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We Beeld This City # 24

Monsieur Jacques
(1958)
Ludwig Oswald
Wenckebach

Op de Coolsingel staat voor boekhandel Donner, tussen de
paviljoens, een standbeeld van een man met de handen op zijn
rug en hoed in de hand. Hij lijkt in gedachten verzonken en kijkt
tevreden voor zich uit. Het is een 1,80 meter levensgroot, bronzen
standbeeld uit 1956 en heeft de naam Monsieur Jacques. De maker
is de Nederlandse kunstenaar Oswald Wenckebach.

Wenckebach (1895-1962) leerde
rond 1910 door zijn oom kennis
maken met Kunst. Hij ging in 1913
naar de Kunstnijverheidsschool
in Haarlem. Omdat zijn vader een
beroemd cardioloog was, die voor
zijn werk door heel Europa reisde,
heeft Wenkebach in diverse landen
op Kunstscholen gezeten. Eenmaal
terug in Nederland maakte hij kennis met een kunstenaar die hem de
beeldhouwkunst leerde. Dit werd
zijn passie. In het begin maakt hij
vooral klassieke beelden maar gaandeweg werd zijn werk losser.

Monsieur Jacques is een werk van
hem dat past in een naoorlogse traditie waarbij, min of meer, grappige
beelden in de stad geplaatst werden.
In tegenstelling tot moderne kunstwerken zoals die van Zadkine en
Gabo werden deze beelden snel door
een breed publiek gewaardeerd. Andere voorbeelden hiervan zijn De
Spelende Beertjes op de Lijnbaan en
Fikkie op de Oude Binnenweg.
Deze beelden maar ook De Boeg,
naast de Erasmusbrug, waren overigens vanaf 1966 doelwit van een

groep provo’s. Zij vonden het nodig
om de beelden te bekladden met
witte, gele of zwarte verf. De wat oudere lezer kan zich wellicht herinneren hoe triest de beelden er toen
uitzagen.
Wenckebach’s Monsieur Jacques
is een belangrijk kunstwerk. Het
werd in 1958 ingezonden voor de
Wereldtentoonstelling in Brussel.
Museum Kröller-Muller kocht het
op en het staat daar nog altijd bij de
ingang. De Gemeente Rotterdam
kocht een tweede afgietsel in 1959
en sindsdien staat het op de Coolsingel. Sinds 1966 staat het beeld van
Jacques ook in Heerlen maar dan
met hoed op en wandelstok over de
arm.
Monsieur Jacques is een beeld van
een man in lange jas met hoed.
Mode verandert en tegenwoordig
komt een lange jas en hoed misschien wat deftig over. Maar toen
het beeld in 1959 in het begin op de
Coolsingel stond was het een toonbeeld van de gewone burgerman.
Wenckebach heeft destijds een
hele reeks van de toch grappige
Monsieur Jacques gemaakt. Zoals;

Jacques Op vakantie, Na de begrafenis of Jacques met Zorgen. Deze
reeks die hij in het klein maakte in
terracotta, zijn in het bezit van Museum Boijmans Van Beuningen.
Het zou leuk zijn als zij deze werken
een keer zouden laten zien.
Over het ontstaan van de naam
Monsieur in plaats van Mijnheer
voor het beeld bestaan verschillende meningen. Zo zou men op
de Wereldtentoonstelling in Brussel
Monsieur hebben gezegd toen ze
het zagen. De naam Meneertje vond
Wenkebach zelf meer geschikt.
Misschien mag ik het niet zo zeggen maar de reeks van Monsieur
Jacques doet mij denken aan de
films van Jacques Tati. Die maakte
rond 1953 films van ene heer Hulot
die op vakantie ging of last had van
het verkeer. Ik zie hier een zekere
overeenkomst.
Hoe dan ook is de beeldenreeks
van Wenckebach een weergave van
de Nederlandse burgerman van die
tijd. Het is ook nog eens een knap
gemaakt beeld. De jas is heel slim
weergegeven met slechts een paar
strepen voor de revers. En de broek

en de schoenen lopen vloeibaar in
elkaar over.
Er is een soort van bewustwording
aan het ontstaan bij Rotterdammers
(en bezoekers) dat de hoeveelheid
Kunst in de buitenruimte niet vanzelfsprekend is. Monsieur Jacques
staat nu op een Coolsingel die heringericht en verbouwd wordt. Ik ben
ervan overtuigd dat het beeld na die
werkzaamheden een kunstwerk is,
dat je als toerist gezien moet hebben.
Rond 1955 werd Oswald Wenckebach benoemd tot ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw. In 1962
stierf hij in Noordwijkerhout.
De standbeelden in Rotterdam zien
er tegenwoordig piekfijn uit. Zelfs
het verwaarloosde kunstwerk van
Naom Gabo voor de Bijenkorf wordt
opgeknapt. Wel wat anders dan de
bekladde kunstwerken in de jaren
70. Laat Rotterdam deze trend volhouden. En misschien kan er nog
een levensgrote Monsieur Jaques bij
komen. Ontwerpen zat!
(RdK)

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.

