discreet over naar
mijn linker wang. Laat de geur even op zich in
werken. En velt dan haar oordeel.
Zo maak ik kennis met de poëzie van
karaktervolle geuren en- zoals mijn
moeder zou zeggen- lekkere luchtjes. Aan de Weena-Zuid 144 stap ik
de wereld van de Haute Parfumerie
binnen, oftewel de wereld van de
geuren voor de fijnproever. “Ik verkoop hier geuren die nergens anders
in Rotterdam en zelfs niet in Nederland te koop zijn” vertelt de trotse en
goedlachse eigenaresse Lianne me.
Een wereldburger is ze. Haar roots
liggen in Nederlands Nieuw Guinea.
Met haar ouders vertrok ze mid jaren 60 naar Nederland.
In 1990 is ze hier begonnen. Op
deze plek verwacht je alles behalve
zo’n warme, luxe en exclusieve zaak.
“Cindy Lauper stapte hier na een optreden op North Sea Jazz binnen en
riep uit pure verbazing: ‘Why good
heavens in Rotterdam?’ en dat was
het grootste compliment dat ze me
kon geven.” Het is duidelijk: de plek
doet er niet toe. De klanten, voor 60
tot 70% vaste klanten, weten de weg
naar Lianne Tio sowieso te vinden.
“De kracht van mijn zaak is de persoonlijke aandacht. De service. De
tijd die we voor klanten nemen en
natuurlijk de exclusieve merken die
we hier verkopen.”
Tot mijn verrassing komen hier
evenveel mannelijke als vrouwelijke
klanten. De heren- en damesgeuren staan gewoon door elkaar heen.
“Het goedkoopste dat ik verkoop is
deze melkzeep, handgemaakt, voor
15 euro. En let op, die gaat 3 x zo
lang mee als een zeepje dat je bij
de drogist koopt. Het duurste is een
parfum van bijna 1300 euro. “ Ook
in de wereld van de geuren zijn er
trends. “Long lasting parfums”, legt
Lianne uit, “Dat zijn geuren die je

Flessen, flessen en nog eens
flessen. Langs de wanden, op
tafels, in kasten en zelfs op de
zeven plafondbalken. Ik ben in
een drankenzaak. Dat kan niet
missen. En wat voor een. De
eigenaar, Osman Özdemir, vertelt met gepaste trots dat hier
maar liefst 1200 soorten drank
staan en in totaal zo’n 10.000
flessen.

Foto: Ger Driesens

de hele dag blijft ruiken. En ‘oudh’
is een essentieel bestanddeel om dat
effect te bereiken, op het hout van
deze boom uit Cambodja groeien de
paddenstoelen waaruit de olie voor
de parfums wordt geperst. Er zijn
ook klassiekers. Geuren die het altijd
goed doen. “Deze bijvoorbeeld: Eau
d’Hadrien. Ontwikkeld door Annick
Goutal in 1980.” Van alles wat hier
te koop is, kent ze het verhaal. “We
geven ook geurpresentaties. Dan leren we mensen hoe geuren werken
en vertellen we ze welke geur het
beste bij hen past.”
Haar droom is ooit een tweede zaak
te beginnen. Ergens op een spannende plek elders op de wereld. Lachend zegt ze : “Waar mensen par-

Een mooie zaak
met een
aardige baas

fums ‘drinken’. Hier, in het calvinistische Nederland, zijn we karig met
sprayen.” Wat haar zaak het meest
typeert? Ze denkt even na en zegt
dan zeer beslist: “Nr. 1 For Men van
Clive Christian. Dat vind ik de ideale
herengeur. Een combinatie van sensualiteit, klasse en elegantie. “
Ik weet genoeg. Ik ga hard sparen.
Mijn “kruidige ondertoon met ceder” heeft zijn langste tijd gehad.
Lianne Tio Parfums is open van
maandag t/m vrijdag van 10 tot
18 uur en zaterdag van 10 tot 17
uur. Ook elke eerste zondag van de
maand van 12 tot 17 uur. Zie ook
www.liannetioparfums.nl
(pvh)

Twee jaar geleden is hij hier neergestreken. Op de Mauritsstraat 99 zit
de ingang van dit sfeervolle hoekpand. Hij wilde graag in de buurt
van het Centrum zitten, heeft zijn
zaak zelf ontworpen en met behulp
van vrienden ook zelf verbouwd. Na
23 jaar werken in de horeca, de laatste acht jaar met een eigen eetzaak,
ging hij hier onder de naam “Proost
en Salut” aan de slag.
80% van zijn klanten zijn vaste
klanten. Ze komen uit de buurt. Dat
merk ik tijdens ons gesprek. De ene
na de andere bekende komt binnen
om wat aan te schaffen of een bestelling af te halen. “Waarom bent
u hier klant?” vraag ik aan een mevrouw die een fles Drambuie bestelt.
“Omdat het een mooie zaak is met
een aardige baas” is het antwoord.
Het goedkoopste dat Osman hier
heeft staan is een gekoeld blikje
energydrink van 80 cent. Het duurste de fles Hennessy cognac XO van
170 euro. En dat XO, legt hij op mijn
verzoek uit, staat voor extra old. De
cognac draagt die toevoeging als ze
30 jaar of ouder is.
“Mijn kracht ligt in de service en
klantvriendelijkheid, de prijzen die
ik zo concurrerend mogelijk houd
en in het grote assortiment exclusieve drank. Ik heb bijvoorbeeld 83
soorten rum staan en 50 soorten
gin.” De service die Osman zijn
klanten wil bieden, blijkt ook uit de
openingstijden: “Ik heb rekening
gehouden met de werkende klan-

