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Steef Rietbergen van de Joost Banckertsplaats

Rotterdamse fietsers krijgen lucht

wijkkrant voor de bewoners van cool, stadsdriehoek en cs-kwartier • Nr 45 - februari 2017

Rotterdam
kleurde rood
tijdens viering
Chinees
nieuwjaar

Het Jaar van de Haan
is begonnen! Daar
kon heel Rotterdam
van meegenieten. Op
zaterdag werd het
nieuwe jaar officieel
ingeluid met het wekken van de Leeuw in
wijkpark Oude Westen
en de traditionele
optocht langs ondernemers.

Nieuw dit jaar waren de vele festiviteiten op onverwachte plekken in
de stad. Zo werden ook bezoekers
van de Koopgoot en de Markthal
getrakteerd op een bezoek van de
Leeuw en de traditionele leeuwendans. Met de leeuwendans wordt
het kwade verjaagd, zodat het nieuwe jaar met geluk en voorspoed kan
beginnen. Heeft u er ook zo van
genoten? Wij wel daarom nog even
een terugblik op deze gebeurtenis.

Meer info/foto’s:
http://www.rcny.nl/nl/2017/01/21/
chinees-nieuwjaar-in-de-markthal/
http://www.rcny.nl/nl/2017/01/21/
leeuwendans-in-de-koopgoot/
Het Chinees nieuwjaar trok ongeveer 40.000 bezoekers.
------------------------------

Meer foto’s op pagina 3
------------------------------
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De Verwoeste Stad - Ossip Zadkine
Op het Plein 1940, naast het Maritiem Museum, aan de kop van de Leuvenhaven, staat een 6 meter
hoog bronzen standbeeld. Het is geplaatst op een 2 meter hoog, granieten sokkel. Er wordt een
geabstraheerde mens-figuur verbeeld. Met zijn handen naar boven gestrekt. In het midden van zijn
torso zit een gat. Het beeld heet ‘De Verwoeste Stad’ en is gemaakt door de kunstenaar Ossip Zadkine.
Het is één van de bekendste sculpturen van Rotterdam.

Zadkine (1890 - 1967) was een
Franse kunstenaar van Wit-Russische komaf. Zijn vader stuurde
hem in 1905 naar Engeland waar
hij een kunstopleiding volgde. In
1909 ging hij in Parijs wonen.
Vanaf 1918 werd zijn werk sterk beïnvloed door het kubisme. Heel geleidelijk verliet hij deze kubistische
lijn om een eigen stijl te ontwikkelen die sterk werd geïnspireerd
door de primitieve, meer Afrikaanse kunst.
Op advies van vrienden en familie
vluchtte hij tijdens de tweede wereldoorlog uit Frankrijk naar New
York. Hij gaf daar les en nam deel
aan tentoonstellingen samen met
kunstenaars als Marc Chagall en
Max Ernst. Toen hij in 1945 terugkeerde kwam hij aan in de zwaar
getroffen havenstad Le Havre. Het
beeld van de kale stad liet hem niet
meer los. Een paar jaar later was hij
op doorreis door Nederland en zag
hij weer een gebombardeerde havenstad, Rotterdam. Het aanzicht
van deze kapotte, kale steden hebben hem geïnspireerd om een oorlogsmonument te maken. Dit zou
‘De Verwoeste Stad’ worden.

Rotterdam heeft het standbeeld te
danken aan de algemeen directeur
van de Bijenkorf, G. van der Wal.
In 1948 zag hij tijdens een solotentoonstelling van Zadkine een
gipsen model van het beeld. Van
der Wal, zelf groot liefhebber van
moderne kunst, was er zo van onder
de indruk dat hij een grotere versie
in Rotterdam wilde laten plaatsen.
Zadkine zelf vond dit ook een zeer
goed idee. Hij werkte in zijn atelier
in Parijs verder aan een nieuw model, dat een aantal keer in Rotterdam werd tentoongesteld.
Het ontwerp van het beeld werd destijds zeker niet door iedereen positief ontvangen. Voorstanders zagen
er een monument in van de strijd en
hoop van een verwoeste stad, zonder
hart. Vandaar ook de bijnaam ‘Stad
Zonder Hart’. Tegenstanders zagen
er juist een afschrikwekkend figuur
in, harteloos. Met een agressieve
blik en houding. De vraag rees zelfs
op of het beeld nu de slachtoffers of
de daders moest verbeelden.
In 1949 ging Van der Wal naar de
burgemeester van Rotterdam en
bood de sculptuur aan de stad aan.

Hij was het gezeur zat en stelde als
voorwaarden dat er geen enkel gemeenteraadslid tegen mocht zijn.
En dat Zadkine zelf de locatie mocht
uitkiezen waarna het nooit meer
mocht worden verplaatst.
Na nog drie jaar felle discussie werd
‘De Verwoeste Stad’ in 1953 op Plein
1940 onthuld. De kosten van de
sculptuur werden betaald door Van
der Wal maar ook de granieten sokkel was een schenking.
Tijdens de oorlog hadden vier Nederlandse bedrijven, waaronder een
Rotterdamse, een grote hoeveelheid
labradorgranieten blokken gehakt.
Deze waren bestemd voor een sokkel voor een enorm standbeeld van
Adolf Hitler in Berlijn. Na de oorlog werden de granieten blokken in
beslag genomen en vanuit Berlijn
naar Den Haag gebracht als oorlogsbezit. De staat bood de granieten blokken te koop aan en de Rotterdamse Steenhouwerij had een
deel daarvan opgekocht. Dit schonken zij vervolgens aan de stad om
dienst te doen als sokkel voor ‘De
Verwoeste Stad’.

Een bevlogen geschiedenis dus voor
dit Rotterdamse oorlogsmonument.
Ik wil afsluiten met een treffende
omschrijving van Hanneke de Man
in het boek ‘Beelden in Rotterdam’
(2002).
“Niet alleen door het motief van de
opgeheven armen is Zadkine’s ‘De
Verwoeste Stad’ meermalen verge-

leken met de ‘Guernica’ van Picasso
uit 1937. Beide kunstenaars zijn er
in geslaagd om in het idioom van
de moderne kunst op een voor velen
overtuigende wijze gestalte te geven
aan het drama van de oorlog.”
(RdK)

OV-knooppunt Blaak beter bereikbaar en aantrekkelijker
Openbaar vervoer-knooppunt Blaak krijgt nieuwe bestrating,
eenvoudige looproutes en aantrekkelijke perrons en haltes. Zo
wordt het gebied beter bereikbaar voor fietsers en voetgangers
en nog aantrekkelijker voor bezoekers en bewoners van de Rotterdamse binnenstad. Het vernieuwde OV-knooppunt Blaak is
eind 2017 klaar.

Fietspad
Begin februari zijn de werkzaamheden gestart om het fietspad langs
het tramperron te verbreden en
geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer. Daarom zijn alle fietsnietjes daar weggehaald. Fietsers
kunnen gratis gebruik maken van
de Fietsenstalling Blaak.

Over de Blaak
en de binnenstad
Het gebied rond Station Blaak heeft
de afgelopen jaren een enorme
kwaliteitsimpuls gekregen. Door de
komst van de Markthal, de verdiepte
stationsfietsenstalling en door de
herinrichting van de Binnenrotte
en het Gelderseplein. Nu is het OV-

knooppunt Blaak zelf aan de beurt.
Het gebied wordt beter bereikbaar en
aantrekkelijker gemaakt door:
- het aanpassen van de fietspaden en
wandelroutes.
- Door de omgeving dezelfde uitstraling te geven als de rest van de Binnenrotte.
- Door het verblijven op de perrons

en haltes aangenamer te maken.
- En door het overstappen tussen
tram, metro, trein en bus eenvoudiger te maken.
De Aanpak OV-knooppunt Blaak is
een gezamenlijk project van gemeente Rotterdam, RET, ProRail, Maasstede Vastgoed Ontwikkeling en NS.

