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Vier je zomer op het
Grotekerkplein!
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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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Zomerprogramma

Wie zijn wij en wat
doen wij?
Els van der Horst en Elly Dunk
zijn allebei bewoners van de
Stadsdriehoek en vinden het
leuk en belangrijk om ouderen
(55+ers) bij elkaar te brengen.
Daarom organiseren wij al jaren activiteiten, meestal 1 x
per maand, in het wijkgebouw
aan de Kipstraat of op locatie,
zodat ouderen met elkaar in
contact kunnen komen.

In de winter organiseerden de organisaties De Zonnebloem, Spirit 55+, LelieZorggroep, BelFleur en Radar WMOdiensten de december-feestmaand met een
diversiteit aan activiteiten voor ouderen. Het werd een groot succes.
Daarom doen we dat graag weer in
de zomermaanden. Want dat zijn juist
vaak de stille maanden voor al diegenen, die niet op vakantie kunnen. En
we zijn blij dat we de samenwerking
hiervoor hebben kunnen uitbreiden
met Stichting Humanitas, het Wijkpastoraat Oude Westen en de werkgroep Anders Ouder Worden.

Woensdag 13 juli, hele dag
Dagje Valkenburg
Alleen voor ouderen, niet voor mantelzorgers. e 20,-. Informatie en aanmelden: Cindy Vos 06-53507350.
Vrijdag 15 juli, 14.30-16.00 uur
Muzikale middag met dj Gerard
Molenaar. Gratis, consumpties voor
eigen rekening. In het Atrium
Dinsdag 19 juli, 14.30-16.00 uur
Haring Happen met ‘de vrolijke
muzikanten’ (2 dames op accordeon en
een zanger brengen een gezellig meezingrepertoire. e 3,00 entree. Inclusief
haring e 5,00. In het Atrium

Juli en augustus
Wandeling Ommoordseveld
olv Gildegids. Informatie en aanmelden:
Anders Ouder Worden, Elly Dunk
010-4127409
Eind juli (datum nog niet bekend)
Multiculturele markt
Informatie volgt. Cindy Vos
06-53507350
Dinsdag 2 augustus, 14.30-16.00 uur
Raymundo Valverde, zanger/
gitarist met muziek uit Zuid-Amerika,
Spanje en Mexico. e 3.00 entree. In het
Atrium, inclusief vruchtensorbet e 5,00
Woensdag 3 augustus
In het kader: Ik nodig je uit deze
zomer: High Tea. Leeuwenhoek, Tijdstip volgt. Voor ouderen en mantelzorgers Oude Westen. Informatie en aanmelden: Cindy Vos 06-53507350
Vrijdag 12 augustus, 14.30-16.00 uur
Muzikale middag met dj Gerard
Molenaar. Consumpties voor eigen
rekening. In het Atrium

Vrijdag 1 juli, 14.30-16.00 uur
Theatervoorstelling Stichting Creatief
Welzijn samen met wijkbewoners. ‘Gaat
’t niet zoals het moet, dat moet ’t maar
zoals het gaat’, in het Atrium
Dinsdag 5 juli, hele dag
Dagje Den Bosch
Kosten voor entree en vervoer (goedkoper met bezit Rotterdampas). Informatie
en aanmelden: Cindy Vos 06-53507350

Dinsdag 26 juli, 16.00-18.00 uur
In het kader: Ik nodig je uit deze
zomer: Picknick & bewegen
Ouderen en mantelzorgers Stadsdriehoek, in het Wijkgebouw De Kip. Aanmelden: Veronique Vaarten 06-46272409
of Mattis van den Bogaard 06-54967291

Dinsdag 5 juli, 14.30-16.00 uur
Keltische muziek (vrolijke muziek op
accordeon en fluit) en verhalenverteller, e 3,00 entree

Donderdag 28 juli
Bezoek De Hofbogen (winkeltjes,
ateliers en Hofpleinlijntje), de Dakakkers en de Luchtsingel. Verzamelpunt:
Delftse Poort. Rotterdampas nodig.
Kosten voor vervoer, consumpties en
evt. entree. Informatie en aanmelden:
Passieclub Erna Kwak 06-10499952

Woensdag 6 juli, hele dag
Dagje Schiebroek met bezoek aan
kinderboerderij, de tuin en theehuis
Natuurtalent. Vertrek vanaf Kipstraat
37. Voor liefhebbers een wandeling door
Schiebroekpark. Rotterdampas nodig.
Kosten voor vervoer, consumpties en evt.
entree. Informatie en aanmelden:
Passieclub Erna Kwak 06-10499952

Juli (datum nog niet bekend)
Tuinentocht door Rotterdam
centrum. Voor minder mobiele ouderen
en eventuele mantelzorgers, rolstoel
mogelijk (vermelden bij aanmelding).
Eerste consumptie gratis. Informatie over
tijdstip en startplek: Elske Geleedst
06-31900566 of Mattis van den
Bogaard 06-54967291
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Anders Ouder Worden (AOW)

We nodigen uit!

In het overzicht leest u tal van activiteiten die aangeboden worden aan oudere wijkbewoners en aan mantelzorgers
die in het centrum wonen of die zorgen
voor iemand die in het centrum woont.
Het programma is nog niet helemaal
volledig. Soms ontbreekt er nog iets
aan informatie of is de datum nog niet
precies bekend. En het zal zeker nog
gebeuren dat er activiteiten bijkomen.
Let dus vooral ook nog op affiches of
flyers die nog zullen verschijnen of bel
de ouderen-medewerkers van Radar
WMOdiensten vanaf juli op telnr 0104855898. Wij wensen u een reuze gezellige zomer!!!
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Dinsdag 16 augustus, 16.00–19.00 uur
In het kader: Ik nodig je uit deze
zomer: Barbecue ++. Schotse Kerk.
Voor ouderen en mantelzorgers Coolzuid. Informatie en aanmelden: Elske
Geleedst 0631900566
Dinsdag 16 augustus, 17.15-19.30 uur
Saladebuffet - driegangendiner
inclusief 2 drankjes e 15,00. In het
Atrium. Aanmelden balie Atrium
010-2065700
Donderdag 18 augustus
Kiezen uit:
Spido/Minigolf of Euromast
Vertrek vanaf Kipstraat 37. Rotterdampas nodig. Voervoer, consumpties en
evt entree. Informatie en aanmelden:
Passieclub Erna Kwak 06-10499952
Dinsdag 23 augustus, 14.30-16.00 uur
Borreluurtje met dj Richard de
Deugd. e 3,00. In het Atrium
Woensdag 24 augustus

Strand Hoek van Holland. Voor ouderen die minder mobiel zijn. Rolstoel en
rollator mogelijk. Tijdstip volgt. e 15,00.
Informatie en aanmelden: Margriet van
Gestel 06-21887984
Dinsdag 30 augustus
In het kader: Ik nodig je uit deze
zomer: High Tea. In het Atrium. Tijdstip
volgt. Voor ouderen en mantelzorgers
Cool-noord. Aanmelden balie Atrium:
010-2065700.
Woensdag 31 augustus
Strand Scheveningen. Voor mobiele
ouderen (geen rolstoelen). e 15,00.
Informatie en aanmelden: Cindy Vos
06-53507350.
Augustus (datum nog niet bekend)
Tuinentocht door Rotterdam
centrum. Voor de fitte ouderen en
mantelzorgers (deze toch is langer dan
die in juli). Eerste consumptie gratis.
Informatie en aanmelden: Mattis van den
Bogaard 06-54967291 of Elske Geleedst
06-31900566.
Dinsdag 6 september 2015, 14.30-16.00
“Vive la France” Zanger-entertainer
Harald Veenstra met een prachtig programma met sfeerbeelden en bekende
Franse chansons, e 3,00. In het Atrium.

Deze activiteiten bestaan uit themabijeenkomsten, informatie en voorlichting over allerlei onderwerpen die
van belang kunnen zijn voor 55+ers.
Ook bezoeken wij tentoonstellingen
en galleries in de wijk om ouderen te
motiveren om met meer plezier naar
kunst te kijken.
En in de zomermaanden gaan we
naar buiten om te wandelen o.l.v. een
gids en midgetgolf te spelen. Voor
sommige bijeenkomsten werken we
samen met andere organisaties zoals
Spirit 55+, Radar, Wijkorgaan Stadsdriehoek en de Cultuurscout.
Graag willen wij de drempel om mee
te doen zo laag mogelijk houden,
dus heffen wij geen entrée. Dat kan
omdat we subsidie krijgen van de
Gebiedscommissie Centrum. Over
het algemeen is er veel interesse voor
onze AOW-activiteiten en hebben wij
een adressenbestand om iedereen
te informeren over nieuwe activiteiten. U hoeft dus geen lid te worden,
alle 55+ers zijn welkom, maar wilt u

op de hoogte worden gehouden dan
kunt u zich aanmelden bij Elly Dunk,
tel. 4127409 of per mail: ellydunk@
xs4all.nl. Ook voor andere informatie
kunt u bij haar terecht.
Om een paar voorbeelden te geven
wat wij de afgelopen tijd hebben ge-

organiseerd, zullen we een paar foto’s
toevoegen van een bezoek een de
Pauluskerk, Ouder worden en vitaal
blijven, Kunstkijken en wandelingen.
Els v.d. Horst en Elly Dunk verheugen zich erop u in de toekomst te
verwelkomen. Het Programma van

juli en augustus is helaas niet tijdig
klaar, als u meer wilt weten over de
activiteiten in juli en augustus neem
dan contact op met Elly Dunk tel.
4127409 of mail: ellydunk@xs4all.nl
Anders Ouder Worden Stadsdriehoek kan wel melden dat er in juli en

augustus wandelingen plaatsvinden
o.l.v. een Gilde gids, waar en wanneer precies is op dit moment nog
niet bekend.