ten, die thuis komen, boodschappen gaan doen en dan ook nog wat
drank willen inslaan. Mijn zaak is
dus zeven dagen in de week open tot
tien uur ’s avonds.”
Ook in de wereld van de drank zijn
er trends: “Dit jaar zie ik een opkomst van Vermout en van Tequila
mescal. Cocktails in allerlei verrassende combinaties en smaken zijn
ook erg populair. “ Nu de opstartfase
achter de rug is, wil Osman voor
groepen op aanvraag wijnproeverijen gaan organiseren. Hij laat een
fles zien van een Turks wijnhuis,
Kavaklidere, dat al 100 jaar bestaat:
“Deze prima tafelwijn kost 7,95.”
De decembermaand is een topmaand voor de drankenzaken. Ook
voor Proost en Salut. “Dan lopen
echt alle dranken goed. Nu de zomer
in aantocht is, willen de klanten
vooral bier, witte wijn, rosé en gintonic.” Van dat laatste mixdrankje
deelt hij graag het recept: 1/3 Bobby’s dry gin, 2/3 Fever Tree Indian
Tonic, veel ijs, een sinaasappelschil
en 2 kruidnagels. Een aardige baas,
die Osman. Net wat die mevrouw
zei.
Proost en Salut is open op zondag
en maandag van 12 tot 22 uur, van
dinsdag t/m do van 11 tot 22 uur en
op vrij en zaterdag van 10 tot 22 uur.
(pvh)
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Pannenkoekendag Havenziekenhuis

Jacob van der Vorm
van de Van Oldenbarneveltplaats

In 2008 werd een ‘klankbordgroep’
opgericht naar aanleiding van plannen voor herinrichting van het
Lijnbaankwartier waarbij twee flats
gesloopt zouden moeten worden.
De eendrachtige samenwerking
van verschillende bewoners en verenigingen uit de omgeving hebben
geleid tot het schrappen van dit
plan. Tijdens deze periode waarin
Jacob mede zitting had in de klankbordgroep zijn contacten gebleven
met personen die zich inzetten
voor hun omgeving. Samen met

Arja den Ouden van de Joost Banckertsplaats coördineert hij nu het
schouwproject in het centrum. Eén
keer in de zes weken voeren bewoners, samen met de ROTEB, de
stadsmarinier en ambtenaren van
‘handhaving’, inspectie uit in Cool
Noord, verdeeld in drie secties. In
ongeveer anderhalf uur wordt een
lijst voor ‘schoon, heel en veilig’
bijgehouden. Tegenwoordig worden ook meldingen gemaakt via
de ‘BuitenBeter’ app. Na drie jaar
is een merkbare verbetering zichtbaar vergeleken met de periode
daarvoor.
Jacob wil van deze gelegenheid
gebruik maken om bewoners en
op te roepen om ook hieraan deel
te nemen. Hij verwijst naar het emailadres van de commissie:
jan.evertsenplaats@gmail.com
en naar de facebookpagina:
‘Jan Evertsenplaats’.
Op de vraag waar zijn bewogenheid
voor het vrijwilligerswerk vandaan
komt antwoordt Jacob dat hij die
waarschijnlijk bij zijn opvoeding
heeft meegekregen. Zijn ouders
hebben zich ook altijd maatschappelijk ingezet door bijvoorbeeld in
het schoolbestuur mee te doen en
zijn moeder was penningmeester
in de vrouwenbond. Na zijn studie
als bouwkundig ingenieur aan de
Hogere Technische School heeft hij
ruim 25 jaar gewerkt bij een architectenbureau. Ook dat bureau heeft
het tijdens de economisch crises
zo moeilijk gehad dat de poorten
gesloten moesten worden. Hierna
heeft Jacob als ZZP-er zijn eigen
klussendienst, opgestart. Met een
goed gevulde portefeuille is hij tevreden. De laatste jaren heeft hij
samen met zijn partner een huisje
op een volkstuin complex waar zij
vooral in de weekenden van de rust
kunnen genieten. Maar Jacob kon

Patiënten genoten van dit lekkere
tussendoortje maar ook van de
aandacht van de kinderen. “Gezellig, zulke vrolijke bezoekers in
het ziekenhuis”, aldus meneer De
Groot, patiënt op de afdeling Heelkunde.
De actie werd gehouden in het kader van de Nationale Pannenkoekdag die dit jaar voor de tiende keer
plaats vond. 878 scholen waren
van de partij, waaronder dus de
Jan Prins School.
Tefal en Koopmans organiseren
deze dag om jong en oud op een
vrolijke manier met elkaar in contact te brengen en een leuke dag
te bezorgen. Bij het Havenziekenhuis is dat zeker gelukt!