Wilt u meer weten?
Kijk dan op:
www.rotterdam.nl/
knooppuntblaak.
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Werkzaamheden Eye Eye groep
Er bestaat in de Stadsdriehoek al geruime tijd een groep bewoners
die als vrijwilliger elk de buitenruimte van hun buurt ‘in de gaten
houdt’ en de geconstateerde gebreken 6 keer per jaar in een gemeenschappelijke bijeenkomst rapporteert aan Stadsbeheer, Stadstoezicht en Politie.
Omdat bij elke volgende bijeenkomst de nog openstaande punten
van de vorige bijeenkomst besproken worden ontstaat er een goed
beeld van de per bijeenkomst gemaakte afspraken en worden de gemeentelijke diensten geattendeerd
op de door hen toegezegde acties.
Daardoor wordt bij de volgende bijeenkomst meestal gemeld wat er
aan het genoemde probleem gedaan
kan worden wat de terugkoppeling
erg bevordert en een oplossing sneller dichterbij brengt.
De ingebrachte ergernissen zijn velerlei en kunnen meestal niet eentwee-drie gelijk worden opgelost
maar worden vaak wel opgelost bij
structurele van de situatie. Soms
kan dit niet omdat het tegen plaatselijke of landelijke regels is maar

in een dan volgende discussie wordt
vaak een bevredigende oplossing gevonden.
Voor een inzicht van de gang van zaken in de bijeenkomsten volgt hieronder een overzicht van de actiepunten van de laatste bijeenkomst:
• Wat kan er gedaan worden aan een
walmende schoorsteen van een restaurant? DCMR is ingeschakeld en
er zijn metingen gedaan. De resultaten worden nu geïnterpreteerd en
doorgegeven zodat eventueel benodigde aanpassingen uitgevoerd kunnen worden.
• Er is veel íllegaal fietsverkeer op de
stoepen van de Oude Haven. Allerlei oplossingen zijn de revue gepasseerd maar besloten is om zo veel
mogelijk te handhaven en vaker te
controleren, zeker in de weekenden.

• Er wordt geconstateerd dat bij een
aantal banken geen afvalbakken geplaatst zijn. De diverse instanties
(Gemeente, RET) worden aangeschreven om dit te corrigeren.
• Bij een aantal oversteekplaatsen
blijft veel water bij een stevige regenbui staan. Deze oversteekplaatsen worden geïnventariseerd en indien mogelijk aangepast zodat deze
waterplassen geen overlast meer
geven.
• Bij veel openbare en makkelijk
toegangbare parkeergarages treedt
er veel overlast en sloopgedrag van
met name jongeren op. In overleg
met politie en/of stadswacht wordt
er mogelijk een burgerwacht of een
intensievere surveillance toegepast,
afhankelijk van de medewerking
van de medeburgers.
• Er is regelmatig sprake van te
hard rijden in smalle of kronkelige
straten. Er is gecontroleerd met een
lasergun maar dit leverde niets overtuigend op. Afgesproken wordt dat
er intensiever gecontroleerd wordt.

• Ook is er regelmatig sprake van
sluipverkeer in een aantal verbindingsweggetjes. Er worden nu paaltjes geplaatst (één is er inmiddels al
omgereden en weer gerepareerd)
maar de inrichting wordt binnenkort aangepakt.
• Er worden met enige regelmaat
containers te hoog beladen/ verkeerd geplaatst. Tegen de te hoge
belading wordt strenger opgetreden
en er wordt gekeken of de verkeerde
plaatsing juridisch aangepakt kan
worden.
• Beschadigde afwerkingen en graffiti hierop worden aangepakt en
schoongemaakt. Het repareren van
afwerkingen wordt bemoeilijkt door
het niet meer beschikbaar zijn van
de originele afwerking en de snelheid van het verwijderen van graffiti
is afhankelijk van de eigenaar van
het graffitivlak; bij een gemeentepand wordt het meestal gelijk aangepakt terwijl bij een particulier
overleg zal plaatsvinden.
• Bij sommige geconstateerde race-

banen wordt gepoogd met elektronische hulpmiddelen de vaart eruit te
halen. Sommige oplossingen lijken
goed te voldoen.
Wij zoeken nog een aanvulling op
onze ‘voorraad’ vrijwilligers. In hun
eigen tijd kunnen ze de gebreken
noteren en één keer per twee maanden doorgeven en bespreken.
De bijeenkomsten worden gehouden in het Wijkgebouw in Kipstraat
37, elke keer op een vaste woensdag.

Als u uw bijdrage via de Eye Eye
groep aan een schonere buitenruimte wilt leveren wordt u verzocht contact op te nemen met:

Stichting Wijkorgaan
Stadsdriehoek
Kipstraat 37
E-mail:
wijkorgaan@stasdsdriehoek.nl
Telefoon: 010-433 1705
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Kinderen beslissen
over buurtideeën
van kinderen
Gebied Centrum heeft sinds eind 2016 een kindergebiedscommissie. De kindergebiedscommissie bestaat uit een groepje kinderen uit het gebied Centrum.
Het doel van de kindergebiedscommissie is kinderen meer goede ideeën voor de buurt laten bedenken en
uitvoeren. Zij gaan andere kinderen
uit Centrum aanmoedigen en enthousiast maken om samen met andere kinderen iets voor het gebied
te doen. De leden van de kindergebiedscommissie beslissen welke

ideeën van kinderen goed zijn en
ook echt geld krijgen om te worden
uitgevoerd.
De kinderen van de kindergebiedscommissie houden goed in de gaten
of de ideeën voldoen aan bepaalde
voorwaarden. Het idee moet bijvoorbeeld afkomstig zijn van kinderen en ook mede door hen wor-

Ontmoeten in Cool
Voor bewoners in Cool is er de
mogelijkheid om, op ongedwongen wijze, elkaar te ontmoeten, kennis te maken of
gewoon weer eens verder te
praten.
Eten en praten
gaan heel goed samen
Op de eerste dinsdag van de
maand zorgen wij daarom voor
een heerlijke maaltijd (altijd halal en ook lekker voor vegetariërs)
voor e 4,- p.p.
Schuif voor het eten om 17.30 uur
aan. Of kom alvast vanaf 16.30 uur
als je mee wilt praten over een thema-onderwerp of om iets gezelligs

met elkaar te doen. En om 19.00
uur zwaaien wij jullie weer uit en
gaan aan de afwas.

Ontmoeten en Eten in Cool
start weer op dinsdag 7 maart.
Om mee te eten wel uiterlijk op
maandag er voor opgeven.
Bel: 06-43236358 of 06-31900566
of mail l.visser@wmoradar.nl of
Belfleur@belfleur010.nl

Locatie
Schotse Kerk, Schiedamse Vest 121,
ingang hoek Schiedamsesingel!
Ontmoeten in Cool is een initiatief
van bewoners in Cool, BelFleur, Spirit 55+ en WMORadar.

den uitgevoerd. Daarnaast moet het
idee goed zijn voor de buurt. Het
mag dus niet iets zijn wat alleen
voor jezelf of voor een klein groepje
kinderen is. Ook moet het idee voor
een schone, mooie of veilige buurt
zorgen. Of het idee moet goed zijn
voor een school of voor mensen in
de buurt.