woont vond zichzelf de uitgelezen
kandidaat om portico te zijn. Kees:
‘Mijn vrouw kent iedereen en dat
maakte dat ik me makkelijk kon
introduceren als de man van....’
Kees heeft bij iedereen aangebeld,
zichzelf voorgesteld als buurman
uit het portiek en de bedoeling van
het portico idee uitgelegd. Hij kreeg
vooral positieve reacties. Al heel snel
daarna bewees zich het praktische
nut van de portico. In het portiek
ontstond een lekkage en dan is het
erg handig wanneer er een sleutel
is en het water afgezet kan worden.
Enige tijd terug moest er een lift
vervangen worden. Ook dan is het
belangrijk te weten wie er in je portiek echt afhankelijk is van die lift.
Mensen met een rollator of rolstoel
kunnen op zo’n dag de flat niet uit,
daar moet je wel bij stil staan. Alleen
al dit vooraf bespreken kweekt veel

good-will en verbetert de onderlinge
verhoudingen.

Bewoners Leuvekwartier weten
anonimiteit terug te dringen
Voorjaar 2014 fietste ik als
Buurtcoach van WMORadar
richting Leuvekwartier. Het
was een zonnige voorjaarsdag en ik wandelde rond op
de Glashaven en op de kades:
de Jufferkade, de Wijnkade en
Scheepmakerkade. Het doel
van mijn bezoek was kennis te
maken met het gebied en met
zijn bewoners. Tot dan toe had
WMORadar weinig contacten
met bewoners in dit gebied en
deden bewoners ook geen beroep op ons.
Zorg en Welzijn
Al wandelend maakte ik her en der
een praatje en langzaam breidde
mijn contactennetwerk in het Leuvekwartier zich uit. Een bezoek aan
de jaarvergadering van de bewonersvereniging Leuvekwartier leidde
vervolgens tot de start van een werkgroep ‘Zorg en Welzijn, Leuvekwartier’. Bewoners spraken met elkaar
over de vergrijzing van het gebied
en de toenemende anonimiteit. De
anonimiteit is de laatste jaren sterk
toegenomen doordat er steeds meer
expats wonen die slechts voor één
of enkele jaren een woning huren.
Zulke passanten verbinden zich

niet echt met het gebied. Hoe dring
je de anonimiteit in een woongebied terug en hoe organiseer je met
elkaar gemeenschapszin zonder je
als buren overmatig met elkaar te
bemoeien. Met Nieuwjaarsborrels
en Opzoomeractiviteiten bereik je
maar een beperkte groep mensen.
Hoe dit uit te breiden? Al pratend
ontstond het idee om kleinschalig te
werk te gaan met portico’s: contactpersonen per portiek. De Scheepmakerskade had hier al ervaring
mee. De aanpak was even simpel
als doeltreffend. Per portiek werd
een contactpersoon gezocht. Toen
de eerste 10 personen zich gemeld
hadden kwamen zij bij elkaar om
een aanpak te bespreken.

Portico’s
Het is nu een half jaar later en met
drie van deze portico’s, Petra Meijer,
Kees Nobel en René Kroll kijk ik terug naar de resultaten van dit eerste
seizoen. Waarom hebben zij zich
aangemeld als portico en wat heeft
dit tot nu toe opgeleverd? Petra vertelt dat zij pas in 2015 op de Jufferkade kwam wonen. Als werkende,
tegen de dertig, valt het niet mee om
in een nieuwe woonomgeving contacten te leggen. De functie portico

is een legitieme manier om bij alle
buren in je portiek aan te bellen en
een praatje te maken. Dat betekent
nog niet dat het vanzelfsprekend is
om aan te bellen. Petra: ‘Bij aanvang vraag je je wel af, wie ben ik
om zomaar aan de bel te staan?’
Vooraf had ze bij iedereen een introductiebrief bezorgd, met als gevolg
dat ze door iedereen hartelijk ontvangen werd. Deze introductiebrief
was opgesteld door René Kroll. Hij
woont al 32 jaar op de kade en kent
iedereen in zijn portiek en ook heel
veel mensen op de kade. Ondanks
dat was hij meteen voorstander van
het portico-initiatief en vond het belangrijk in de beginfase zijn schouders er onder te zetten. René: ‘ Het
is belangrijk om te weten wie er in
je portiek wonen, hoe je elkaar kunt
bereiken, wie er in geval van nood
gebeld kan worden en ook om per
woning een sleuteladres te hebben.’
Hij schreef een brief waarin hij de
bewoners van zijn portiek om al
deze gegevens vroeg. Alle 13 portiekburen deden mee en leverden hun
gegevens aan. René maakte hier een
lijst van en bezorgde die weer bij
iedereen. Dat leidde meteen tot een
praatje over en weer. Kees Nobel
die al 35 jaar op het Leuvekwartier

Inmiddels heeft ruim de helft van
de portieken een portico. In sommige portieken zijn heel veel contacten met elkaar terwijl in andere
portieken het initiatief wat moeizamer van de grond komt. Over het
geheel genomen zijn de bewoners
verrast over de resultaten van dit
initiatief dat met relatief weinig
moeite van de grond kwam. Door
dit portico-initiatief is er ook bij de
Bewonersvereniging hernieuwde
aandacht voor het sociale welzijn in
het gebied.

Voor meer informatie
Bewonersvereniging Leuvekwartier,
Jan Bemelman, voorzitter@leuvekwartier.nl, www.leuvekwartier.nl
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Dag van de Romantische Muziek
Al dertig jaar lang wordt in het Park bij de Euromast één dag
per jaar de romantiek gevierd. Op de Dag van de Romantische Muziek klinkt vanaf verschillende podia romantische
en klassieke muziek door het park.

Omdat het festival dit jaar 30 jaar bestaat wil de organisatie als verjaardagscadeautje aan de stad het muziekstuk
‘Canto Ostinato’ laten spelen. Een
bijzonder muziekstuk van dromerige
en betoverende klanken die worden
voortgebracht door meerdere vleugels.
Om deze kostbare en bijzondere act
daadwerkelijk te laten plaatsvinden,
schrijft de Dag van de Romantische
Muziek een crowdfundings actie uit
op Voordekunst.nl. Het festival is al
dertig jaar gratis toegankelijk, mede
dankzij haar trouwe publiek dat deze
traditie al zo lang laat voortbestaan,
maar is in de financiering ook van hen
afhankelijk. De Dag van de Romantische Muziek vindt dit jaar plaats op 21
augustus.

de Dag van de Romantische
Muziek.
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Sterke mariniers
en ongebruikelijk theater

In de Stadsruit van april/mei 2015 hebben wij al aandacht besteed aan (toen nog) het plan van onze buurtgenoot Steef Rietbergen voor een eerbetoon aan de gastgezinnen uit Groningen,
Friesland en Drenthe die in de hongerwinter Rotterdamse kinderen hebben opgevangen én te eten gegeven.

Romantische verhalen
Drie decennia geleden speelde een
klein ensemble in de rozentuin van
het Park bij de Euromast. Het was de
allereerste editie van de Dag van de
Romantische Muziek, het gratis muziekfestival dat iedere zomer het Park
in romantische sferen hult. Dertig
jaar romantiek, dat moet de nodige
verhalen en herinneringen opleveren
van bezoekers en artiesten. De organisatie van de Dag van de Romantische
Muziek zoekt daarom naar bijzondere
herinneringen en ervaringen die zijn
opgedaan tijdens één van de dertig
edities van de Dag van de Romanti-

Atelier Herenplaats
De Herenplaats, een gerenommeerde kunstwerkplaats en
galerie voor outsider art, is jarig én heeft onlangs een nieuw
pand betrokken!

met als doel om mensen met een
‘beperking’ een plek te bieden waar
ze aan hun talent als kunstenaar
konden werken.