Rijke stinkerds en
arme sloebers

ingezonden stuk bewoner

Drie weken kunnen ze hier hun
hart ophalen, de archeologen
van het Bureau Oudheidkundig
Onderzoek Rotterdam. De herinrichting van de Binnenrotte is
voor hen een buitenkans die ze
niet laten lopen.

Foto: Ger Driesens

het toch niet nalaten ook in het
bestuur van de Volkstuin zitting te
nemen.
De laatste tijd ziet Jacob de samenstelling van de bewoners aan
de Van Oldenbarneveltplaats en
Jan Evertsenplaats veranderen. De

De Pauluskerk Rotterdam is per
direct op zoek naar vrijwilligers
voor diverse functies.

Tevens wordt er een projectleider
voor diverse projecten gezocht in
het kader van zinvolle dagbesteding.

Afvalstoffenheffing

begraven in en rond de Laurenskerk

Help hulp gezocht!!! Help de
Pauluskerk
Zo worden er mensen gezocht om
de handen uit de mouwen te steken
bij het open huis, gastenverblijf of
binnen de kosterij. Daarnaast werft
de Pauluskerk ook graag op vrijwillige basis een huismeester voor één
van de panden. Het werk is divers
en varieert van toezicht op het pand
tot het op afroep beschikbaar zijn
voor kleine klusjes.
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Als volleerde pannenkoekbakkers bakten 29 kinderen
van de Jan Prins School in
Rotterdam op 18 maart
stapels pannenkoeken voor
patiënten en bezoekers van
het Havenziekenhuis.

Jacob kwam bij het Wijkorgaan Stadsdriehoek in beeld toen hij een
paar keer langs kwam voor financiering voor een Opzoomer-activiteit en zijn bezoekjes aan de vrijwilligersuitjes. Nieuwsgierigheid
werd gewekt om meer te weten over dé Jacob die zo actief is voor
de buurt waar hij woont, de Van Oldenbarneveltplaats.
Ongeveer 22 jaar geleden kwam
hij in het Lijnbaankwartier wonen. Eerst ruim 16 jaar aan de Jan
Evertsenplaats, daarna aan de Van
Oldenbarneveltplaats. Al gauw na
zijn intrek in de Jan Evertsenplaats
werd hij bestuurslid van de bewonersvereniging in de functie van
penningmeester. Na het opheffen
van de bewonersvereniging met
betalende leden werd een bewonerscommissie opgericht. Ook na
zijn verhuizing naar de Van Oldenbarneveltstraat bleef Jacob in
de commissie als penningmeester. In die hoedanigheid houdt hij
zich, samen met enkele andere
leden, bezig met het opzetten van
Opzoomer-activiteiten. Activiteiten
zoals het opzetten van een High
Tea in de Lief en Leed week en in
de zomer vorig jaar een tocht door
Rotterdam met de Museum Tram.
Hieraan hebben ongeveer 70 mensen deelgenomen. In samenwerking met Steef Rietbergen van de
Joost Banckertplaats werd enkele
jaren geleden ook een zomerborrel georganiseerd in het parkje van
de Jan Evertsenplaats. Dit was een
groot succes; er namen ongeveer
200 mensen deel. Vol trots noemt
hij dit parkje “de Romantische
Tuin” met een mooie vijver en een
prachtig stukje groen.
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Integer en betrouwbaar
De Pauluskerk Rotterdam zoekt
enthousiaste, integere en betrouw-

vergrijzing heeft gezorgd dat het
aantal oorspronkelijke bewoners
sterkt is verminderd. De ‘nieuwe’
bewoners tonen niet de betrokkenheid met hun omgeving die hij aan-

bare mensen die serieus omgaan
met het maken van afspraken over
werktijden en de invulling van het
werk dat je als vrijwilliger zou gaan
doen. Voel jij je aangesproken,
spreken de uitgangpunten van de
Pauluskerk Rotterdam je aan, ben
je handig en draag je de kerk een
warm hart toe? Dan horen we graag
van je! Je dient minimaal vier uur
per week beschikbaar te zijn, dit
kan ook in het weekend.
Het Diaconale Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in
Rotterdam en omgeving, die het
zonder hulp economisch, sociaal
en spiritueel niet redden.
Wil je aan de slag als vrijwilliger?
Loop gerust even binnen of neem
voor meer informatie contact op via

vankelijk heeft ervaren. Door zich
te blijven inzetten streeft hij naar
verbinding en een betere betrokkenheid.
(CK)

telefoonnummer 010- 411 81 32.
E:info@pauluskerkrotterdam.nl.
www.pauluskerkrotterdam.nl:
ook voor meer informatie over de
diverse functies.
----------------------------