VRIJWILLIGER BIJ GILDE ROTTERDAM
‘JE VOELT JE WAARDEVOL’
Voor me staan een schaal
met bonbons en een bord
vol plakken cake. Aan tafel
zitten vier dames van Gilde
Rotterdam, de een nog gemotiveerder en spraakzamer
dan de ander. Caroline, Betsy,
Riet en Plonia zijn de beste
ambassadeurs die Gilde zich
kan wensen.
En dat is ook hard nodig. Want we
zitten hier, hartje Centrum aan het
Grotekerkplein, omdat Gilde naarstig op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. Om precies te zijn, Plonia
heeft dringend behoefte aan “kennisaanbieders”. Aan mensen dus
die bereid zijn hun kennis en ervaring te delen met anderen.
“Als iemand bij ons aanklopt die wat
wil leren of bij het leren hulp kan
gebruiken, kijken we aan welke kennisaanbieder wij die persoon kunnen koppelen” legt Plonia, de coördinator Kennisoverdracht me uit.
De een wil zijn Engels verbeteren
om een studie te kunnen gaan volgen. De ander heeft al heel lang het
leren spreken van Russisch op haar
verlanglijst staan. Maar er zijn ook
zzp’ers die we helpen bij het schrijven van een ondernemingsplan of
het doen van een belastingaangifte.”
De voorbeelden van alles wat Gilde
te bieden heeft vliegen over tafel.
“Onze vrijwilligers kunnen helpen

bij het installeren van een nieuwe
computer of mensen wegwijs maken bij het fotograferen.” Voor wie
hulp zoekt zijn de kosten laag: “We
rekenen 15 euro bemiddelingskosten en eventueel betaalt de aanvrager nog de reiskosten van de kennisaanbieder. En dat is het.”
Gilde is vooral bekend door de wandelgidsen, de oudere Rotterdammers die met liefde en passie toeristen en andere bezoekers meenemen
op rondleiding door de stad. “Daar
hebben we er ongeveer vijftig van.”
Zegt Riet. De tweede poot bestaat uit
de taalhulpen. “Ook nog eens driehonderdvijftig vrijwilligers.” En dan
zijn er dus de kennisaanbieders, in
totaal zeventig stuks.
Extra kennisaanbieders zijn broodnodig omdat Gilde huiswerkklassen gaat opzetten. Na een succesvolle proef in het Nieuwe Westen gaat
ze daarmee verder op Rotterdamse
basisscholen en op het voortgezet
onderwijs.
Caroline heeft zich ongeveer een
jaar geleden als vrijwilliger aangemeld. Ze is een voormalig docente
biologie en wilde bijlessen gaan geven aan kinderen die het op eigen
kracht op school niet zo goed redden. “Deze kinderen hebben vaak
thuis geen rustige ruimte om hun
huiswerk te doen en de ouders zijn
meestal niet gewend bij het maken
van huiswerk een handje te helpen.
Wij willen laten zien dat het gezellig

mag zijn, dat het leuk is om huiswerk te doen.”
Ook Betsy heeft ervaring in het
onderwijs. Ze is een oud-docente
wiskunde. En ze wil als vrijwilliger
aan de slag bij de huiswerkklassen
in het voortgezet onderwijs. “Er zijn
twee scholen die met ons willen

samenwerken en dat betekent dat
we ook in het voorgezet onderwijs
een pilot kunnen gaan draaien.” De
huiswerkklassen zijn een uitkomst
voor de ouders met weinig geld:
“Echte huiswerkklassen zijn peperduur en dus voor de ouders van deze
kinderen onbetaalbaar.”

VRIJWILLIGER
KENNISOVERDRACHT
WORDEN?