25 jaar geleden is de Herenplaats opgericht door kunstacademie alumni
Richard Bennaars en Frits Gronert

Nieuw adres
Schietbaanstraat 1, Rotterdam
T 010-214 11 08, www.herenplaats.nl

Het is bijna juli: het begin van
de zomervakantie! Dat betekent een propvol programma
op het Schouwburgplein. Met
niet alleen veel podiumkunsten voor jonge vakantievierders, maar ook stoere mariniers, sterke gewichtheffers
en natuurlijk elke zondag een
plein vol lenige yogi.
Culinaire en culturele
hoogstandjes
We beginnen de maand op 2 juli
met een smakelijk evenement: de
Surinaamse keuken op reis. Ontdek bijzondere smaken tijdens dit
eet- en muziekfestijn met Quintis
Ristie. Zondag 3 juli zetten we deze
flow voort met swingende jazz van
de Delftse Groover Big Band tijdens
North Sea Round Town. Op woensdag 13 juli vliegt Raaf, de held uit
Huisje Boompje Beestje, langs het
Schouwburgplein om een spannend
en grappig verhaal te vertellen.
Meer zin in woorden? ‘Woorden
Worden Zinnen’ biedt jonge woord-

kunstenaars een podium voor hun
poëzie, punchlines en performance
op 17 juli. En dacht je dat er na het
lang en gelukkig van Sneeuwwitje
niks meer gebeurde? ‘Er was weer…
Sneeuwwitje’ vertelt op 20 juli hoe
het daarna verder ging. Meer bijzonder theater vind je op 24 juli bij HipSick Unusual Theatre, performers
die in ‘Aporia’ worstelen met herkenbare onzekerheden. Op 27 juli
kunnen kinderen feesten en swingen tijdens Rotterdam Unlimited.
Hier zie je een leuke voorstelling en
luister je naar de beats van de jongste steelpan band van Nederland: de
Bijlmer Steelband!

Spierballen, snelheid
en losse heupen
Echt stoere mannen zie je bij de
Openbare Finex van jonge aspirantmariniers op 8 juli. Na een loodzware beproeving worden ze op het
Schouwburgplein officieel benoemd
tot marinier. Basketbalfans kunnen
op 9 juli losgaan tijdens Streetball
Masters: jonge talenten strijden in

toernooien en voor het publiek is
ook genoeg te proberen. Zelf spierballen kweken kan op 10 juli bij de
demonstratie olympisch gewichtheffen van Weighlifting Rotterdam.
Waag je liever een dansje? Dan zit je
op 31 goed bij Typical Tropical.

Zen de zomer in
Ook deze maand is er weer elke
zondagochtend Yoga op ’t Schouwburgplein. Na een sessie Vinyasa
Flow Yoga op zondag 3 juli voel je
je weer sterk en energiek. Op 10 juli
doen we het rustig aan bij Yin Yoga,
waarbij posities langer worden vastgehouden. Of probeer eens Kundalini Yoga, de oorsprong van alle yogavormen, op 17 juli. Op 24 juli ga je
met AfroBalance, een empowering
programma voor vrouwen, weer helemaal terug naar je roots. Of krijg
les van de nog maar 15-jarige wereldkampioen Kabir Samlal op zondag
31 juli!

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.

sche Muziek, om deze te bundelen
en terug te blikken. Heeft u een mooi
verhaal of een bijzondere herinnering
aan de Dag? Deel deze via de website:
www.dagvanderomantischemuziek.nl
of op de Facebook pagina.

Over de Dag van
de Romantische Muziek
De Dag van de Romantische Muziek
is een eendaags klassieke muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt in Het
Park bij de Euromast in Rotterdam:
een prachtig park en prachtig decor
voor klassieke muziek, heerlijk eten
en drinken en verrassende randprogrammering. Stichting Cultuurbrigade vindt dat klassieke muziek voor
iedereen is: of je het nu elke dag luistert of één keer per jaar op de Dag van
de Romantische Muziek. Op de Dag

wordt klassieke muziek gepresenteerd
in een ontspannen, gezellige sfeer en
korte concerten. Voor veel mensen is
het traditie om veel aandacht te besteden aan hun (zelfgemaakte) romantische kleding, hierdoor waan je je echt
in het Romantische tijdperk.

Overige informatie
Datum: 21-8-2016
Locatie: Park bij de Euromast
Toegang: Gratis
Website: www.dagvanderomantischemuziek.nl
Facebook: www.facebook.com/
dagvdromantischemuziek
Pressroom: http://pressroom.misspublicity.nl/dag-van-de-romantischemuziek/dertig-jaar-dag-van-de-romantische-muziek/
John de Boer

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 staat eerst
het gebied dat die dag aan de beurt
is, daarna het verzamelpunt.

Data (op donderdagen) en
verzamelpunten, aanvang:
10.00 uur.
7 juli: CS kwartierWeena Zuid,
thv Hilton
14 juli: StadMauritsweg/
Mauritsplaats 		
21 juli: Cool Zuid/Schiedamsedijk
Schilderstraat
28 juli: Oude Westen.
West Kruiskade/Westersingel
4 augustus: Stadsdriehoek
Meent 106 		
11 augustus: Stadsdriehoek
Botersloot thv nr 7
18 augustus: Oude Westen

De ouders van die gastgezinnen leven nu, ruim 70 jaar later niet meer.
Maar de droom van Steef was om
hun kinderen als teken van dankbaarheid én erkenning een gratis
weekend Rotterdam aan te bieden,
inclusief de reis en overnachting.
Kot daarop is de Stichting Bleekneusjes 1955-1945 opgericht en
gingen de voorbereidingen voor het
eerbetoon voortvarend van start.
Steef ging op zoek naar sponsoren,
maakte een draaiboek van wat er
moest gebeuren en plande de datums op 16 en 17 april 2016.
Meer dan honderd gasten kwamen
naar, zoals de officiële naam werd
van dit bijzondere evenement, deze

Nieuwe Binnenweg/Eendrachtplein
25 augustus: Stadsdriehoek.
Spaansekade/Slepersvest
1 september: Scheepvaartkwartier.
-Vasteland, thv Schmidt
8 september: Stadsdriehoek Wijnhaven/Posthoornstraat
8 september: Dijkzigt/Museumpark.- Museumpark/tov Jongkindstraat

Woonstad Rotterdam vervangt
de komende twee jaar 43.000
lampen door LED verlichting
in algemene ruimten van alle
wooncomplexen. Deze investering bedraagt circa € 6 miljoen. Woonstad Rotterdam is
de eerste corporatie die op
deze schaal LED verlichting invoert. Het project maakt deel
uit van het ambitieuze duurzaamheidsprogramma van de
corporatie.

Vanuit de gemeente gaan er onder
andere mensen mee van “Schone
Stad” en van “Toezicht en Handhaving”. Alle bewoners zijn meer
dan welkom; wel moeten deelnemers wonen in het gebied waar die
dag geschouwd wordt.
We verzamelen steeds 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.

Met ingang van deze maand vervangt Woonstad Rotterdam standaard verlichting door LED verlichting in trappenhuizen, portieken,
bergingsgangen en andere algemene ruimten van wooncomplexen.
LED verlichting heeft veel voordelen ten opzichte van standaardverlichting. Zo verbruikt een LED
lamp zeven keer minder stroom
dan een standaard lamp. LED verlichting is milieuvriendelijk door
een lange levensduur en een zeer
lage CO2 uitstoot.

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

Referendum

‘Stop de Woonvisie’
Een aantal van jullie zullen hier
voor het eerst van horen.
Je hebt een mooie koopwoning en
het is een ver van je bed show, begrijpelijk, maar honderden Rotterdammers zullen straks hun woningen en
de stad gedwongen moeten verlaten
tenminste als de woonvisie van de
wethouder van Leefbaar en het college en de Gemeenteraad hiermee
verder gaat.

Na de 30.000 huurwoningen die
er de afgelopen jaren al uit de sociale huursector zijn verdwenen is het
voorstel van het college om er nog
eens 20.000 te slopen dan wel te
verkopen. Terwijl er al zo’n woningnood is in Rotterdam.
Als er 10.000 handtekeningen zijn
voor half juni dan moet de Gemeente Rotterdam een referendum organiseren.

Dankdagen. Uit de reacties van de
gasten bleek dat zij dit initiatief
enorm hebben gewaardeerd.
Steef stuurde de redactie van De
Stadsruit een kopie van de brief
waarin hij alle betrokken organisaties bedankte maar wij dachten wij
draaien het om.
Steef je bent een kanjer je hebt
het allemaal toch maar mooi voor
elkaar gekregen. Daarvoor dank,
dank, dank.
Namens de redactie en lezers van
de Stadsruit.

Woonstad Rotterdam
Led verlichting

Met de gemeente op controle
in uw eigen buurt

Wederom zal de romantiek heersen
op 21 augustus, met tal van klassieke
en romantische muzikale optredens.
Bijzonder op de programmering is
een opvoering van Canto Ostinato,
uitgevoerd door Sandra en Jeroen van
Veen. Componist Simeon ten Holt
schreef deze vrije compositie met
een aantal maten die de spelers naar
vrij inzicht kunnen invullen. Het stuk
leidt als het ware zichzelf, de musici
voeren het in de juiste banen waarbij
ze zich laten leiden door het moment
en de omgeving. De uitvoering komt
tot stand komt als door crowdfunding
voldoende geld wordt opgehaald. Vanaf 8 mei kan het initiatief gesteund
worden via www.voordekunst.nl. Het
Canto Ostinato is het verjaardagscadeautje voor de 30ste verjaardag van

Hongerwinter

r

Rotterdams klassiek muziekfestival zet crowdfunding in
voor topact ter ere van jubileum

Canto Ostinato

5

Kijk voor meer informatie op
www.woonreferendum.nl
----------------------------Foto: Aanbieding van de eerste
2771 handtekeningen betreffende
het referendum Stop de Woonvisie.
------------------------------

Voordelen voor bewoners
De energiebesparing door gebruik
van LED verlichting in wooncomplexen komt 100% ten goede aan
bewoners via een verlaging van de
servicekosten.