‘De kinderen vinden het spannend
en daarnaast erg leuk dat ze echt
iets kunnen betekenen voor het gebied’, zegt één van de begeleiders
Angelique van Tilburg. Zij en haar
collega Suzanne Huig bereidden de
kindercommissieleden in de dop
voor op hun taak en begeleiden hen.
‘Ze zijn allemaal op cursus geweest
en weten wat er van hen verwacht
wordt. Het is voor het eerst dat we

zoiets doen in Rotterdam. De mening van kinderen telt nu echt.’

Contactgegevens:
Angelique van Tilburg en
Suzanne Huig
Kindergebiedscommissie Centrum
06-19 38 78 76
kgccentrum@gmail.com
Wij werken op woensdag aan dit
project.
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NETWERKBIJEENKOMST
SPIRIT 55+ SUCCES
De Nieuwjaars- en Netwerkbijeenkomst van Sprit 55+
van 18 januari j.l. in
Sociëteit Matrix was een
succes. Er waren – naast
een aantal ouderen –
vooral ook organisaties
vertegenwoordigd. Er waren
tegen de 50 bezoekers. Na
een kort openingswoord door
Jan Maas, de voorzitter van
Spirit 55+, stonden wat
nieuwjaarsberichten op het
programma. Zowel Spirit 55+,
als de Vraagwijzer en RadarWMO kwamen aan het woord.
Joop Roijers van Spirit 55+, welke organisatie begin dit nieuwe jaar tien
jaar bestond, gaf een korte schets
van het programma voor dit jaar en
riep op tot een nog betere samenwerking tussen formele en informele zorg & welzijn.
Jeroen Feddema, stelde zich voor
als de nieuwe coördinator van de
Vraagwijzer-centrum en vertelde
over enkele aankomende veranderingen, waaronder wat wijzigingen
in en rond de locatie in het Stadhuis.
Rob de Wit van Radar-WMO gaf aan
dat deze organisatie op de inmiddels
ingeslagen weg voort gaat, maar met
name waar het betreft de belangen

en zorgen van ouderen in het centrumgebied, in samen werking met
het informele netwerk, dit jaar wil komen met een manifest.

een op senioren gerichte papieren
uitgave (die straks iedere oudere in de
bus gaat krijgen). Zij riepen ter plekke
op om alvast gegevens aan te leveren.

Tot slot vertelde Veronique Vaarten
van Radar-WMO dat er samen met
Jan Mulder nu ook in het centrumgebied een digitale sociale gebiedsgids
gemaakt gaat worden, met daarnaast

Na een korte uitwisseling van ideeën
en een slotwoord was er nog alle
ruimte voor ‘netwerken’ onder het
genot van een drankje en een hapje.
Kortom het was nuttig en gezellig.

Contactgegevens Stichting
Beter Zien Anders Kijken
In de vorige editie van deze krant was een artikel geplaatst over de Stichting.
U treft hierbij de contactgegevens aan: e-mail: beterzien @outlook.com,
mobiel: 06 - 407 245 68, website: www.beterzienanderskijken.nl
Als u persoonlijk contact wil hebben met lotgenoten of personen van de organisatie kunt u ook een bezoek brengen aan de inloopochtend(en) in het Huis
van de Wijk aan de Kipstraat 37. Deze ochtenden vinden elke vrijdag plaats van
10.00u - 13.00 uur.

Uit in Atrium

In Atrium, Karel Doormanstraat 343, tel 010-2065700 kunt u heel gezellig
“uitgaan”. Er worden wekelijks allerlei activiteiten voor senioren georganiseerd. Bijvoorbeeld:
Op dinsdag 21 februari kunt er heerlijk ‘uit eten’. Een uitgebreid 3-gangenmenu inclusief 2 drankjes voor € 15,-. Vanaf 17.15 uur kunt u binnen lopen
voor een aperitief. Het diner is van 17.45 uur tot 20.00 uur. Aanmelden t/m
woensdag 15 februari.
Op dinsdagen 28 februari en 28 maart van 14.30 -16.00 uur het Borreluurtje met dj Richard de Deugd. Entree € 3,- inclusief 2 drankjes en hapjes.
Dinsdag 7 maart komt het Vrouwenkoor “de Sirenen” hun gevarieerd repertoire zingen. Entree € 3,- Van 14.30 -16.00 uur.
Woensdag 8 maart zorgt dj Gerard Molenaar weer voor muziek uit onze
jonge jaren “Goeie ouwe radio”. Van 14.30 - 16.00 uur. Gratis. Consumpties
voor eigen rekening.
En op dinsdag 21 maart vanaf 14.30 uur een echte High Tea met hartige en
zoete hapjes en muziek van pianist Loek Nijman. Entree € 6,-.

Hèt voornemen voor 2017:
Samen dementievriendelijk!
Ouder worden is onlosmakelijk verbonden met kwetsbaarder worden.
Ouderen leveren fysiek aan kracht
in, chronische ziekten komen je lastigvallen en ook dementie ligt op de
loer. Of het nu jezelf treft of mensen
in je directe omgeving: je kunt er niet
omheen. In Rotterdam hebben bijna
10.000 mensen last van dementie.
De meesten van hen wonen gewoon
thuis.

Hoe ga je als vitale oudere en als
kwetsbare oudere met beginnende dementie met elkaar om, zodat het contact voor beiden aardig blijft. Rondom
dit thema organiseren we een afwisselend en gezellig programma.
U hoeft zich niet aan te melden en er
zijn geen kosten aan de middag verbonden.

De middag wordt u aangeboden door
Anders Ouder Worden Stadsdriehoek, Spirit 55+, Wijkorgaan Stadsdriehoek, WMORadar.
Ouder worden en vitaal blijven:
‘omgaan met dementie’
6 april 2017, 14.00u - 17.00u
Huis van de Wijk: de Kip,
Kipstraat 37

Vrijwilligers van BelFleur helpen
bewoners op leeftijd of met een
beperking met dingen die zij zelf
niet (meer) kunnen. Zoals boodschappen doen, ramen lappen,
gordijnen ophangen en kleine
reparaties. Maar ze doen nog veel
meer. Zo kunnen zij u begeleiden
naar een ziekenhuis, met u gaan
wandelen, op bezoek komen, de
krant voorlezen, u helpen bij het
gebruik van uw computer. Vragen
staat vrij.
Voor maar € 10 per jaar kunt lid
worden van BelFleur en gebruik

maken onze diensten. Was u in
2016 al lid, dan vragen wij u om
ook voor het jaar 2017 weer uw
bijdrage van € 10 te betalen. Dat
kan contant bij de vaste vrijwilliger
die bij u komt of bij ons op het BelFleur-kantoor in Huis van de Wijk
De Kip, Kipstraat 37.
Wilt u lid worden van
BelFleur of heeft u vragen?
Neem contact met ons op:
telefoon 010-485 58 98,
mail belfleur@belfleur010.nl
of kom langs op de Kipstraat.
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Tussen
Koopgoot
en Markthal