Stichting Gilde Rotterdam zoekt enthousiaste kennisaanbieders! Vind je het leuk om jouw kennis te delen met anderen?
Neem dan contact op met Gilde Rotterdam. Gilde is op zoek naar vrijwilligers voor: Huiswerkbegeleiding basis- en voortgezet
onderwijs. Heb je interesse? Kijk dan voor nadere informatie op
www.gilderotterdam.nl of bel T: 010 203 84 85

Ik pak een tweede plak cake, de koffie gaat nog een keer rond. En ik wil
natuurlijk weten waarom mensen
zich aanmelden als vrijwilliger. Wat
is er eigenlijk zo leuk aan?
“Wie bij ons werkt, doet dat voor de
voldoening. Je ziet wat je voor een
ander kan betekenen. En veel oudere vrijwilligers vinden het mooi
dat ze actief blijven, dat ze ergens
bij horen en dat hun kennis en ervaring worden gewaardeerd.” Krijg ik
van vier kanten te horen. “Je voelt je
waardevol.”
Vrijwilliger voor de huiswerkklassen word je trouwens niet zo maar.
Gilde vraagt minimaal MBO+ denkniveau. Vanzelfsprekend moet iemand er plezier in hebben kennis
over te dragen en het leuk vinden
met kinderen en jongeren om te
gaan. En je kunt alleen als vrijwilliger aan de slag als je een paar uur
per week beschikbaar bent.
“Het vrijwilligerswerk bij Gilde is
niet vrijblijvend, maakt Plonia duidelijk. “We leveren serieus werk af
en kijken altijd waar we onszelf kunnen verbeteren.”
Nog een keer wordt de schaal met
bonbons mijn kant opgeschoven.
Nou ja, vooruit, de laatste dan. Ik
neem afscheid van vier vrolijke en
goed gemotiveerde dames en hoop
dat ze binnenkort zo veel nieuwe
collega-vrijwilligers er bij krijgen
dat de bonbons en cake niet meer
zijn aan te slepen.
(pvh)
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Het dialoogjaar 2017
Wat wordt ‘t met de Dag van de Dialoog Rotterdam in 2017? Het bestuur van de Dag van
de Dialoog Rotterdam heeft zich over deze vraag gebogen en heeft besloten dit jaar
de centrale ondersteuning op een laag pitje te laten verzorgen. Tijdens een platformoverleg in juli bij Brahma Kumaris Spirituele Academie (waarvoor dank) heeft
het bestuur daarover uitleg gegeven. Het leidt tot een andere invulling, waar we
wellicht meer teruggaan naar de dialoogbasis en met elkaar het goede gesprek
aangaan zonder teveel ‘moeten’. Wat zal leiden tot een spannend dialoogjaar
met een evenement op één Dag. Een jaar waarin de dialoog voortgaat omdat ‘t
ook echt nodig is!
Dag van de Dialoog 5 november
Rotterdam # save the date
De Dag van de Dialoog Rotterdam
wordt dit jaar gevierd en gehouden
op zondag 5 november op één Dag en
één plek. Het gebeurt op of rondom
het nieuwe Stadspark in de gebouwen
Laurenskerk, de Heuvel en nog meer
locaties. Dit jaar liften we mee met het
jaarthema dat in heel Nederland centraal staat: SAMEN. Vanaf ‘s middags
ca. 14.00 uur vangen we aan, het kan
doorgaan tot in de avond. In de gebouwen staan tafels en faciliteiten gereed,
Je kunt je met je groep/bezoekers je
aanmelden voor een dialoogtafel. Wil
je zelf als deelnemer aanschuiven of

als ervaren gespreksleider een dialoogtafel begeleiden? Geef je dan op
via meedoen@dagvandedialoog.nl.
Je ziet: ook in de organisatie gaan we
dit jaar nóg meer uit van SAMENwerking! Met speciale dank aan de
aanjagende dialoogpartners in deze,
gebouw de heuvel en IDEM/Radar.

Gezond Gesprek in Rotterdam
In opdracht van / samenwerking met
de Gemeente Rotterdam en de Huizen van de Wijk worden in Rotterdam
meerdere dialoogtafels georganiseerd
rondom het thema Gezondheid. Dit
jaar op twee locaties en in 2018 ook
nog op twee locaties. De Dag van de

tastische Dialoogbijeenkomst met
medewerkers van de Rabobank
Rotterdam. En een feestelijke
opening van de Dag van de Dialoog in het Timmerhuis. https://
youtu.be/lWynTVHWAVw. En
daarnaast de vele dialoogtafels bij
diverse organisaties door heel Rotterdam. In totaal 150 dialoogtafels,
met als thema ‘Je Suis Rotterdammer’. En in het begin van 2017 in
januari de extra dialogen rondom
de Turkse Couppoging. We kijken
terug op een veelbewogen jaar; dank
aan iedereen die vorig jaar heeft
meegeholpen aan de dialogen!

... anders dan normaal
Dialoog Rotterdam is door de Gemeente Rotterdam gevraagd mee te
helpen in de organisatie (methodiekontwikkeling, trainingen, gespreksleiders). Hou onze berichtgevingen op
Facebook, website en/of elders in de
gaten voor je aanmelding!