Gezellige bingo!
Vindt u het leuk om een gokje te
wagen? Kom dan ook naar onze
bingo!
Hapjes, drankjes (kleine bijdrage)
en gezelligheid zijn uiteraard aanwezig! 10 mei, 13.00 - 15.00 uur /
€1,- per ronde, €3,- voor 4 rondes
Graag opgeven bij de balie Kipstraat 37, 3011 RS Rotterdam.
----------------------------

De gemeente Rotterdam heeft het jaren kunnen afhouden maar heeft in
2015 dan toch 2 tarieven ingevoerd
voor de Afvalstoffenheffing. Er kwam
een heffing voor de eenpersoons- en
voor de meerpersoonshuishouding.
Dit zou eerlijker moeten zijn. Wat
schets echter mijn verbazing? het
verschil tussen beide tarieven was
nagenoeg nihil. In 2015 bedroeg de
heffing respectievelijk €349.80 en
€359.70. Een verschil van € 9.90.
In 2016 gaat de gemeente Rotterdam
onverminderd door met deze oneerlijkheid! Met tarieven van € 321,20
en €346,90 per jaar. Ik heb onze
tarieven in Rotterdam vergeleken
met de afvalstoffenheffing van de gemeente Amsterdam. Zij kennen ook
2 tarieven:

Naast de Laurenskerk komt een
grasveld van maar liefst 1300 vierkante meter. En voordat de tuinaarde wordt gestort en het gras
ingezaaid, zijn ze druk in de weer
met het doen van opgravingen.
“Een unieke oppervlakte voor een
plek in de stad.“ vertelt archeoloog
Patrick Ploegaert. “We kunnen
nooit ‘zo maar’ gaan graven. We
komen alleen in actie als de stad
op de schop gaat voor nieuwbouw,
de aanleg van leidingen of het vervangen van de riolering. Vaak zijn
het kleine stukjes. Nu hebben we
ineens een groot stuk van de puzzel te pakken.”
Rond de Laurenskerk is tussen
ongeveer 1450 en 1620 een kerkhof in gebruik geweest. In de kerk
werden de rijke Rotterdammers
begraven. Patrick: “Daar komt de
uitdrukking ‘rijke stinkerds’ vandaan. En buiten de kerk- waar we
nu de opgravingen doen- lagen
onze arme stadsgenoten.”De oogst
tot nu toe is – om het oneerbiedig
te zeggen- een zak vol botten en
twee complete skeletten binnen
de contouren van een vergane kist.
“Een fysisch antropoloog, iemand
dus die veel weet van menselijke
botten, kijkt naar bijvoorbeeld

Tenzij er kwijtschelding is verleend betalen alle Nederlandse
huishoudens de Afvalstoffenheffing. Deze belasting is voor
het ophalen en verwerken van
afval van de huishoudens.

- een jaartarief voor éénpersoonshuishoudens: € 235,- een jaartarief voor meerpersoonshuishoudens: € 313,Er is een duidelijk verschil tussen de
2 tarieven omdat het beleid van de
gemeente A’dam is: alleenwonenden
horen minder te betalen omdat ze
minder afval produceren dan een gezin. Ik eis dat dit beleid wordt overgenomen door de gemeente R’dam.
Ik heb geen enkel bezwaar om de afvalstoffenheffing te betalen maar het
bedrag moet in verhouding staan.
Dit is momenteel niet het geval en in
vergelijking met de tarieven van de
gemeente A’dam wil ik zelfs spreken
van afzetterij door de gemeente Rotterdam. Ik hoop met het schrijven
van dit artikel de rest van de eenpersoonshuishoudingen in Rotterdam
te motiveren hun misnoegen hierover kenbaar te maken bij het gemeentebestuur. Burgers teveel laten
betalen is onacceptabel.
Ingezonden door
Mevr. J.Belliot

Kom je ook naar Feminista?

de leeftijd, de sekse en eventuele
ziektes.”
Rond de kerk hebben lang huizen
gestaan. Vaak werden de nieuwe
huizen gebouwd op de fundamenten van oudere jaargangen. “Wat
we nu blootleggen, zijn de res-

tanten van huisjes die hier tussen
1700 en 1915 hebben gestaan.” En
ja, als alles is geïnventariseerd en
gefotografeerd dan is het einde oefening en gaat er, hoe Rotterdams,
weer zand (en gras) over.
(pvh)