LED lampen gaan minder vaak stuk
en indien mogelijk wordt gebruikt
gemaakt van bewegingssensoren.

Samenwerking
Woonstad Rotterdam werkt gedurende de looptijd van het project samen met bedrijven Beers en Meerbouw Rotterdam BV.

Duurzaamheidsprogramma
Woonstad Rotterdam werkt aan een
kwalitatief, duurzame woningvoorraad die ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en betaalbaar
is. Uitgangspunt hierbij zijn de
landelijke afspraken op het gebied
van energielabels en CO2-reductie.
Woonstad Rotterdam heeft een
duurzaamheidsprogramma opgesteld waar de komende tien jaar 100
miljoen euro extra in geïnvesteerd
wordt. Naast het verder verduurzamen van de Rotterdamse woningvoorraad zet Woonstad Rotterdam
in op het stimuleren van bewoners
om energie te besparen, met als uiteindelijk doel de woonlasten betaalbaar te houden.
Onlangs bleek uit een onderzoek
van Milieudefensie dat Woonstad
Rotterdam veruit de groenste corporatie is in Rotterdam.
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Een wirwar van olifantenpaadjes

7

Tussen Koopgoot
en Markthal,
winkels in onze wijk.

“Er is ook een heleboel goed gegaan, hoor.” Loes Couwenberg kijkt
me bijna streng aan. Het is duidelijk. De herinrichting van het SintJacobspark is in haar ogen niet uitgedraaid op een compleet fiasco
zoals her en der in de kranten was te lezen. De groenstrook op de
spoortunnel, ingeklemd tussen het Pompenburg en de Lombardkade, is grondig op de schop genomen.
“En dat heeft een aantal mooie dingen opgeleverd”. Loes schudt de
voorbeelden rap uit haar mouw:
“Er zijn veel bomen bij geplant.
De hoge muur langs een trap is
weggehaald, waardoor het geheel
veel opener oogt en ook veiliger is
geworden. Er staan nu her en der
banken, waar al veel gebruik van
wordt gemaakt. En het park is uitgebreid richting Lombardkade. “

NR 40 - juli 2016

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.

veel overleg geweest. “We hebben
gekeken naar de veiligheid en de
verlichting, naar de beste plek om
honden uit te laten en ook naar de
belangrijkste vraag: hoe maken we
er een parkje voor iedereen van? En
veel van onze ideeën zijn overgenomen.”
Toch blijft er een ongemakkelijk
gevoel hangen. Niet alleen bij Loes.

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)

Ode aan
Rotterdam ontmoet taal De Haverkoek
Foto: Ger Driesens

Ongeveer twee jaar geleden is ze
bij de herinrichting betrokken geraakt. “ We hadden met een groep
actieve buurtbewoners het idee
om infopanelen te laten plaatsen
over de bijzondere bomen die hier
zijn te bewonderen.” Van het een
kwam het ander: “De gemeente
wilde de herinrichting wat grootschaliger aanpakken. De twee bestaande losse groenstroken, de ene
óp de spoortunnel en de ander ernaast, zouden een geheel moeten
gaan vormen.” Daarover is tussen
buurtbewoners en de gemeente

Maar bij iedereen die ziet hoe de
nieuwe groenstrook sinds de oplevering , november vorig jaar, er bij
ligt. Loes is zeer beslist over de oorzaak van de ergernis: “In de oude
situatie was het deel waar de kinderen konden spelen duidelijk afgescheiden van de rest van het parkje.
Ook de hondenbezitters en doorgaande voetgangers en fietsers hadden hun eigen gebruikersgebied.
En ja, toen die hekken werden weggehaald begon de ellende. Iedereen
nam de kortste route, dwars over
het gras. Binnen de kortste keren

Foto’s: Ger Driesens

ontstond een wirwar van olifantenpaadjes. ”
Ze heeft goede hoop dat de gemeente een aantal geconstateerde
tekortkomingen gaat verhelpen.
“We hebben al een paar keer aan
de bel getrokken. En met succes.
De slechte afwatering is een week
of drie terug verholpen. En het deel
waar de kinderen spelen, gaat weer

Buurtbemiddeling niet alleen op TV
maar ook bij u Thuis
De carrière van meester Frank
Visser krijgt er een dimensie
bij. Na zijn transfer naar SBS6
zet hij zich nu ook in als ambassadeur voor Buurtbemiddeling.
Met zijn nieuwe programma “Mr.
Frank Visser Doet Uitspraak” komt
hij veel situaties tegen die al flink
zijn geëscaleerd en waarbij verbaal
geweld de boventoon voert. Buurtbemiddeling lost tweederde van alle
conflicten op en voorkomt een gang
naar de rechter of naar mr. Visser.
“Burenruzies zijn conflicten die diep
ingrijpen in het dagelijks leven van
mensen, ik kom dat in mijn werk
voortdurend tegen,” aldus mr. Visser. Met zijn ambassadeurschap
draagt mr. Frank Visser graag uit dat
op tijd met elkaar in gesprek gaan,
onder begeleiding van buurtbemiddelaars, escalatie van het conflict
kan voorkomen. Buurtbemiddeling
is een methode waarbij getrainde
vrijwilligers buren helpen om het

contact te herstellen en samen oplossingen te bedenken voor hun conflicten. Wanneer buren er onderling
niet meer uitkomen, kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. Bemiddelaars zijn neutraal en geven geen
oordeel over de ontstane situatie.

“Als televisierechter
heb ik veel affiniteit met
buurtbemiddeling”
Buurtbemiddeling is al 20 jaar een
beproefde methode en voorkomt dat
overlast uitgroeit tot een extreme
situatie. In Nederland bieden ruim
220 gemeenten deze vorm van
dienstverlening gratis aan. “Als oudrechter weet ik dat het beter is een
burenconflict door bemiddeling op
te lossen dan een gang naar de rechter te maken. Het is onvoorstelbaar
dat er nog gemeenten zijn die geen
buurtbemiddeling hebben,” aldus
mr. Visser.

Buurtbemiddeling in Nederland
In heel Nederland zijn buurtbemiddelaars actief. Van Groningen tot
Maastricht en van Rotterdam tot
Winterswijk. De kracht van buurtbemiddeling zit in al die vrijwilligers.
“Het is zo waardevol om te zien dat
buurtbemiddelaars zich vrijwillig
inzetten om hun medebewoners in
dorpen en steden te helpen als er een
burenconflict is,” zegt Jet van den
Bos, coördinator Buurtbemiddeling
bij Humanitas in Winterswijk. ”Ik
ben ongelooflijk trots op ons team.
Met enthousiasme pakken de bemiddelaars uiteenlopende zaken op en
brengen die met de inzet van de bewoners zelf vaak tot een goed einde.
Het verdient dan ook diep respect
dat in Nederland zo’n 2.700 buurtbemiddelaars zich dagelijks inzetten
voor een socialer en veiliger woonomgeving. Als je bedenkt dat dit vrijwilligerswerk niet altijd even makkelijk is,
is er reden temeer deze bemiddelaars
een groot compliment te geven!”

afgeschermd worden van de rest
van het gebiedje.” In haar ogen ligt
de grootste bottleneck een stukje
verder op: “Vanaf het Pompenburg
komen fietsers over de stoep deze
kant op en dan steken ze via het
parkje door richting Meent. Dat

moet stoppen. En dat kan door het
planten van wat struiken en het
plaatsen van een hekje.” Ze hoopt
dat daar nu heel snel werk van
wordt gemaakt.
Na haar terugblik op alles wat er
met het Sint- Jacobspark goed en
mis is gegaan, komen we samen
tot een praktisch advies aan de gemeente: “De mensen die een plan
maken, die het uitvoeren en die
het daarna gaan beheren zouden
niet náást elkaar maar mét elkaar
moeten werken. Als de planner
iets onpraktisch bedenkt dan draait
de uitvoerder later op voor hogere
kosten om die fout recht te zetten.
En als de uitvoerder geen rekening
houdt met hoe je een parkje het
beste kunt beheren dan rijzen de
beheerskosten later de pan uit.
(pvh)

Kunstuitleen, een frisse start
in het Hoogkwartier
Kunstuitleen Rotterdam is verhuisd naar een nieuw pand
aan de Goudsesingel 264-268.
De afgelopen veertig jaar was
Kunstuitleen Rotterdam een ‘bekend gezicht’ aan de Nieuwe Binnenweg. Een mooie tijd, met veel
goede herinneringen, die nu elders
wordt voortgezet. Want de Kunstuitleen verruilt de Binnenweg
voor de Goudsesingel. Een flinke
operatie die achter de schermen al

Buurtbemiddeling draagt bij aan
het welzijn en de veiligheid van
mensen en aan de leefbaarheid van
woonbuurten.
Buurtbemiddeling
bespaart gemeenten veel geld, omdat de kosten niet opwegen tegen
de veel hogere kosten als zaken eenmaal zijn geëscaleerd. Bovendien
ontlast Buurtbemiddeling politie en
woningcorporaties. Als gemeenten
zich dit beter zouden realiseren, zou
Buurtbemiddeling overal worden
aangeboden.

maanden van voorbereiding heeft
gevergd. Niet alleen heeft het pand
op nummer 264-268 een ware
metamorfose ondergaan, ook is de
gehele kunstcollectie meeverhuisd
van West naar Oost. Het resultaat
mag er wezen: het nieuwe onderkomen is een lust voor het oog en
Kunstuitleen Rotterdam ziet haar
toekomst in het Hoogkwartier dan
ook met vertrouwen tegemoet.