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

winkels
in onze wijk
Nostalgie bij RestoRokus
“Nostalgie”, lacht hij. Ik vraag
Rokus wat hij verkoopt. Ik schiet
ook in de lach. Snel voegt hij er
aan toe: “Vervoermiddelen met
smaak.” Dan wordt me duidelijk dat de bijzondere fietsen die
hier staan ook een bijzondere
omschrijving verdienen.
Aan de Goudsesingel 212 is eigenlijk alles bijzonder. De naam alleen
al: “RestoRokus”. De argeloze bezoeker die hier binnenstapt met lekkere trek komt bedrogen uit. “Resto”
staat voor het Engelse woord “Restoration” en niet voor “Restaurant”.

pak bedenken waardoor je van elke
lelijke fiets een kunstwerk weet te
maken.”
De ene foto na de andere maakt duidelijk wat Rokus bedoelt. “Dit is de
fiets die ik – vanuit het frame- zelf
bouw. Het begint met een onooglijke Batavus, die niemand meer wil
hebben en het eindigt in een strakke
stadsfiets met crèmekleurige banden, een omgedraaid stuur en een
retro leren zadel. “ Het is een hommage aan zijn opa, merk ik. “Bij zijn
fiets had ik voor de eerste keer het
gevoel: wow, die ga ik maken. Het
klinkt misschien gek, maar ik wist

“Mijn broer heeft die naam verzonnen. Ze dekt de lading en maakt
mensen ook nieuwsgierig.”
En wie denkt dat het hier alleen een
fietsenwinkel is, wordt snel uit de
droom geholpen. Rokus is bijna altijd druk in de weer met zijn grote
liefde: het restaureren van oude fietsen, met name fietsen uit de jaren
zeventig en tachtig.
In de zomer van 2015 is hij hier
neergestreken. Zijn bedrijfje was
toen nog geen half jaar oud. Ook
hier bedriegt de eerste indruk. Hij
praat, werkt en oogt als een pure
fietsenvakman. Maar zijn opleiding
ligt op een heel ander vlak: “Ik heb
de Academie voor Beeldende Kunst
afgemaakt. Daarna gewerkt in een
drukkerij en van mijn eerste spaargeld heb ik in Nijmegen via Marktplaats zestien tweede handsracefietsen op de kop getikt”. En toch komt
de opleiding tot grafisch ontwerper
hem elke dag weer van pas: “Je leert
dingen doorzien, je kunt een aan-

het in een oogopslag 100% zeker: in
dat frame zit potentie.”
Zijn grootste kracht is dat hij dingen
repareert die de gewone fietsenmaker afwimpelt. “Mensen komen hier
langs met hun oude fiets en zeggen
dan dat de fietsenmaker er niet aan
wilde beginnen en hen eigenlijk alleen maar een nieuwe fiets wilde
aansmeren”.
Het goedkoopste product dat RestoRokus verkoopt is velglint van een
euro. Het duurste een Cinelli racefiets type Carrera van rond de 1000
euro.
Zijn klanten weten hem te vinden
via Facebook en Instagram. “Laatst
is er iemand vanuit Parijs naar hier
gereisd om een Koga- Myata af te
halen die ze op Instagram had gezien.”
“Af en toe staan hier goudzoekers
voor de deur, mensen met een tweedehandsfiets waar ze goud geld voor
willen hebben. Ze zijn dan op het
verkeerde been gezet door de prij-

7

zen die ik voor mijn fietsen vraag.
Wat ze vergeten is de hoeveelheid
tijd die er gaat zitten in een grondige restauratie.”
Ik ben er van overtuigd: een fiets
zegt net zo veel over mijn persoonlijkheid als bijvoorbeeld de sneakers
die ik draag. Rokus ziet me snel terug dus.
RestoRokus is open van dinsdag t/m
vrij van 9.30 tot 17 uur en op zaterdag van 12 tot 17 uur. De webwinkel
is te vinden op www.restorokus.com
(pvh)

Hij denkt eten,
praat eten,
hij is eten
Tegenover me zit niet alleen
een gedreven Rotterdamse ondernemer en trotse baas van
Foodelicious, maar vooral een
“foodie”. Herman Specker dénkt
eten, práat eten, hij ís eten.
Altijd op zoek naar producten die
“mooier, beter en lekkerder” zijn
dan wat je in andere winkels aantreft. Toen ik hier binnenstapte, zag
ik het direct: azijnen en olijfolies
zijn het visitekaartje.
“Ondernemen zit in mijn bloed.
Het komt van mijn moeders en vaders kant. Het past bij me, want ik
ben lekker eigenwijs. Ik kies niet
voor de zekerheid van een baan met
een loonstrook, maar voor de vrijheid die bij het ondernemen hoort.”
Foodelicious is niet alleen een winkel. Herman, zijn vrouw Jaime en
de twaalf medewerkers doen meer.
Veel meer. “We zijn ook importeur,
distributeur, groothandel en webwinkel. Om je een indruk te geven:
we leveren aan 450 winkels in de
Benelux.”
Veel producten worden in Italië en
Portugal speciaal voor Foodelicious
gemaakt. Daarover vertelt hij met
zo veel passie dat ik niet meer zie
dat we in de opslagruimte boven de
winkel aan de Mariniersweg 47 omringd zijn door torenhoge stapels
kartonnen dozen voor de webwinkelbestellingen. Ik waan me even

in het zonnige Zuid- Europa als hij
me meeneemt op zijn speurtocht
naar eerlijke en heerlijke frambozenazijn. “De frambozenazijn die
ik in de supermarkt zag staan, daar
zat geen framboos in. Het was vooral suiker en kleurstof. Nep dus. Ik
wilde echte frambozenazijn. En ben
op zoek gegaan naar een maker. In
Italië vond ik iemand die dat kon en
wilde. Nu verkoop ik een azijn die
voor 78% uit frambozen bestaat.”
Deze zomer is het tien jaar geleden
dat Herman en Jaime hier hun winkel begonnen. Na een forse uitbreiding beslaat die nu 800 m2. “We
streven niet naar meer winkels.
Deze plek is de etalage van ons bedrijf. Hier kan je zien en proeven
wat we ook via de webwinkel te koop
aanbieden.” Maar wat is dan jullie
droom voor over pakweg 5 jaar? Wil
ik weten. “Nog meer mensen laten
genieten van goed en eerlijk eten”.
Het ene na het andere voorbeeld, dat
Herman uit zijn mouw schudt, laat
zien hoe het absoluut niet moet en
hoe het wel kan. “Het doet pijn als
een groene smurrie van peterselie
verkocht wordt als pesto. Een pesto
bestaat uit olie van de taggiasca-olijf,
basilicum, wat zout, knoflook en pecorino. Klaar.”
Zijn bedrijf blinkt uit in “productkennis”. Het meest typerende product is de appelazijn. “ Eerlijker dan
dat kan je het niet krijgen. Ze bestaat voor 100% uit appelsap dat zes
jaar in houten vaten heeft gerijpt.
Als mensen dat gebruiken, zeggen
ze: ‘de sla smaakt ineens lekker’.”
Hypes of modes ziet Herman niet
echt. “Er is wel een gestage trend en
die gaat al tien jaar dezelfde kant op:
mensen willen weten wat ze eten.
Wij helpen mee die trend te creëren
en wij varen er wel bij.”
We lopen naar beneden. En ik
neem afscheid van Luilekkerland.
Zaterdag toch een keer sla op tafel,
bedenk ik me. Maar dan alleen met
frambozen- of appelazijn.
Foodelicious, Mariniersweg 47 is
open van dinsdag t/m vrijdag van 10
tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot
17 uur.
www.foodelicious.nl
(pvh)
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Dit jaar 2 keer Hoogkwartier Proeft!
Het culinaire buurtfestival Hoogkwartier Proeft! was vorig
jaar zo’n succes dat Stichting Bewoners Hoogkwartier het
dit jaar twee keer organiseert. Op zaterdag 1 juli en zaterdag 19 augustus 2017 kun je vanaf 16.00 uur aanschuiven
aan de picknicktafels in het parkje aan het Achterklooster
en genieten eten, drinken, muziek en buurtgenoten.