Ben je een vrouw tussen de 16 en 99
jaar en wil je tijdens dialooggesprekken mee praten over onderwerpen
zoals emancipatie en zelfredzaamheid in Rotterdam-Centrum, de
afstand tot de arbeidsmarkt voor
vrouwen, scholing, netwerken en de
zoektocht naar nieuwe uitdagingen?
Kom dan op 15 mei van 12 tot 17 uur
naar de eerste editie van het vrouwenevenement Feminista. Entree is
€1.50 en er is een kinderprogramma.
Ook is er een podium voor startende
onderneemsters, rolmodellen en
vrouwen die dromen van een eigen
onderneming. De onderneemsters
bieden hun diensten aan en netwer-

ken met elkaar en met de bezoeksters. Men kan inspiratie opdoen en
leren van elkaar. Het gaat hier om
verbinden, netwerken, ontwikkeling,
sisterhood en om de kracht van de
Rotterdamse vrouw.
Het wordt een middag met spreeksters uit het onderwijs, overheid en
welzijnswereld. Uiteraard is er gezelligheid met muziek en hapjes en een
prijs voor de mooist en meest origineel geklede vrouw. Namens Radar
Wmo, Vrouwen in de lift, Dona Daria en het Albeda College, hopen we
je te mogen verwelkomen! Geef je op
via Feminista0@gmail.com en krijg
alle informatie toegezonden!
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Starten met
stages
via de Stage
Alliantie
Het is voor veel jongeren uit de
grote stad vaak lastig om een
juiste stageplek te vinden dat
echt aansluit bij hun wensen,
kennis en vaardigheden. Een
juiste stageplek is niet alleen
een opstap naar de toekomst
maar ook een manier om zichzelf beter te leren kennen. De
Stage Alliantie is een uniek
programma dat hierin kan faciliteren.
Deze unieke samenwerking tussen
ondernemers, welzijn (Wmo Radar) en het onderwijs zorgt ervoor
dat jongeren met of zonder de juiste startkwalificatie hun opleiding
kunnen afronden.

Jongere staat centraal
Het programma de Stage Alliantie
zet verschillende middelen in om
het gewenste resultaat te bereiken:
hierin staat de jongere centraal!
De Stage Alliantie doet meer dan
alleen het werven van stageplaatsen en het aantrekken van de juiste
stagiaires. Dankzij de juiste ondersteuning, begeleiding, het opbouwen van een warm netwerk en
coaching op maat, doen de stagiaires de juiste kennis en ervaring op
waar ze hun leven lang nog plezier
van zullen hebben.
De stage vacatures van de Stage
Alliantie bevinden zich in diverse
branches en ondernemingen,
waardoor er een ideale match gemaakt kan worden tussen de juiste
stagiaire en de juiste stageplaats.

Voortijdige schoolverlaters
Ook voor de voortijdige schoolverlaters (VSV) heeft de Stage Alliantie een zogenaamde ‘wasstraat’
ontwikkeld, waarbij deze jongeren
met een klein duwtje in de rug en
de nodige kennis weer de juiste
richting op worden gestuurd. Deze
jongeren ontvangen een ‘training
on the job’ van de ondernemers
en ‘Masterclasses’ van deskundige
professionals zodat ze letterlijk
worden klaargestoomd voor het
echte werk. Veel jongeren krijgen
vaak, na afloop van hun stage, een
baan aangeboden.

Ondernemers bedankt!
De ondernemers zijn een zeer belangrijke partij binnen de Stage Alliantie. Zonder ondernemers zijn
er immers geen leerwerkplaatsen,
waar de stagiaires hun kennis en
ervaring op kunnen doen. Om de
ondernemers te bedanken voor
hun inzet van het afgelopen jaar,
binnen het project Werk aan de
Kade (de voorloper van de Stage
Alliantie) en als een bedankje voor
de toekomstige samenwerking
heeft de Stage Alliantie taarten laten bezorgen. Alle ondernemers
die een heerlijke taart kregen, waren blij verrast met deze ludieke actie. Ben jij een jongere die op zoek
is naar een passende stage of bent
u een ondernemer die vacatures
heeft voor toekomstige stagiaires?
Neem dan contact met ons op via
ikzoekeenstage@stagealliantie.nl
(jongere) of via contact@stagealliantie.nl.

Kledingbeurs Hoogkwartier

Ouder worden en toch vitaal
blijven, dat gaat niet vanzelf,
met een beetje inspanning is
echter al veel te winnen. Het
voorjaar komt er aan, dus de
tijd om weer in beweging te
komen, letterlijk en figuurlijk.
Daarom organiseren wij op 9
mei voor u een gezellige en
actieve middag, als steuntje in
de rug.

Wekelijks kunt u in de Kipstraat
terecht voor heel diverse activiteiten die u in beweging houden. Op
deze middag kunt u met al deze
activiteiten kennismaken en we
hopen natuurlijk dat u zo enthousiast wordt dat het niet bij deze ene
middag blijft.
Ouder Worden en Vitaal Blijven
Maandagmiddag 9 mei,
14.00 u – 17.00 u
Toegang gratis
Huis van de Wijk de Kip
Kipstraat 37
Ouder worden en Vitaal blijven is
een aanbod van Werkgroep Anders
Ouder Worden, Stadsdriehoek,
Spirit 55+ en WmoRadar

Daarom zijn er taalcursussen,
waar migranten kennismaken met
de taal en leren hoe we in Nederland leven en wonen. Maar een taal
leer je natuurlijk vooral door veel te
oefenen in de praktijk.
Veel nieuwe Rotterdammers hebben moeite met de taal. Dat kan
verschillende redenen hebben. De

buurt, en hulp krijgen van een persoonlijke taalcoach.
Als u wilt aanmelden of meer informatie wilt dan kunt u terecht
bij het taalproject van Radar Wmo
diensten “Samen aan de Maas “
Voor meer informatie over de
taalcursus dan kunt u bellen met
Wmo Radar diensten en vragen
naar Mahender Autar of u kunt
een mail sturen.