Buurtbemiddeling in
Rotterdam; voor en door
Rotterdammers
Rotterdam liep voorop in buurtbemiddeling en inmiddels kunnen alle
bewoners in heel Rotterdam gebruik
maken van buurtbemiddeling(kijk
op de website van DOCK voor verdere gegevens).Mocht je je in willen
zetten als buurtbemiddelaar of zoek
je hulp bij het oplossen van burenproblemen neem dan contact op met
Buurtbemiddeling Centrum/Kralingen-Crooswijk 06- 18500316.

“Haverkoeken.” Voor ik
mijn vraag heb afgemaakt,
geeft bakker Bas Bays al
het antwoord. Met zo’n
enthousiasme en overtuiging,
dat ik ze onmiddellijk wil
proeven. “Welk product typeert
jouw zaak het best?” wilde ik
weten.

Foto: Ger Driesens

“Welkom. Ik ben nog heel even bezig. Kijk rustig rond.” Erik
van Loon is druk in de weer met het uitzoeken van posters
als ik iets later dan afgesproken het “Huis der Zotheid”
binnenstap. De ontvangst is er niet minder hartelijk om. Ik
zie kunst aan de muur. Boeken. Heel veel boeken. Een bar.
Tijdschriften. En een podium. Op het menubord staan espresso,
muntthee, taart en limonades.

Even later zitten we aan de lange
tafel van zijn net geopende zaak.
“Zonder Wilma geen Huis der Zotheid” maakt hij direct duidelijk. Zij
is niet alleen zijn vriendin. Maar ook
zakenpartner. Begin 2016 zijn ze
hier neergestreken. “Dit is een plek
voor koffie, boeken en meer. Mensen zijn welkom om snel de krant
door te bladeren of lekker weg te duiken in een boek. We hebben ook een
vrij podium, waar iedereen gebruik
van kan maken. Of je nu iets wilt
vertellen over je hobby of een lezing
wilt geven over het proefschrift dat je
net hebt voltooid. Alles kan.”
Erik is een duizendpoot. Bomvol
ideeën én anekdotes. Niet zo gek als
je wat weet van zijn achtergrond. “Ik
ben kunstenaar. In de wintermaanden verdiende ik geld bij als taxichauffeur. De Rotterdam Swim is
door mij bedacht. Net als de Rotter-

dam/ Amsterdam Triatlon. En, niet
te vergeten, het Rotterdams Woordenboek. ” Dat laatste project is echt
zijn grote trots.
Voor deze plek draait de ideeënmachine op volle toeren. Er zijn plannen voor een talkshow. Voor een
krant. Voor een uitgeverij. Voor Salsa lessen. Voor een Tour de France
café. Ik kan me het enthousiasme
van Erik goed voorstellen. Deze plek
schreeuwt erom gebruikt te worden.
Het is in zijn woorden “een plek om
anderen te inspireren en om zelf
geïnspireerd te raken. Op 28 oktober, de geboortedag van Erasmus,
wil Erik hier de complete 62 hoofdstukken van “Lof der Zotheid” laten
voorlezen. “Ik zoek nog voorlezers
die een hoofdstuk willen adopteren.“
Na de opening in april begint de
loop er langzaam in te komen. “Het
is hier een wat onbekende plek. Een

vergeten stukje Rotterdam. Terwijl
op deze vierkante kilometer wel de
hele wereld aanwezig is. Het Havenziekenhuis. Deftige advocatenkantoren. Ruime koopwoningen afgewisseld met sociale huurwoningen. Een
erfgoedhaven voor historische schepen en niet te vergeten de cafés aan
de Oude Haven. “
Het duurste wat hij verkoopt, is een
kunstwerk van 3000 euro van de
Zeeuwse kunstenaar Erland Steiner
Lovisa. En het goedkoopste? “Een
glas water. Dat krijg je hier gratis.
Op zaterdag 30 juli doen we de stad
een waterkraan aan onze gevel cadeau.””
Een vrolijk moeder steekt haar hoofd
om de hoek: “Hé buurman. Heb je
wifi? Dan kan mijn dochter hier
komen werken, want thuis lukt dat
niet. “ Een plek voor de buurt, is het
zeker. Met wifi trouwens. Maar de
doelgroep van het Huis der Zotheid
is groter, veel groter: “ Wij zijn er
voor iedereen die van taal én Rotterdam houdt.”
Het Huis der Zotheid aan het Haringvliet 401 is open van dinsdag
t/m zondag van 10 tot 18 uur. Www.
huisderzotheid.nl
(pvh)

Hij staat op, loopt naar de bakkerij
en komt terug met een haverkoek. Ik
neem een hap en ben verkocht. Lekker, zalig, heerlijk, verrukkelijk. Ja,…
wat is de juiste typering eigenlijk.
Krokant als een kokosmakroon, sappig als een brownie, kruidig als een
brok speculaas, gul als een gevulde
koek. De haverkoek is patisserie poëzie.
Op Koningsdag is Bas gaan proefdraaien. En zonder al te veel reclame
zit de loop er nu al goed in. “Deze
locatie heb ik op gevoel uitgekozen.
Tussen Blaak en Witte de Withstraat.
Met de parkeergarage voor de deur.
Waar mensen zaterdags bepakt en
bezakt naar teruggaan om de auto
op te halen en dan nog even bij mij
neerploffen voor een goede kop koffie met wat lekkers erbij.” De vitrine
is gevuld met een rijke keuze aan gebak. Je kunt hier terecht voor ontbijt
en lunch. En er wordt super verse
koffie geserveerd. Van Aloha koffiebonen, een puur Rotterdams label.
Bas heeft zijn leven lang brood gebakken. Hij eindigde met een groot
aantal zaken en honderd man personeel. Daar heeft hij abrupt een punt
achter gezet. Om terug te keren naar
de stad die 20 jaar geleden zijn hart
heeft gestolen: Rotterdam. “In de jaren negentig woonde ik op de Kop
van Zuid en ik had een broodzaak
op de Lijnbaan. Het was elke dag een
feest om over de Erasmusbrug naar
mijn werk te gaan.” Het zijn niet alleen herinneringen die hem naar
Rotterdam hebben terug gebracht.
“Het is een superinteressante eetstad. Met mooie samenwerking,
spannende concepten, veel nieuwe

restaurants. Hier gebeurt het.”
Het is ook een terugkeer naar ambachtelijk werken. “Kwaliteit boven
snelheid.” Dat is nu zijn grote passie. “We hebben de meest verse spullen van Rotterdam. Ik bak liever zes
keer per dag 5 speltbroden dan ’s
ochtends vroeg in één keer 30. “ Hij
neemt de tijd. “Deeg ligt minstens
24 uur te rijzen. Alles draait hier om
de basis, om goede grondstoffen.”
Van het succes kan hij echt genieten.
“Ik vind het niet vanzelfsprekend
dat mensen komen en weer terugkomen. Dat is en blijft iets heel bijzonders.” Het duurste product is een
zak Aloha koffiebonen van 17,50.
Het goedkoopste een hard broodje
van 80 cent.
Het is een mooie ruimte. Een lange
tafel langs de ene muur. “Daar is
bewust voor gekozen. Eten verbroedert. En voor brood eten gaat dat extra op.” Een bankje langs de andere:
“Een oude kerkbank voor wie wat
meer privacy wil”. En een werktafel
aan het raam: “Daar kan je naar hartenlust op de laptop werken.”
Over zes jaar? “Dan wil ik hier nog
steeds zitten. De tijd van zaken
aankopen, uitbreiden, weer doorverkopen is echt voorbij.” Ik neem
afscheid. Zonder een hand te geven.
Want ik ga de deur uit met in elke
hand een haverkoek.