Programma
Net als vorige jaren nodigen we bewoners en ondernemers uit de buurt
uit om lekkere en exotische hapjes te
verzorgen voor een proeverij. Als bezoeker koop je voor slechts € 3 een
strippenkaart waarmee je 4 verschillende hapjes kunt halen (zo lang de
voorraad strekt). Verder is er drank
en (life)muziek en staan er barbecues die iedereen kan gebruiken.

Locatie
De locatie voor Hoogkwartier
Proeft! is beide zaterdagen tussen
de bomen in het gezellige parkje
Achterklooster.

Oproep: Kook voor de proeverij
Onderdeel van het festival is een
proeverij met kleine hapjes klaar-

Hoogkwartier
Hoogkwartier is de driehoek
tussen Mariniersweg, Goudsesingel, Oostplein en Burgemeester van Walsumweg.
In het Hoogkwartier werken
bewoners en ondernemers
samen aan de buurt. Dit heeft
geresulteerd in meer levendigheid en sociale cohesie.
Een andere positieve tendens
is dat steeds meer nieuwe,
creatieve en lifestyle ondernemers (creatieve winkels en
- bedrijven, kunstinstellingen,
horeca) hun plek vinden in het
Hoogkwartier. Duidelijke signalen van een gestage transformatie van de buurt. Kijk
voor verhalen over de buurt
op www.hoogkwartier.nl.

gemaakt door bewoners en ondernemers uit de buurt. Wil je je kookkunsten aan je buurtgenoten tonen,
meld je dan aan via een e-mail naar
proeft@hoogkwartier.nl. Er is een
budget voor de boodschappen.

Met dank aan

Meer informatie

Het bewonersinitiatief Hoogkwartier Proeft! wordt mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van de
Gebiedscommissie Centrum.

Houd facebook.com/Hoogkwartier
in de gaten voor meer informatie.

Steef Rietbergen van de Joost Banckertsplaats
Op de tafel in de woonkamer
van Steef ligt een prachtig
boek als blikvanger. Ik mag
de inhoud bekijken waarbij
hij mij vol trots uitleg hierover geeft. Dit boek met
brieven, foto’s, artikelen uit
dagbladen en nog meer geeft
een weergave van het project
‘Dankdagen Bleekneusjes
1944-1945’ met Steef als initiatiefnemer.

bedrijfsleider werken in de horeca.
Met pensioen gaan zat er nog niet
in want daarna heeft hij nog enkele
jaren gewerkt, onder andere als promotor van Wegener Field Marketing.
In het jaar 2000 aanvaardde Steef
een bestuursfunctie in de vereniging van bewoners van de Joost
Banckertsplaats. Hij is veertien jaar
lid geweest van het bestuur, waarvan
acht jaar als voorzitter. Tijdens de
voorgenomen herinrichtingsplannen van de Lijnbaanhoven en sloop
van enkele wooncomplexen maakte
hij zich sterk tegen deze plannen.
Hij brengt in herinnering zijn vele
spreekbeurten hierover in de toenmalige Centrumraad, na 2010 de
Deelgemeente Rotterdam Centrum,
als vertegenwoordiger van de bewoners van de Joost Banckertsplaats.
Hij heeft hierover in die tijd ook
de nodige gesprekken gevoerd met
wethouder Karakus. Met zijn opgedane ervaringen in de makelaardij
was hij een goede gesprekspartner.
Dankzij de samenwerking met het
toen bestaande ‘Forum Stadsruit’ en
de ondersteuning van velen uit die
omgeving zijn de sloopplannen niet
doorgegaan.

Een administratief medewerkster
heeft dit boek samengesteld. In het
weekend van 16 en 17 april 2016
hebben 125 nazaten van gastgezinnen uit de noordelijke provincies,
die ongeveer 18.000 kinderen uit
Rotterdam tijdens de hongerwinter
in de tweede Wereld oorlog hadden
opgevangen en te eten gegeven, een
bezoek aan Rotterdam gebracht.
Steef, geboren in 1936 te Rhoon
ging op 17 jarige leeftijd als ‘Bellboy’ varen bij de Holland Amerika
Lijn. Het gevoel voor deze roeping
kwam door zijn zeevarende familie
en zijn ouders uit Rotterdam. Na
ruim 17 jaar gevaren te hebben en
naar schattring 123 landen aan het
water bezocht te hebben kwam voor
hem een andere uitdaging. Hij was
ondertussen al 5 maal de wereld
rond geweest. Tijdens deze periode
trouwde Steef en werd trotse vader
van een zoon en een dochter. Dit
huwelijk heeft volgens Steef jammerlijk maar 21 jaar stand gehouden.
Na deze vaarperiode ging Steef
aan de wal in de horeca werken. Al

gauw pachtte hij een horeca bedrijf
samen met een compagnon Dit
bedrijf groeide uiteindelijk uit zes
vestigingen met 23 personeelsleden.
Zijn activiteiten brachten met zich
mee dat hij op diverse plaatsen heeft
gewoond in de regio Rotterdam. In

1984 trouwde hij met Elsje.
Na verloop van tijd zag hij geen uitdaging meer in de horeca en ging
op advies van zijn zwager studeren
voor Makelaar. In 1986 behaalde
hij op 50 jarige leeftijd het diploma
hiervoor en startte, woonachtig in

Spijkenisse, een kantoor aan huis.
Op zestigjarige leeftijd verkoopt
Steef zijn vastgoed en assurantie
portefeuille en verhuist in 1997
naar de Joost Banckertsplaats in het
centrum van Rotterdam. Hij pakt
zijn oude passie weer op en gaat als

De eerder genoemde succesvolle
actie voor de nakomelingen van de
gastgezinnen uit noordelijke provincies die de kinderen uit Rotterdam
van de hongerdood hadden gered
werd in de Laurenskerk groots gevierd met een diner in aanwezigheid
van Burgemeester Aboutaleb. Door
dit project heeft Steef veel contacten
overgehouden.
(CK)
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Rotterdamse fietsers krijgen lucht
Er worden 14 fietspompen geplaatst in Rotterdam die iedereen gratis kan gebruiken.
Lege of zachte fietsbanden
zijn vervelend, en vaak kom je
er pas achter dat je ze hebt op
het moment dat je al onderweg bent. Daarom staan langs
de drukste fietsroutes gratis
fietspompen. Hiermee wil de
gemeente de stad aantrekkelijker maken voor fietsers
Wethouder Pex Langenberg (o.a.
mobiliteit en duurzaamheid): “Extra lucht voor onderweg maakt de
fietstocht comfortabeler. We willen
een ideale fietsstad worden. Daarom gaan we met de 29 actiepunten
uit ons fietsplan zorgen voor onder
andere meer gemak voor de fietsers. We hopen dat zo steeds meer
mensen de fiets pakken en de auto
laten staan, want dat draagt bij aan
een gezondere lucht.”