Zulle..n.
we ?
ruilen

Neem cashgeld mee want er is geen
pinapparaat. De kleding die overblijft gaat naar het Leger des Heils.
Kledingruil Hoogwartier
in het kort
Datum: zaterdag 28 mei
(bij slecht weer op 4 juni)
Tijd: 12.00 - 16.00 uur
Waar: Op de Hoogstraat/
het Kiphofplein naast de Praxis
Voor wie: M/V die kleren willen
ruilen
Entree: Gratis
Maximum
aantal kledingstukken: 8
Muziek: Halfway station
van 13.30-14.30 uur

Meer informatie
Veronique Vaarten, mobiel: 06- 4627.2409
mail: v.vaarten@wmoradar.nl

Computerhulp
voor Senioren
Heeft u een laptop, iPad of een
andere tablet of een smartphone en wilt u weten wat u hier
allemaal mee kunt meldt u dan
aan voor de bijeenkomst ‘Computerhulp voor senioren’
U krijgt een persoonlijke coach die
u helpt bij het werken op uw eigen
mobiele apparaat. Dinsdagmiddag
3 mei kunt u met al uw persoonlijke vragen terecht bij de ‘Compu-

tercoaches’ van WMO Radar!
De bijeenkomst vindt plaats in het
wijkgebouw aan de Kipstraat 37.
Deelname is gratis, u moet zich
wel vooraf aanmelden en u brengt
uw eigen laptop, tablet of smartphone mee.
U kunt zich aanmelden bij Veronique Vaarten (Buurtcoach):
Via 06 - 46272409 of v.vaarten@
wmoradar.nl

veren maar ook – liever nog - eerder
bij Qmoi aan de Goudsesingel 26.
Dat scheelt op de ruildag zelf een
hoop tijd.

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, Silvia Stentler,
Annemarie Vooren, Robert de Keizer,
Carl Klaverweide, Peter van Heemst
en Ger Driesens (fotograaf)
OPMAAK: Bureau 404
DRUK: Janssen/Pers

De tarieven zijn:
Hele pagina................ e
Halve pagina.............. e
Kwart pagina.............. e
Een achtste................ e

Wil je meer kleding meenemen dan
je hebt ingeleverd dan kun je ter
plekke bonnetjes kopen voor 1 (€2),
3 (€5) of 5 (€8) kledingstukken.

Diensten
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

Anders Ouder Worden
(A.O.W.) Werkgroep

Adverteren
in de Stadsruit?
500,00
250,00
180,00
90,00
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Wijnhavenfestival
18 juni 2016
Historisch perspectief

Kleding ruilen is een trend in deze
bewuste tijd van delen en duurzaamheid. Het is de eerste keer dat
het Hoogkwartier een kledingruil
organiseert. Voor elk schoon en heel
kledingstuk dat je inlevert (max 8)
krijg je een bonnetje waarmee je een
ander kledingstuk kan uitzoeken.
Daarmee kun je shoppen onder de
overkapping van het Kiphofplein. Je
kunt de kleding op de dag zelf inle-

Het centrale thema van deze middag is Bewegen. Bewegen is goed,
niet alleen om in conditie te blijven
maar ook om het brein fit te houden. Hoe dat werkt, daar staan we
deze middag uitgebreid bij stil. In
workshops kunt u vervolgens kennismaken met verschillende manier van bewegen. Er is voor ieder
wat wils: actief bewegen voor de
meest fitten, wandelen in groepsverband maar ook aandacht voor
het bewegen en de juiste houding
achter uw rollator.

‘Wij bieden mensen weer perspectief’
één komt uit een ander land en
moet daarom nog Nederlands leren. De ander is hier wel geboren,
maar heeft moeite met lezen en
schrijven.
Radar WMO diensten wil graag
dat iedereen in Rotterdam mee
kan doen. Taal is daarvoor een
belangrijke basis. Bij Radar Wmo
diensten kunt u terecht als u Nederlands wil leren of als u beter wil
leren lezen en schrijven.
Bewoners uit Rotterdam Centrum
die moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen sinds 2013 een
taalcursus volgen in hun eigen

T-shirts, broeken, rokken, colberts, jassen, blouses, vesten,
overhemden en truien in je
kast die je niet meer draagt?
Ruil ze dan op zaterdagmiddag 28 mei op de Hoogstraat
naast de Praxis. Behalve
kleding is er muziek, eten en
drinken en opvang voor
kinderen.