Bas Bakt is open:
van dinsdag t/m zaterdag van 8 - 17
en zondag van 10- 17 uur.
Hartmansstraat 22 a.
www.basbakt.com
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Jerrel Volkerts

van Stichting BETER ZIEN ANDERS KIJKEN
In 2013 bezocht Jerrel een netwerkbijeenkomst in het wijkgebouw aan de
Kipstraat waar hij Han Paulides, directeur van WMO Radar, ontmoette. Deze
ontmoeting resulteerde in de verwezenlijking van één van Jerrels ideeën:
een ontmoetingsplaats voor blinden
en slechtzienden.

van de Van Oldenbarneveltplaats

Jerrel, zelf slechtziend, heeft geen
gemakkelijk leven gehad. Als ongewenst kind, geboren in 1966 in Suriname, is hij vanaf zijn geboorte door
zijn grootmoeder opgevoed. Toen
de scholen in 1971 staakten vertrok
oma met Jerrel naar Nederland voor
zijn opleiding. De problemen met
zijn gezichtsvermogen werden echter op de basisschool niet herkend.
En vanwege de achtergrond van
zijn oma, die niet de juiste weg wist
binnen de zorg in Nederland heeft
Jerrel niet de juiste begeleiding en
ondersteuning gekregen die voor
hem, als visueel beperkte, wenselijk
en nodig was.
Het advies vanuit de CITO toets
voor een vervolgopleiding aan het
Lager Economisch Administratief
Onderwijs (LEAO) is, in combinatie
met zijn visuele beperking, verkeerd
te noemen. Dankzij zijn leergierigheid en nieuwsgierigheid heeft hij
deze opleiding, wel met veel doublures, toch afgerond. Na de LEAO
heeft Jerrel zich ingeschreven bij
het Middelbaar Laboratorium Onderwijs omdat daar zijn interesse
lag. Ook bij deze opleiding kwamen
de problemen al gauw naar voren.
Het moeten kijken door een microscoop en het onderscheiden van
kleuren gaven veel problemen als
gevolg van zijn visuele beperking.
Deze opleiding heeft hij twee jaar
gevolgd om daarna over te stappen
naar het CIOS voor de opleiding
tot sportleraar. Tijdens deze periode had hij tevens de zorg voor zijn
zieke grootmoeder. De baan die hij
na zijn studie had bij Van Nelle als

Foto: Ger Driesens

districtscoördinator moest hij opgeven vanwege de zorg voor zijn oma.
Na haar overlijden brak er een moeilijke periode aan waarbij het gemis
van een stevig sociaal netwerk zich
deed gelden. Zijn administratie liep
door zijn visuele beperking achterstanden op en er volgde een gedwongen verhuizing.
Na een opleiding tot restaurantgastheer waarin Jerrel diverse horeca
vakdiploma’s heeft behaald werkte
hij enige tijd in de horeca tot er problemen ontstonden met zijn rug.
Hierna volgde via het arbeidsbureau
een omscholingstraject in de ICT
waarna Jerrel lange tijd in de ICTbranche gewerkt heeft onder andere
als Windows NT trainer, vakleerkracht ICT en als netwerkbeheerder in een ziekenhuis. De langste
periode heeft hij bij KPN gewerkt,

The Fortune Teller
Met werk van: Paul Bogaers, Voebe de Gruyter, Arjan de Nooy, Bob
Eikelboom, Hans van Houwelingen, Juul Kraijer, Lennart Lahuis,
Danielle Lemaire, Ruchama Noorda, Richtje Reinsma, Deniz Seyda
Tunca, Claudia Sola, Passang Tobgay, Elejan van der Velde, Daan
van Golden, Wytske van Keulen, Mai van Oers, Co Westerik. Tot en
met 17 juli 2016. Curatoren: Heske ten
Cate en Hanne Hagenaars.
“Ik sterf, jij overlijdt, hij bezwijkt, wij geven de geest, u
ziet het gras van onderen groeien, zij gaan er van door.”
Ocatvio Paz

mis aan voorbereiding op de dood als
natuurlijke punt achter ons leven. De
groepstentoonstelling The Fortune
Teller gaat over het ongewisse van
het einde van ons leven.

We weten nooit hoe lang ons leven
zal duren. De rituelen rondom de
dood zijn zachtjes uit ons bestaan
geslopen en als het zover is, zijn we
er niet klaar voor. Er heerst een ge-

Wie kijkt er nieuwsgierig uit naar wat
de dood ons zal brengen? Het feit dat
we niet weten wat ons na het leven
te wachten staat, is de grootste onzekerheid in het menselijk bestaan en

eerst als Netwerk Specialist daarna
als Change Manager voor ADSL.
Vanwege de verdere achteruitgang
van zijn gezichtsvermogen kwam
na zeven jaar in goed overleg een
einde aan het dienstverband. Na
contact met Koninklijke Visio, een
onderzoek in het Oogziekenhuis en
diverse testen werd hij in 2007 voor
80 tot 100% arbeidsongeschikt verklaard.
In het jaar 2000 werd zijn zoon geboren. Er was geen samenwoonverband met diens moeder maar door
een goed afgesproken omgangsregeling heeft Jerrel veel tijd en aandacht aan zijn zoon kunnen geven.
Vanwege mogelijke erfelijke factoren gaan ze nog elk jaar voor controle naar het Oogziekenhuis.
Via KPN ging Jerrel na het beëindigen van zijn dienstverband naar

een re-integratiebureau. Dit traject
heeft niets opgeleverd. Tijdens een
periode van lichte depressiviteit
startte Jerrel een project op het gebied van wetenschap en techniek
op basisscholen binnen de achterstandswijken. Dit project heeft twee
jaar geduurd waarna hij vanwege
zijn huwelijk naar België verhuisde.
Na beëindiging van het huwelijk in
2012 en terug in Nederland brak
wederom een moeilijke periode aan,
zowel op financieel- als huisvestingsgebied.
Jerrel wachtte niet totdat al deze
problemen opgelost waren maar
ging aan de slag om zijn ideeën
en plannen, voortkomend uit zijn
eigen ervaringen als slechtziende,
te verwezenlijken. Dit leidde tot de

oprichting van zijn stichting ‘Beter
Zien Anders Kijken’. De stichting
mag gebruik maken van de faciliteiten van WMO Radar en de eerste resultaten zijn al geboekt. Er zijn netwerkcoaches opgeleid en de inloopochtenden voor blinden en slechtzienden worden door een hechte
kern goed bezocht. Jerrels gedrevenheid prikkelt hem steeds weer tot
het uitvoeren van zijn ideeën en hij
heeft daartoe de samenwerking met
Koninklijke Visio, Bartimeus, het
Oogziekenhuis en Hogeschool Rotterdam opgezocht. Studenten Communicatie van de Hogeschool Rotterdam hebben in opdracht van de
stichting op 18 juni het evenement
‘Nulzien in 010’ georganiseerd.
(CK)

tevens een belangrijke katalysator
van ons handelen. Deze onzekerheid
krijgt gestalte in The Fortune Teller.
Bekijk je eigen toekomst door de
ogen van The Fortune Teller in de
Garage Rotterdam. De tentoonstelling is te zien van 20 mei t/m 17 juli
2016. Vrijdag 17 juli 2016, 18.00 uur
Natafelen, Vegetarisch diner voor €
35,- incl. entree tentoonstelling (excl.
wijnen), Reservering verplicht, voor
meer info: info@garagerotterdam.nl

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27
3011 RH Rotterdam
www.garagerotterdam.nl
Open: woensdag t/m zondag, 12.30
tot 17.30 uur. Toegang: € 2,Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden in de digitale
catalogus van Garage. Rotterdam:
http://garagerotterdam.nl/nl/catalogi/26/over/

Vier je zomer op het Grotekerkplein!
Het Grotekerkplein is dit jaar opnieuw dé plek waar je heerlijk je
zomer kunt doorbrengen. Na het
succes van vorig jaar strijkt het
Flying Grass Carpet, ‘s werelds
grootste reizende kunstwerk,
wederom neer op het plein.

Kids Kick It
Op woensdagmiddag is het Grotekerkplein voor de kinderen. Kids
Kick It organiseert de hele schoolvakantie lang middagen vol sport,
theater, dans en knutselen voor kinderen van verschillende leeftijden (3
t/m 16 jaar). Uiteraard zijn ouders,

opa’s, oma’s en begeleiders ook welkom!
Alledaags verpozen
Naast de Danssalons en speciale
kids-activiteiten is er een gratis
minibieb, hinkelbaan, zandbak
en zelfs - bij warm weer - opblaas-

bare zwembadjes. Nieuw dit jaar
is de programmering ‘Actie 55+’,
bedoeld om ontmoetingen tussen
Rotterdammers van jong tot oud
aan te moedigen, met onder meer
workshops hiphop, linedance en
kickboxen. Bovendien is Granny’s
Finest weer van de partij om alle

Rotterdammers de kneepjes van
het ‘breivak’ te leren.
Wanneer: 22 mei t/m 2 oktober
Waar: Grotekerkplein Rotterdam
(bij de Laurenskerk). Toegang is gratis! De dagelijkse programmering
verschijnt zo spoedig mogelijk op
www.stadspodium-rotterdam.nl

Bovendien is op 22 mei een gloednieuwe reeks activiteiten gestart
van Stadspodium Rotterdam met
dans, muziek en ontspanning. De
programmering op het Grotekerkplein loopt tot begin oktober en is
gratis toegankelijk.
Flying Grass Carpet is terug
Deze zomer kunnen bezoekers
opnieuw languit relaxen of picknicken op het Flying Grass Carpet:
een uniek kunstpark in de vorm
van een gigantisch Perzisch tapijt.
Daarnaast keren de picknickbanken terug en is pop-up terras De
Swarte Leeuw is weer geopend
voor een hapje en drankje. Met de
bomvolle programmering is het
plein meer dan ooit een ontmoetingsplek voor bezoekers van alle
leeftijden. Wat je kunt verwachten
aan activiteiten:
Danssalons
Zondag 22 mei trapt Stadspodium
Rotterdam af met een nieuwe serie
Danssalons. Elke zondag tot begin
oktober komt er een andere stijl
aan bod: van salsa tot lindy hop,
van ballroom tot folklore. Vanaf
14.00 uur geven dansprofessionals korte gratis optredens en
workshops. Daarna kunnen dansliefhebbers tot 17.00 uur vrij dansen op het plein onder begeleiding
van live muziek. De Danssalons
worden georganiseerd in samenwerking met verschillende Rotterdamse dansscholen.