Locaties
Het idee voor het plaatsen van
de fietspompen is afkomstig van
raadslid Schampers van D66. Met
het plaatsen van de 14 openbare
fietspompen wordt uitvoering gegeven aan zijn motie, aangenomen
tijdens de bespreking van het Fietsplan 2015-2018 ‘Fietsen heeft Voorrang’.
De Rotterdamse Fietsersbond heeft
met de gemeente meegedacht over
geschikte locaties voor een fietspomp. De pompen staan niet dicht
bij openbare fietsenstallingen, fietsenmakers of fietsverhuurpunten.
De kans is groot dat daar al een

fietspomp aanwezig is. Deze pompen zijn geschikt voor de banden
van alle soorten fietsen.

Proef
De eerste pomp is geplaatst op het
Hofplein. Als de dooi inzet worden

de overige 13 pompen in twee dagen geplaatst. De fietspompen zijn
een proef. Tot eind 2018 bekijkt
de gemeente of de pompen worden gebruikt en hoe ze functioneren. Bij de evaluatie wordt onder
andere de online fietscommunity

fietsfan010 ingezet. In Utrecht zijn
tientallen fietspompen geplaatst en
zijn ze bijzonder succesvol.
Lees dit bericht op de website:
www.cityportalrotterdam.nl
Daar vindt u het kaartje met de
locaties van de openbare fietspom-

pen. Voor het centrumgebied is gekozen voor de Weena
Klik op een afbeelding voor een versie met hoge resolutie:

men elke 5 jaren dit roemruchte feit.
Vergeet niet de heldenrol in 1940
bij de Maasbruggen!

Al met al een bezoek waard. En vergeet vooral niet zo nu en dan door
een raam naar buiten te kijken,
mooi uitzicht….

MARINIERSMUSEUM
Vanaf 16 december 2016 is er
een nieuwe tentoonstelling
in het Mariniersmuseum. Dat
lazen we in de krant, dus wij
erop af. De wandeling alleen al
naar het museum is de moeite
waard; eerst over de traverse
van de kubuswoningen, dan
langs de oude schepen in de
haven tot aan het Witte Huis
en dan links om de hoek, na
een klein stukje lopen, staan
we voor een smal pandje met
het bord Mariniersmuseum.

We beginnen op de 3e etage, de tentoonstelling KLIM. We betreden de
wereld van de Mountain Leaders, de
militaire berggidsen van het Korps
Mariniers. Als training beklommen
zij in 2016 de Manaslu, een meer
dan 8000 meter hoge berg in Nepal.
Met foto-en filmmateriaal wordt zo
realistisch mogelijk verslag gedaan
van alle ontberingen en bijna bovenmenselijke inspanningen waar
de mannen mee te maken kregen.
Zeer indrukwekkend.

Op de 2e etage krijgt de missie naar
Uruzgan in Afghanistan alle aandacht. Je krijgt een indruk van de
gang van zaken op zo’n missie. De
kleding, het verblijf in tenten, de
hitte etc. Alles duidelijk uitgelegd
door middel van interviews met een
aantal deelnemers. Op de 2e etage
wordt bovendien de geschiedenis
van het Korps verteld aan de hand
van oude foto’s, gebruiksvoorwerpen, oude kleding en films van de
vele vieringen van het bestaan van
het Korps. Michiel de Ruyter richtte
het op in 1665 en tot heden herdenkt

De 1e etage is helemaal ingericht
voor Expeditie Speurneus. Vooral
schoolkinderen kunnen hun hart
hier ophalen. Maar wij als volwassenen steken er ook nog wat van op.
Het leren spoorzoeken als marinier;
als je de instructies goed opvolgt
kun je de titel “combat tracker” van
het Korps Mariniers krijgen. Veel
luisteren, goed opletten en proberen
de opdracht te volbrengen!

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.

Mariniersmuseum
Wijnhaven 7-13.
Telefoon: 010 - 4129600
Openingstijden dinsdag tot en met
vrijdag 10.00-17.00 uur, Zaterdag
en zondag 11.00-17.00 uur
Maandag gesloten.
Entree 6.00, kinderen 3.00, R’

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
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De Gebiedsgids op papier
voor ouderen en hun
mantelzorgers

De Gemeente Rotterdam is een digitale gebiedsgids
(gebiedsgids.nl/rotterdam) aan het ontwikkelen.
Maar niet iedereen beschikt over internet of een
computer of kan met een computer overweg en
daarom is op initiatief van De Rotterdamse Coalitie
Erbij besloten dat er speciaal voor 65+ers en mantelzorgers ook een gebiedsgids op papier gemaakt gaat
worden. Ook in Rotterdam Centrum wordt er gewerkt aan zon gebiedsgids op papier. De gemeente
Rotterdam gaat samen met Radar WMO diensten en
andere partijen in de wijk de krachten bundelen om
een mooie g ids te maken met alle handige informatie voor 65+ers en mantelzorgers. Deze gidsjes zullen huis aan huis bij alle 65 plussers uit het centrum
worden bezorgd.
Bent u actief voor ouderen in het Centrum/Stadsdriehoek, of biedt u een dienst aan die interessant is
voor ouderen? Dan zouden we graag ook uw informatie ook in deze gids op willen nemen. We nodigen u daarom van harte uit op 9 maart tussen 13.00
en 15.00 op de Kipstraat 37 deel te nemen aan een
bijeenkomst waarbij u precies kunt doorgeven met
welke informatie u in de papieren gids vermeld wilt
worden. Ook in andere delen van het Centrum wordt
een bijeenkomst georganiseerd, de precieze data
zijn daarvan nog niet bekend.
Meer weten of aanmelden?
Mattis van den Bogaard: 06 549 672 91
m.vandenbogaard@wmoradar.nl
Veronique Vaarten: 06-46272409
v.vaarten@wmoradar.nl

Mantelzorgcampagne

Ik ben mantelzorgcoach bij Radar WMO diensten
en ik ken meer dan 200 mantelzorgers in het
Centrum. Je zou denken dat dat al aardig wat is,
maar volgens cijfers van Mezzo is dat maar een
klein percentage van het aantal mantelzorgers
dat er zou moeten zijn in Rotterdam Centrum.
Vanuit Radar bedachten wij dat dat beter moest
kunnen en we zijn daarom een mantelzorgcampagne begonnen:
Kom Effe Lekker Zitten: Een website (www.komeffelekkerzitten.nl) en facebookcommunity
waar mantelzorgers zich kunnen inschrijven voor
een gratis mantelzorgtas en waarmee vervolgens
contact mee opgenomen wordt om te kijken of er
nog een bepaalde ondersteuningsbehoefte is. We
nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen
of contact op te nemen.
Op zoek naar jonge mantelzorgers
Ik heb de hulp van bewoners nodig! Ik ben mantelzorgondersteuner in het Centrum. Het lukt me
steeds beter om mantelzorgers te bereiken en
te ondersteunen, maar er is één groep die ik niet
bereik en dat zijn de jonge mantelzorgers. En dat
is precies waar ik jouw hulp bij nodig hebt. Kijk
eens om je heen, op de school van je kinderen
of bij de sportvereniging. Zijn er daar kinderen
met een zieke ouder? Grote kans dat ze dan
ook mantelzorgtaken hebben. Ik wil heel graag
deze (kwetsbare) doelgroep ondersteunen met
leuke activiteiten of cursussen, afhankelijk waar
behoefte aan is, maar dat is natuurlijk alleen mogelijk als ik met hen in contact kan komen. Ken
je geen jonge mantelzorger, maar wil je meedenken over het mantelzorgaanbod? Dan kan je ook
contact opnemen met:
Matiis van den Bogaard
Mantelzorgcoach Rotterdam Centrum
06-549 672 91