Ouder worden
en Vitaal blijven

Taalcursus en taalcoach
bieden hulp bij taalachterstand
Als je naar Nederland komt
wonen is het beheersen van de
Nederlandse taal heel belangrijk. Want taal is de sleutel om
mee te kunnen doen.
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ellydunk@xs4all.nl
010 4124079

Roffanum
Jan Evertsenplaats 7 B
3012 HN Rotterdam

Meer info
facebook.com/Hoogkwartier en
www.hoogwartier.nl

Gebiedscommissie
www.rotterdam.nl/hoebereiktugebiedscommissiecentrum

Jac. v.d. Vorm, Jan Evertsenplaats
jan.evertsenplaats@gmail.com

Cultuurscout: Menno Rosier
centrum@cultuurscouts.com

Bewonersverenigingen
www.leuvekwartier.nl
www.bvboompjes.com
www.hoogkwartier.nl

Spirit 55+
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

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 - 473 33 33

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

‘Wijn verdrijft getreur’
Rond een van de oudste havens
komt de stad weer tot leven. De
Wijnhaven werd in 1617 gegraven
als de haven waar accijns op wijnen
uit Frankrijk geheven werd. In de
havens lagen tientallen schepen met
vaten wijn en in de Glashaven werden flessen gemaakt voor de wijn.
Tweehonderd jaar was de wijnhandel een van de belangrijkste inkomstenbronnen in Rotterdam.
Aan de kaden werden pakhuizen en
stadspaleizen gebouwd. Ongeveer
gelijktijdig en vergelijkbaar met de
grachtengordel in Amsterdam werd
dit gebied ontwikkeld. In tegenstelling tot Amsterdam stroomde twee
keer per dag schoon water door de
havens en was het dus veel aangenamer wonen. Vele roemruchte Rotterdamse families vergaarden hier
hun startkapitaal : van Ommeren,
van Rossum, van Oord (suiker) ,
Engels (horeca), Mees (bank). Later
werden in de stadspaleizen meer
handelskantoren gevestigd. Twee
kerken sierden de kaden, en op de
punt was lang een appel- en fruitmarkt. Nog later kwam er handel in
tabak en vlas en een uitgeverij aan
de Wijnkade alsmede een zakkenverhuurbedrijf. Rond het einde van
de 19e eeuw werden er logementen gevestigd in vele panden om de
reizigers uit Zuid- en Oost-Europa
naar Amerika te huisvesten. Op de
punt werd een vlektyphusontsmettingsinstallatie gevestigd.

Dorpshuis Communitycentre
Boomgaardsstraat 189
tel: 06 457 687 56
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.

Gemeente
Algemeen nummer
gemeente Rotterdam

Het Wijnhaven Festival benadrukt
de historische, maritieme en culturele rijkdom van dit deel van Rotterdam en laat het de bezoekers intens
beleven door een diversiteit aan culturele activiteiten op en rondom het
water.
Behalve het ophalen van verhalen
van 400 jaar geschiedenis kijken
we ook in de toekomst van het Wijnhavengebied. In de nabije toekomst
gaat hier flink gebouwd worden.
Stap aan boord van een van de sloepen en een gids vertelt u over de
historische rijkdom en toekomst
van het Maritiem district. Of neem
deel aan een rondleiding en u raakt
weer helemaal op de hoogte van de
ontwikkelingen die de Wijnhaven
doormaakt.
Het gebied begint steeds interessanter te worden om te bezoeken. In
september opent het nieuwe Stripmuseum haar deuren aan de Wijnhaven. Op 18 juni kunt u alvast een
kijkje gaan nemen. Vanuit het Mariniersmuseum worden rondleidingen georganiseerd over de gebeurtenissen in de meidagen 1940. Op het
dak van het Witte Huis wordt het
verhaal verteld van de Mariniers die
hier hevig vochten.
Kom zaterdag 18 juni naar het Wijnhaven Festival en beleef het Maritiem District!

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
Sensory Spaces 8 - Mike Nelson
t/m 5 juni 2016
Sensory Spaces is de titel van een reeks solotentoonstellingen in de Willem van der
Vorm Galerij, de gratis toegankelijke tentoonstellingsruimte in het entreegebied van
het museum. Voor iedere editie wordt één
kunstenaar gevraagd om de eigenschappen
van de ruimte op een verrassende manier
naar zijn hand te zetten.
Voor Sensory Spaces 8 nodigt Museum
Boijmans Van Beuningen de Britse kunstenaar Mike Nelson (Loughborough 1967)
uit. Nelson presenteert het werk ‘Amnesiac
Shrine’: een installatie bestaande uit een
aantal achtereenvolgende kunstwerken dat
samen een omvangrijke categorie vormt
binnen zijn oeuvre. De kunstwerken die in
de Amnesiac Shrine te zien zijn werken als
metafoor, ze vormen serie verbeeldingen
die Nelson bijna twintig jaar geleden heeft
bedacht. Het zijn leden van een denkbeeldige motorbende, geboren uit de smeulende resten van de eerste Golfoorlog. In de
overkoepelende installatie Amnesiac Shrine
toetst Nelson het besef van fundamentele
elementen zoals tijd en ruimte aan de hand
van deze metaforen. Door middel van spiegelingen, illusies en flashbacks ontketend
Mike Nelson een meeslepende ervaring op
het grensvlak van wat kunst is en wat niet.