Over Stichting
Stadspodium Rotterdam
Stichting Stadspodium Rotterdam is, met de Gemeente Rotterdam als partner, verantwoordelijk voor de programmering op
het Stadspodium en het Grotekerkplein. Sinds 2009 biedt het
Stadspodium - Grotekerkplein
iedere zomer een vaste plek voor
tal van activiteiten in het hart van
de stad. www.stadspodium-rotterdam.nl
Vier je zomer op het Grotekerkplein wordt mede mogelijk gemaakt door:
VSB Fonds, Elise Mathilde Fonds,
Stichting Bevordering van Volkskracht, G. Ph. Verhagen Stichting,
Stichting Organisatie Effectenhandelaren Rotterdam, Jeugdcultuur Fonds
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De Knoop 1976 - Shinkichi Tajiri
Op de Coolsingel, ter hoogte van het voormalige ABN/
AMRO gebouw waarin nu boekhandel Donner zit gevestigd,
staat een 2 meter hoog, bronzen kunstwerk. Het beeld
bestaat uit vier knopen die gezamenlijk een vierkant vormen.…. Zo had ik dit keer willen beginnen met dit artikel
maar het standbeeld waarover ik het wil hebben staat er
momenteel niet.

Omdat samen een activiteit ondernemen
leuker is dan alleen

‘Na het overlijden van mijn man
is ineens mijn netwerk kleiner geworden. Ik heb de liefde van mijn
leven én een netwerk verloren. Ik
moet zelf veel meer moeite doen
om contact te houden met kennissen en vrienden. Mijn kinderen
wonen ook niet echt dichtbij. Het
komt wel eens voor dat ik een week
lang op mezelf ben. Ik vind lezen
heerlijk en ik luister graag naar
de radio. Ik mis mijn man, ik mis
de uitstapjes die we samen maak-

ten, het dagelijks uitwisselen van
nieuwtjes, bijzonderheden en niet
bijzonderheden. Ik red me goed, ik
ben niet zielig, alleen zou ik soms
spontaan en niet verplichtend met
iemand naar een museum of het
theater willen gaan.’
Mist u ook mensen in uw buurt
om een keer spontaan mee op stap
te gaan? Dan bent u bij KLUP aan
het goede adres. In een tijd waar de
datingsites je om de oren vliegen en
een groot virtueel netwerk soms belangrijker lijkt dan gewoon contact,
is het soms toch lastig om leuke
nieuwe mensen in uw eigen buurt
te ontmoeten. Met KLUP vindt u
mensen in uw eigen omgeving met
dezelfde interesses. Het werkt simpel: download de app en maak een
profiel aan. In uw persoonlijk pro-

In het kader van ‘Rotterdam Viert
de Stad’, de manifestatie waarbij Rotterdam 75 jaar wederopbouw herdenkt, is er een pop-up
beeldenpark gecreëerd. Onder
de naam Uproot Rotterdam is op
het museumpark, naast museum
Boymans Van Beuningen, een
aantal beelden uit de stad samengebracht.
fiel kunt u uw interesses aangeven:
koffie drinken, fietsen, wandelen,
voetballen kijken, museumbezoek
etc. Vervolgens kunt u beginnen
met het zoeken tussen andere Klup-

neem de stap, blijf vitaal
9 tips voor 65+ers om stevig op de been te blijven

pers. Ziet u iemand in uw buurt die
u leuk lijkt en die dezelfde interesses heeft als u dan kun u die via de
App uitnodigen om samen iets te
ondernemen. U maakt met elkaar
een eerste afspraak om te kijken of
de match echt goed is.
Kluppen is ontwikkeld door Michelle, die zag hoe lastig het voor haar
vader was om in zijn nieuwe woonplaats nieuwe contacten op te doen.
Kluppen is gemaakt voor hem maar
nu ontwikkeld voor alle senioren
die samen met anderen iets leuks

willen gaan doen. Kluppen is niet
van het probleem. Kluppen is van
het doen en kennis maken met
ander senioren die naar de film,
Feijenoord, theater, zwemmen, de
bieb, naar de stad enz. willen. Gewoon omdat het leuker is om samen een activiteit te ondernemen
in plaats van alleen. KLUP wordt
ondersteund door WMORadar. De
gemeente Rotterdam en de Rotterdampas zijn beiden betrokken bij
het initiatief.

Ouder Worden
en Vitaal blijven
Maak je huis veilig

Blijf actief

Denk aan goede verlichting,
een veilige trap en antislip.

Volg een beweegprogramma
voor balans en spierkracht.

Check je ogen

Laat regelmatig je ogen en
je bril controleren.

Hulp familie

Praat met je familieleden over
hoe zij jou kunnen steunen.

Geneesmiddelen check
Bespreek je medicijngebruik
regelmatig met je huisarts.

In beweging blijven is één van de eenvoudigste manieren om
tot op hoge leeftijd zelf bij te dragen aan een vitaal lichaam en
een vitale geest. Maar zet je zelf maar eens in beweging, in de
dagelijkse praktijk blijkt dat toch lastig.

Uproot Rotterdam is een project
van Studio Makkink & Bey, en bestaat uit kunstwerken die tijdens
de wederopbouw in de stad werden geplaatst. Ze werden speciaal
voor Uproot Rotterdam als het
ware ‘ontworteld’ uit hun buurten
en wijken en zijn niet alleen typerend voor het Rotterdamse straatbeeld maar laten ook zien welke
rol de beeldende kunst speelde
tijdens de wederopbouw. Het beeldenpark toont een chronologische
ordening van de beelden, beginnend in 1940 tot nu. Zo kunnen
bezoekers een wandeling maken
door de wederopbouw en de kunst
van Rotterdam.

wie
wat
waar

COLOFON:
De STADSRUIT is een 7x per jaar verschijnende uitgave onder verantwoordelijkheid
van Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek
met een onafhankelijke redactie. De krant
wordt in een oplage van 10.000 stuks
gratis verspreid in de wijken Cool, Stadsdriehoek en CS kwartier.

Stevige schoenen

Draag ook binnen stevige schoenen
met voldoende profiel en lage hak.

REDACTIEADRES:
Kipstraat 37 - 3011 RS Rotterdam
Tel: 010 - 414 07 33
E-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
pers@stadsruit.nl
Website: www.stadsruit.nl

Vitamine D op peil

Eet gezonde voeding met voldoende calcium, ga dagelijks naar
buiten en gebruik supplementen.
Voor meer informatie en de online valtest:
www.veiligheid.nl/valpreventie

Check je valrisico

Doe de online valtest of
vraag de huisarts om een
analyse van jouw valrisico.
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KLUP, GezelligheidsApp voor ouderen
Op 28 juni is KLUP gelanceerd
in Rotterdam. KLUP is de nieuwe gezelligheidsapp voor senioren. KLUP is bedoeld om
mensen in de buurt te ontmoeten die dezelfde interesses als u hebben.
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Spieren aanspannen

Duizelig bij het opstaan? Span
eerst je beenspieren aan en wacht
tot de duizeligheid verdwenen is.

Samen is het makkelijker en leuker. Dat is te zien op de foto’s
van afgelopen mei toen ruim 40
ouderen met elkaar in beweging
kwamen. Voor het eerst werd ook
met veel plezier gebruik gemaakt
van de beweegtoestellen in de Kipstraat. Naast beweging waren er
op deze middag veel handige en
nuttige tips. Zie hiervoor de 9 tips
voor 65+ op deze pagina. Is samen
bewegen ook iets voor u? In het
activiteitengidsje van de Kipstraat

vindt u een uitgebreid aanbod van
mogelijkheden.
Dit najaar op 29 september staat
het ‘Vitale Brein’ centraal. Onder
voorbehoud bieden we in het najaar ook een cursus valpreventie
aan. Houdt hiervoor de berichten
in de Stadsruit in de gaten.
Ouder Worden en Vitaal blijven is
een samenwerkingsverband van
Anders Ouder Worden Stadsdriehoek, Spirit 55+ en WMORadar.

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

Het standbeeld ‘De Knoop’ is van
de Amerikaanse beeldhouwer
Shinkichi Tajiri (Los Angeles,
1923 – Baarlo, 2009), die een
zoon was van Japanse immigranten. Hij volgde in 1940 zijn eerste
beeldhouwlessen. Tijdens de oorlog vocht hij in Europa, waar hij
nadien bleef en zich vestigde in
Parijs en later in Baarlo, NoordLimburg. Van 1948 tot 1949
studeerde Tajiri in Parijs bij Ossip Zadkine en nadat hij zich in
1956 in Nederland had gevestigd,
exposeerde hij met onder andere
Wessel Couzijn (zie WBTC # 14,
Stadsruit nr. 39).

Dit kunstwerk van Tajiri kan dus
in principe overal staan. Deze zomer is het in ieder geval te zien
in het museumpark samen met
een indrukwekkende collectie
kunstwerken uit onze stad. Gaat
dat zien!