Senioren verbeelden Cool

Altijd al eens iets (meer) willen doen met fotograferen? Of willen tekenen/schilderen? Vanaf half februari 2017 kunt u deelnemen aan een vijftal workshops fotograferen of tekenen/schilderen. In de
buurt, tegen een geringe vergoeding. De workshops
zijn bestemd voor 55+ers uit het Centrum van Rotterdam. Mensen uit de wijk Cool hebben voorrang.

al jaren schilderles op verschillende locaties, onder
andere in zorgcentrum Atrium. Op ontspannen wijze
gaat hij aan de slag met de deelnemers, waarop
verrassend mooie werken ontstaan. Ook bij deze
workshops is ervaring niet nodig.
De workshops worden gegeven op:
Fotografie: Op vijf dinsdagen vanaf 14 februari,

De workshops fotografie worden gegeven door de
ervaren docente beeldbewerking & fotografe Marja
Bodt. Zij geeft al negen jaar les aan de Volksuniversiteit Rotterdam. Haar motto is: met plezier je camera beter te leren kennen, terwijl de gezelligheid
niet mag ontbreken. Ervaring is niet nodig.
De workshops schilderen worden gegeven door
Jim Manduapessy. Creatief duizendpoot Jim geeft

13-15 uur
Tekenen/Schilderen: Op vijf donderdagen vanaf 16

februari, 14-16 uur
Locatie: Atrium, Karel Doormanstraat 343, Rotterdam Centrum. Eigen bijdrage: e 10 voor een serie
van vijf workshops. U kunt zich nu al aanmelden
voor de workshops via: creatiefwelzijnsenioren@
gmail.com

VSV coaching trajecten
naar een dagbesteding met
perspectief

In februari start een nieuwe groep: Ouders in actie!
Er worden 8 moeders getraind door het CJG (Centrum
Jeugd en Gezin) en Wmo Radar. Ze gaan in de wijk
bijeenkomsten organiseren voor moeders. Samen praten over opvoeding en steun vinden bij elkaar.
De moeders worden getraind in opvoed thema’s en
het begeleiden van groepen.
We zijn nu al trots op de krachtige dames!

Jermaine Sandvliet is de VSV-coach van WMO Radar
Centrum en zal zich ook dit jaar bezig houden met
jongeren die zonder een dagbesteding zitten. Het
afgelopen jaar hebben meerdere jongeren uit de wijk
de schoolbanken terug gevonden en gestart met een
nieuwe uitdaging om het zo begeerde startkwalificatie te behalen binnen Albeda en Zadkine College. Het
uithoudingsvermogen van deze coach is nog lang niet
uitgeblust dus zal hij alle krachten en netwerken binnen en buiten de wijk weer inzetten om jongeren uit
het Oude westen te ondersteunen en om wat van hun
leven te maken. In het jaar 2017 is in samenwerking
met de Stage Alliantie een werkgelegenheidstraject
gestart voor jongeren die een voltijdopleiding echt
niet meer ambiëren. We hebben het over de jongeren
die gewoon aan de slag willen middels werk! Een
groepje jongeren is hiervoor benaderd en begeleid
om dan ook echt hun ambitie te tonen met het aanbod wat de VSV-coach hun toegereikt heeft. Vier jongeren zijn op 23 januari 2017 gestart met een training
‘steigerbouwers’ via Delta Safety te Waalhaven Rotterdam. Na dit met succes behaald te hebben gaan
deze krachtpatsers uit de wijk een maand meedraaien
bij een steigerbouwbedrijf met de kans op een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden!

Wil je aansluiten bij de bijeenkomsten die door
deze moeders worden georganiseerd?
Of heb je zelf interesse om in de toekomst ook zo
een training te volgen? Dat kan! Neem dan contact
op met Meggie Driessen, krachtcoach
gezinnen Wmo Radar. mdriessen@wmoradar.nl
06-21683666

Indien er jongeren zijn die dit traject ook aan
willen gaan, kunnen zij zich aanmelden bij de VSV
coach Jermaine Sandvliet. Op maandag en dinsdagen aanwezig op locatie Alliantie West-Kruiskade 1e Middellandstraat 16B. Telefonisch
bereikbaar op nummer:
010-436 91 31/06-215 508 56.

Voor moeders, door moeders!
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COC agenda

Alle activiteiten vinden plaats op Schiedamsesingel 175

februari 2017
wo 15, 22

20:00-23:30

Klaverjassen in COCR

Wekelijkse LHBT-avond ‘Rotterdams klaverjassen’, info op de site

do 16, 23

18:00-20:00

Hiv-eetcafé

Ontmoetingsplek in COCR, info op de site, vóór 13u aanmelden 06226893

vr 17

19:00-22:00

Wensouderbijeenkomst

Zie de info op de site

za 18

20:00-24:00

Asians and their Friends

Where West and East meet

zo 19

16:00-22:00

Transcafé

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

ma 20, 27

20:00-22:00

Informatie-avond

				

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

vr 24

17:00-20:00

COC OPEN

Meet & Greet

zo 26

15:00-18:00

Zondagmiddagsalon

Voor oudere homo en lesbienne, geen leeftijdgrenzen, aansluitend diner

maart 2017
wo 1, 8, 15, 22, 29

20:00-23:30

Klaverjassen in COCR

Wekelijkse LHBT-avond ‘Rotterdams klaverjassen’, info op de site

do 2, 9, 16, 23, 31

18:00-20:00

Hiv-eetcafé

Ontmoetingsplek in COCR, info op de site, vóór 13u aanmelden 06226893

vr 3, 10, 17, 24

17:00-19:00

COC OPEN

Meet & Greet

vr 3

19:00-19:30

Marlene-eetcafé

Ovb zie de info op de website, opgeven via facebook

vr 3

20:00-02:00

Marlene Party

Women Party, ovb zie info op de website

zo 5

14:00-17:00

OOXO

Soos voor mensen met een lichte beperking en holebi gevoelens

zo 5, 19

17:00-22:00

Transcafé

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

ma 6

20:00-22:00

Inloopavond

Informatie en advies voor al je vragen over LHBT-onderwerpen

di 7

21:30

Gay Film Night in L/V

Maandelijkse filmavond in LantarenVenster, info op de site

zo 12

13:00-17:00

Jong en Out

Meeting voor en door LHBTI-jongeren t/m 18 jaar. Ouders welkom.