Benin. Strengen kunsthaar zijn in diverse
kleuren gevlochten volgens aanwijzingen van de kunstenaar. In de metaalstructuur van de pruiken is het interieur van
een bouwhelm verwerkt, waardoor ze ook
daadwerkelijk gedragen kunnen worden.
Deze kapsels zijn in het Wereldmuseum
te bezichtigen als imposant slotstuk van
de tentoonstelling AFRIKA 010. Meschac
Gaba exposeerde zijn allereerste serie perruques architectures in 2004, in The Studio
Museum in Harlem, geïnspireerd door de
wolkenkrabbers van New York City. Later
maakte Gaba ook haarsculpturen gebaseerd
op iconische gebouwen in Londen, Parijs,
Kaapstad en Cotonou, en organiseerde er
pruikenparades mee door de stad.

Wereldmuseum Rotterdam

Museum
Rotterdam

Kunsthal

Feyenoord terug in het
stadshart, t/m 16 oktober 2016

Fatale Kunst - Sara de Swart
t/m 5 juni 2016

Rotterdam is dé voetbalstad van Nederland. Maar liefst drie Rotterdamse clubs Feyenoord, Sparta en Excelsior- spelen op
topniveau, gesteund door hun supporters.
Dit jaar kloppen de Rotterdamse voetbalharten nog harder met de bekerwinst van
Feyenoord en de terugkeer van Sparta in de
Eredivisie.
Museum Rotterdam ruimt daarom een ereplaats in voor hét topstuk van de Rotterdamse sportgeschiedenis: de Europacup 1 van
Feyenoord. Op vrijdag 29 april 2016 keert
de cup met de grote oren voor het eerst
sinds 1970 weer terug in het stadshart. Het
museum ligt namelijk pal achter de Coolsingel waar de cup in mei 1970 aan een uitzinnige menigte supporters werd getoond.

‘Fatale kunst. Sara de Swart’ is 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.
Muze der Tachtigers
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.
Haar belangstelling gaat uit naar alle mogelijke kunstdisciplines, van schilderkunst
en beeldhouwkunst tot literatuur, poëzie
en muziek. 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.
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Boijmans
Van Beuningen

Trammuseum

Museum Rotterdam-Timmerhuis
Rodezand 26, 3011 AN Rotterdam

Museum Boijmans
Van Beuningen

>

Het Trammuseum Rotterdam is
weer open.

Museumpark 18-20, Rotterdam
tel.: 010 44.19.400

Wereldmuseum
AFRIKA 010: Rotterdamse
gebouwen als haarsculpturen
uit Benin, 29 april 2016 t/m 8
januari 2017
Speciaal voor de tentoonstelling AFRIKA
010 in het Wereldmuseum maakte de Beninse conceptueel kunstenaar Meschac
Gaba kleurrijke en betoverende haarsculpturen gebaseerd op de bekendste architectonische hoogstandjes uit de Maasstad, zoals
de Euromast, de Markthal en het Centraal
Station. Deze perruques architectures vormen een symbolische ontmoeting tussen
de rijke traditie van Afrikaans haarvlechtwerk en de befaamde moderne Rotterdamse architectuur, en zijn daarmee echt
‘AFRIKA 010’.
Het vlechtwerk voor de dertien kunstwerken is geproduceerd door kapsters –tresseuses – uit Cotonou, de grootste stad van

In het museum zijn vrijwel alle Rotterdamse trams van vroeger te zien. Nieuw dit
seizoen is de thematentoonstelling over de
oer-Rotterdamse vierasser-tram, die sinds
de jaren ’30 in verschillende uitvoeringen
over het Rotterdamse tramnet rijdt. Veel
verschillende ‘vierassers’ zijn bewaard gebleven en die zijn te bekijken in het museum.
Bezoekers reizen makkelijk en snel van en
naar het museum vanaf Rotterdam Centraal
met de unieke ‘Schindler 15’, die na 30 jaar
voor het eerst terugkeert op het Rotterdamse tramnet. Deze allereerste gedeeltelijk
lagevloertram van Zwitserse makelij deed
tussen 1956 en 1986 dienst voor de RET. In
de afgelopen jaren is de tram opgeknapt en
bezoekers van het museum kunnen nu na
30 jaar weer een rit met deze tram maken.
Het museum is van april tot en met oktober
elke eerste zaterdag van de maand geopend
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Een kaartje voor
het museum kost 2 euro. Bezoekers met
een Rotterdampas kunnen gratis naar binnen. Kinderen van 11 tot en met 17 betalen 1
euro. Een retourtje met de tram kost 2 euro,
kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. De
tram vertrekt om 11.30 uur, 13.30 uur en
15.30 uur vanaf Rotterdam Centraal richting
het trammuseum.

Trammuseum Rotterdam

>

Willemskade 25, Rotterdam
tel.010 270 7172

Kunsthal Rotterdam

>
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Museumpark, Westzeedijk 341, Rotterdam
tel. 010 4400 300

>

Kootsekade 19, Rotterdam

Annemarie Vooren