Tajiri heeft tientallen jaren
kunstwerken in de knoopvorm
gemaakt. De knoop werd in de
jaren negentig zijn handelsmerk
genoemd. Er zijn diverse betekenissen aan de knoop toegekend.
Zo symboliseert het voor de
één verbondenheid, omarming,
harmonie en voor de ander een
moeilijke situatie, een lastige
kwestie, probleem of worste-

ling. Voor weer anderen staat het
voor een magisch symbool of voor
spankracht. In de Japanse cultuur

Diensten

Gebiedscommissie

Dorpshuis Communitycentre

www.rotterdam.nl/hoebereiktugebiedscommissiecentrum

Boomgaardsstraat 189
tel: 06 457 687 56
e-mail: decoolenkit@telfort.nl

Stichting
Wijkorgaan Stadsdriehoek
Kipstraat 37
tel: 010 - 414 07 33
e-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
Website:
www.wijkorgaanstadsdriehoek.nl
openingstijden:
ma + do 9.00 - 17.00 uur
wo + vr 10.15 - 12.15 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

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

Adverteren
in de Stadsruit?

ellydunk@xs4all.nl
010 4124079

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

Roffanum

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

Het is even lastig uitleggen
waarom het beeld staat waar het
(meestal) staat. Rotterdam is een
stad die nog altijd verandert en
ook voor de Coolsingel zijn nu
herinrichtingsplannen. De vraag
is dus of het werk over een paar
jaar überhaupt nog wel op die
plek staat. Maar zoals de kunstenaar zelf over zijn werk zei: “Ik
wil dat mensen zelf betekenis
kunnen geven aan mijn kunstwerken. De knoop is een fascinerende vorm van kracht en voor
iedereen begrijpelijk. Het maakt
niet uit of ik een knoop in Tokio
of in de Braziliaanse jungle neerzet.”

Jan Evertsenplaats 7 B
3012 HN Rotterdam
Email: info@roffanum.nl

RdK
(Bron: www.BKOR.nl /
www.CBKrotterdam.nl)

Foto: Ger Driesens

Cultuurscout: Menno Rosier
centrum@cultuurscouts.com

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

staat de knoop centraal in de erotische bondagecultus.

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

Notion motion van Olafur
Eliasson weer te zien - Olafur
Eliasson’s Laws of Nature
v.a. 18 juni 2016 t/m 18 sep. 2016
Heeft u de Notion motion (2005) van Olafur
Eliasson (Kopenhagen 1967) in 2005 en in
2010 gemist? Deze zomer heeft u nogmaals
de kans om u voor het eerst, of misschien
wel opnieuw, onder te laten dompelen in
deze fabelachtige installatie. Museum Boijmans Van Beuningen toont van 18 juni tot
en met 18 september 2016 de monumentale installatie ‘Notion motion’ van de DeensIJslandse kunstenaar Olafur Eliasson. Geïnspireerd door de wetten van de natuur, in
het bijzonder de reflectie van licht op water,
creëerde hij speciaal voor de 1500m2 grote
Bodon zaal van het museum de installatie
‘Notion motion’. De installatie bestaat uit
drie verschillende lichtprojecties die de wisselwerking tussen licht en water toont. De
imposante installatie bestaat uit maar liefst
20.562 liter water en 800 vlonder delen.
De wetten van de natuur
Het kunstwerk ‘Notion motion’ toont door
middel van lichtprojecties de werking tussen licht en water. Met minimale middelen
maar in groots volume creëert Eliasson een
innemende presentatie waarin de toeschouwer wordt opgenomen in de ruimte. Het
werk van Eliasson prikkelt de zintuigen en
speelt met de perceptie van de toeschouwer,
deze wordt in de installatie uitgedaagd en
getoetst. Waarneming staat centraal binnen de installatie, voor Eliasson is dit meer

Kunsthal

All you can art –
David Bade & Tirzo Martha
Instituto Buena Bista Curacao
komt naar Rotterdam!
4 juni t/m 21 augustus 2016
Curaçao meets Rotterdam! Ter gelegenheid
van haar 10-jarige bestaan verplaatst Instituto Buena Bista (IBB), een vooropleiding
voor hedendaagse kunst op Curaçao, haar
werkplek deze zomer naar Rotterdam. De
tentoonstelling presenteert bestaand werk

ken zijn bij de Summerschool. Publiek
en bijzondere doelgroepen worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de
artistieke praalwagen voor het Rotterdam
Zomercarnaval.

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

De Delft
Historische scheepswerf
in Rotterdam Delfshaven

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20, Rotterdam
tel.: 010 44.19.400

Souvenirshop Museum De Delft
in Rotterdam
Na je bezoek aan het schip kun je de souvenirwinkel bezoeken, waar je een leuk
aandenken aan De Delft kunt kopen zoals
kompassen, verrekijkers, decoratieve knopenborden en boeken. Je kunt ook even
bijkomen en genieten van een hapje en
drankje in het restaurant met een mooi
uitzicht op de Maas en de werkplaatsen op
de scheepswerf.

Museum De Delft in Rotterdam
De Historische Werf De Delft (vroeger
Rotterdams Welvaren genoemd) is een
scheepswerf en museum, waar je alles
over historisch-maritieme ambachten kunt
leren. Eén van de hoogtepunten van het
museum is de reconstructie van het 18e

en werk in ontwikkeling van David Bade
en Tirzo Martha, de ‘founding fathers’ van
IBB, én van andere internationale kunstenaars uit de collectie van IBB.

In samenwerking met IBB zijn werken van
hedendaagse en moderne kunstenaars voor
‘All you can Art’ geselecteerd die gerelateerd
zijn aan Curaçao. Kunst waarin thema’s als
het koloniale verleden, religie, natuur en
de sociaalpolitieke situatie aan bod komt,
zoals Tony Monsanto’s zeven meter lange
doek ‘Dante and Fanon into Hell (2011) en
een sculptuur van Yubi Kirindongo. Ook
kunstenaars onder wie Charles Eyk en Dolf
Henkes hebben, geïnspireerd op de Caribische cultuur, werk gemaakt waarmee het
verhaal over de ontwikkeling van kunst op
Curaçao verteld wordt.
Activiteiten
Tijdens de zomer vinden diverse ‘All you
can Art’ activiteiten plaats waaronder lezingen, masterclasses, filmmiddagen en
workshops door kunstenaars die betrok-

Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam
tel. 010 - 27 60 115

Stripmuseum
Rotterdam
In dit leuke museum kun je niet alleen alle
striphelden ontmoeten, maar kun je ook alles te weten komen over computerspellen,
cartoons, tekenkunst en hoe een tekenfilm
wordt gemaakt. Het stripmuseum stelt een
indrukwekkende verzameling stripboeken
tentoon, waaronder genres als science fiction, westerns strip, ridderstrips, de Amerikaanse Superhelden en Manga uit Japan.
Ook de makers van de stripboeken komen
aan bod, zoals Marten Toonder (Tom Poes),
Hergé (Kuifje), Vandersteen (Suske en Wiske) en niet te vergeten Walt Disney (Donald
Duck).

eeuwse schip ‘De Delft’, dat één van de
grootste scheepsreplica’s ter wereld wordt!
De Historische Werf De Delft ligt overigens op slechts een steenworp afstand van
de oorspronkelijke bouwplaats van het originele schip.
Replica van het schip De Delft

dan een kwestie van passief registreren van
stilstaande beelden, maar van beweging en
actieve betrokkenheid. Olafur Eliasson’s
brede oeuvre is geïnspireerd door de natuur. Zo verwerkte hij eerder regenbogen,
zonsondergangen, watervallen, geurmuren
en mist in zijn installaties.

bouw van het schip, de geschiedenis van
De Delft, het leven op zee en de slag om
Kamperduin.

Het oorspronkelijke schip De Delft werd in
1783 in Delfshaven in Rotterdam gebouwd
en werd gebruikt om konvooien van koopvaardijschepen van de VOC in de Europese
wateren te escorteren. Het schip met 60
kanonnen zonk in 1797 tijdens de belangrijke Slag van Kamperduin tegen de Britten. Deze verloren slag betekende het definitieve einde van Nederland als machtige
zeevarende natie. In 1977 werden delen
van het scheepswrak vlak voor de kust van
Scheveningen gevonden. Deze wrakstukken van De Delft zijn nu in het museum
tentoongesteld. In 2001 begon de reconstructie van het schip op de historische
scheepswerf De Delft en tegenwoordig
wordt er nog steeds aan gewerkt. Tijdens
je bezoek aan het museum kun je zien hoe
de replica van De Delft wordt opgebouwd
tot een respectabele lengte van 63 meter en
een hoogte van 57 meter!
Historisch-maritieme ambachten
In Museum De Delft kom je alles te weten
over historisch-maritieme ambachten, die
beoefend worden bij de scheepsbouw. Je
kunt onder meer de zagerij, de blokkenmakerij en de beeldsnijderij bezoeken. Verder
zijn er tentoonstellingen en films over de

Stripbibliotheek Rotterdam
In het Stripmuseum Rotterdam kun je niet
alleen stripboeken lezen, maar je kun er ook
strips lenen. Zo maken kinderen spelenderwijs kennis met lezen. Het interactieve
stripmuseum is leuk voor kinderen want je

kunt er ook verkleden, puzzelen en als je
durft mag je armpje drukken met de Hulk.
Via de geheime kast krijg je toegang tot het
super spannende strip laboratium, waar je
zelf superdrank mag maken.

Stripmuseum Rotterdam
Wijnbrugstraat 1, 3011 XW Rotterdam
tel, 06 - 286 90 538

(AV)