				

Info op www.jongenout.nl

ma 13, 20, 27

Individueel gesprek over LHBT-vragen, ook telefonisch, na afspraak via

20:00-22:00

Informatie-avond

				

advies@cocrotterdam.nl of 010 4141555

zo 26

15:00-18:00

Zondagmiddagsalon

Voor oudere homo en lesbienne, geen leeftijdgrenzen, aansluitend diner

vr 31

20:30-23:00

DE BORREL

Hiv-Borrel, meer info op www.hivnet.org

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.
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

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

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

Diensten
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
ellydunk@xs4all.nl
010 4124079

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

Gebiedscommissie

Dorpshuis Communitycentre

www.rotterdam.nl/hoebereiktugebiedscommissiecentrum

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

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
www.bos-rotterdam.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

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

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

‘Gek van surrealisme’
11 februari t/m 28 mei 2017
Museum Boijmans Van Beuningen presenteert ‘Gek van surrealisme’, een ongeëvenaard overzicht met topstukken afkomstig
uit vier befaamde Europese privéverzamelingen.
In het voorjaar van 2017 staat Museum
Boijmans Van Beuningen volledig in het teken van het surrealisme. Het museum laat
de passie en belevingswereld zien van kunstenaars als Salvador Dalí, Max Ernst, René
Magritte en Joan Miró, alsmede hun verdraaiingen van de dagelijkse werkelijkheid.
De ruim 300 werken in de expositie zijn afkomstig uit vier voortreffelijke privécollecties, die voor het eerst zijn samengebracht.
De tentoonstelling ‘Gek van surrealisme’
neemt ons mee in de wereld van de vier
verzamelaars die ieder een bijzondere ver-

de tentoonstelling Vrouwen van Rotterdam.
In de tentoonstelling komen diverse vrouwen aan het woord, van ondernemers en
huisvrouwen tot stewardessen en politici.
Niet alleen hun verhalen komen aan bod,
ze komen ook in originele kleding voorbij
als rolmodellen op een catwalk. Samen met
foto’s en voorwerpen levert het authentieke
portretten op van ‘gewone’ vrouwen. Vrouwen van Rotterdam geeft een indringend
beeld van een tijd waarin alles veranderde.
De expositie sluit af met 7 filmportretten
van vrouwen die hun stempel drukken op
ons hedendaagse Rotterdam, waaronder
tassenontwerpster Susan Bijl, Aruna Vermeulen van het HipHopHuis en schrijfster
Elfie Tromp.
Ze typeren de krachtige, ondernemende
Rotterdamse vrouw van nu. Een inspiratie!

Museum Rotterdam,
Rodezand 26, 3011 AN Rotterdam
Tel. 010 217 67 50

schermd en geliefd Rijksmonument. Welke
rol speelt de tunnel in de historie van Rotterdam en hoe beleven Rotterdammers
deze spraakmakende oeververbinding tussen Rotterdam -Noord en -Zuid?
Iedere Rotterdammer − met de fiets op de
houten roltrap of met de auto door de gelig
verlichte tunnel − heeft ervaringen met en
herinneringen aan de tunnel. Aan de hand
van films, foto’s en verhalen komt de geschiedenis en toekomst van de Maastunnel
in de Kunsthal tot leven.

Kunsthal Rotterdammer
Westzeedijk 341
3015 AA Rotterdam
tel. 010 440 0300

Natuurhistorisch
Museum
Het kuurtje, hoe lang nog?
t/m 21 mei 2017
Sinds de ontdekking van antibiotica door
Alexander Fleming in 1928 is ‘het kuurtje’
ingeburgerd als middel tegen infectieziekten. Helaas wordt dit geneesmiddel vaak onnodig voorgeschreven en foutief gebruikt.
Schadelijke bacteriën worden daardoor resistent en infecties kunnen niet meer behandeld worden. De tentoonstelling ‘Het kuurtje, hoe lang nog?’ laat zien wat de gevolgen
voor onze gezondheid(s zorg) zijn en hoe
inventieve wetenschappers en innovatieve

zameling surrealistische kunstwerken,
meubels, boeken en meer samenstelden.
Tijdens een interactieve rondleiding vol verhalen en opdrachten maken de bezoekers
kennis met de meest bijzondere, vreemde,
gekke en dromerige werken die deze verzamelaars aankochten.

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18, 3015 CX Rotterdam
Tel. 010 441 9400

Museum
Rotterdam
VROUWEN VAN ROTTERDAM
18 februari tot 1 oktober 2017
Een ode aan de vrouwen van toen, voor de
vrouwen van nu.
De Rotterdamse wederopbouw wordt vaak
gepresenteerd als een heldhaftige periode
van plannen, mannen, gebouwen en bouwers. Maar wat is de rol van de vrouw geweest in de wederopbouwperiode?
Bij de viering van 75 jaar Wederopbouw
vorig jaar leken de meisjes en vrouwen van
toen vaak onzichtbaar. Hun verhalen onderbelicht en onbekend. Terwijl juist in deze
periode de positie van de vrouw in de maatschappij sterk veranderde.
Museum Rotterdam en Zonta Club Rotterdam (die zich hard maakt voor de positie
van de vrouw) presenteren vanaf 18 februari

Strips! Museum
Tentoonstelling
Tom Poes 75 jaar
11 maart t/m 28 mei 2017
De tentoonstelling ‘Tom Poes 75 jaar’ behoeft eigenlijk nauwelijks uitleg. Het is 75
jaar geleden dat Marten Toonder het eerste
verhaal over Tom Poes publiceerde. Een legende waar je niet om heen kunt.
Het Stripmuseum Rotterdam, met een oppervlakte van 2.000 m2, besteedt aandacht
aan binnen- en buitenlandse strips, animatiefilms. Cartoons en tekenkunst.
Zo vieren zij in maart 2017 dat Tom Poes
75 jaar wordt. Olie B. Bommel is natuurlijk
ook van de partij.
In het museum zijn er altijd speurtochten
voor de kinderen en kunnen ze wekelijks
meedoen met een workshop striptekenen.
In de schoolvakanties zijn er zelfs iedere
dag workshops.
In Stripwinkel Charlie, kan je boeken van
je striphelden kopen en in het Lunchcafé
IJzerbroot tussendoor even uitblazen met
een hapje en een drankje.
Het museum is leuk voor jong en oud; elke
(groot-)ouder heeft wel eens een stripboek
in handen gehad en hoe leuk is het om samen met je (klein-) kind de avonturen van
je striphelden te her-)beleven?

Strips! Museum
voor het beeldverhaal
Wijnhaven 32, 3011 WR Rotterdam
Tel. 06 4138 1368

Kunsthal
‘Onze Tunnel’
75 jaar Maastunnel Rotterdam
14 januari tot 23 april 2017
De Rotterdamse Maastunnel is bijna jarig!
Op 14 februari 2017 bestaat de Maastunnel precies 75 jaar. Ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van ‘Onze tunnel’ wijdt de
Kunsthal Rotterdam in samenwerking met
de gemeente Rotterdam een tentoonstelling
aan de oudste verkeerstunnel van Nederland.
De Maastunnel, met haar bijzondere ventilatie gebouwen ontworpen door architect
Ad van der Steur, is sinds 2012 een be-

farmaceutische bedrijven naar oplossingen
zoeken. Bovendien wordt getoond dat wijzelf antibiotica-resistentie ook te lijf kunnen
gaan.
Naast verhelderende diagrammen, antieke
instrumenten en levende bacteriën wordt
de bezoeker van de tentoonstelling geconfronteerd met zijn of haar eigen al dan niet
resistente bacteriën.

Natuurhistorisch Museum
Rotterdam
Westzeedijk 345 (Museumpark)
3015 AA Rotterdam
Tel. 010 436 4222

KunstBlock
Elke vrijdag Kunstavond in het
Witte de Withkwartier.
Ontdek de veelzijdigheid van de hedendaagse kunst in het Rotterdamse kunstkwartier
bij TENT, Witte de With, WORM, V2 en
MAMA en kunst in de openbare ruimte van
CBK Rotterdam: van beeldende kunst tot
muziek, van fotografie tot film en meer! De
instellingen zijn iedere vrijdagavond gratis
geopend tussen 18 en 21 uur. Bezoek de
Kunstavond op eigen gelegenheid of neem
gratis deel aan de Kunstblock Tour waarbij
een gids je in een uur meeneemt langs de
Kunstblock-instellingen. Deelname is gratis, reserveren is niet nodig. Start: Witte
de With/ TENT Rotterdam, Witte de Withstraat 50, melden bij de balie.

(AV)