Terugblik 2016
Wil je nog eens terugdenken aan het
dialoog jubileumjaar? Denk dan aan
de maandelijkse Dagjes van de Dialoog in de Bibliotheek Rotterdam.
De samenwerking met de Dag van
de Romantische Muziek. Een fan-

De dialogen in 2017 komen tot stand
met de hulp van vele Rotterdammers
en Rotterdamse partners.
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De Doelen viert tienjarig jubileum
Red Sofa met Pete Harden als curator-in-residence.
In Huize Harden brengt hij gelijkgestemde musici, makers
en bezoekers samen

Al tien jaar lang presenteert
de Doelen met succes in de
Red Sofa-concerten nieuwe
muziek op een andere manier. Een dergelijk jubileum
verdient een passend feestje. Naast een uitgebreide
nieuwe editie van de Red
Sofa concerten komt de Doelen dit seizoen met In Huize
Harden, een serie rondom
multi-talent Pete Harden
van Ensemble Klang. Van
28 september 2017 tot en
met 22 april 2018 brengt hij
als curator-in-residence een
speciaal programma.

Pete Harden
De Doelen kiest voor een nieuwe
muzikale weg met niet een composer of ensemble maar een curatorin-residence. Wie kan dat beter
zijn dan Pete Harden, componist,
gitarist, bassist en artistiek leider
van Ensemble Klang? Pete Harden
bedacht speciaal voor de Doelen allerlei programma’s, treedt zelf op
en brengt eigen werk in première.
Zijn Red Sofa-serie gaat vooral over
het samenbrengen van een ware
‘community’ van gelijkgestemde
musici, makers en bezoekers. Hij
werkt hierin samen met onder
meer het DoelenEnsemble, Pianoduo X88, Dublin Guitar Quartet en
Codarts Dans.

Tien jaar Red Sofa
Het eerste Red Sofa-concert vond
plaats op 22 september 2007. Vol

vertrouwen koos de Doelen tien
jaar geleden voor een andere manier om concerten met nieuwe
muziek te presenteren. Het succes
van de Red Sofa-concerten overtrof alle verwachtingen. Het is gelukt om ook voor onbekende, vaak
verse noten, een groot publiek te
interesseren. Gratis toegankelijke
inleidingen en nabesprekingen
op de Red Sofa worden enthousiast bezocht: uitstekende musici,
bevlogen componisten én nieuwsgierig publiek brengen wij zo met
elkaar in contact. Dankzij de Red
Sofa Bankpas vormen de trouwe
bezoekers inmiddels de grootste
community voor nieuwe muziek in
Nederland! Verderop in het seizoen
wordt tien jaar Red Sofa uitgebreid
gevierd met festival Spring Loaded,
een meerdaags festival waar ook
Pete Harden aan meewerkt.

Over Pete Harden

De Britse componist Pete Harden kwam ooit naar Nederland om te studeren, bleef hier hangen en was als gitarist een van de oprichters van Ensemble Klang, waarvan
hij tevens artistiek leider is. Pete Harden componeerde
werken voor onder meer de Radio Kamer Filharmonie,
Slagwerk Den Haag, Trio Scordatura, het Orgelpark (Amsterdam), trompettist Marco Blaauw en pianist Marcel
Worms. Meer op www.peteharden.com

Rotterdamse topkoren brengen unieke
professionele kwaliteit naar de Doelen

Jazz

in Café-restaurant

De Machinist

10 gratis toegankelijke
jazz-concerten, vanaf 8 oktober
wekelijks, vanaf 15.00 uur.

Prachtige serie Geliefde koorwerken,
geliefde koren inclusief klassiekers als Messiah
en Carmina Burana

De Doelen brengt dit seizoen in de
serie Geliefde koorwerken, geliefde
koren vijf heerlijke, grootse en beroemde koorwerken naar Rotterdam. De serie omvat onder meer
Händels chef d’oeuvre Messiah,
Orffs immens populaire Carmina
Burana en - in de Laurenskerk Rotterdam - een speciale “Rotterdamse”
meezing versie van het ultieme
kerstconcert A Festival of Nine Lessons and Carols van het Kings College uit Cambridge. Bijzonder is dat
deze prachtige werken onder meer
worden gebracht door twee geweldige beroepskoren uit Rotterdam. De
Doelen brengt hiermee een voor ons
land unieke en ongeëvenaarde professionele kwaliteit op het podium.
Dankzij het succes van tv-programma’s als EO’s Korenslag en BBC’s
The Choir staat dit klassieke genre
ook vandaag de dag weer volop in

COC agenda november
Alle activiteiten vinden plaats op Schiedamsesingel 175

de belangstelling van een nieuwe
generatie.

Rotterdamse topkoren
Drie Rotterdamse koren brengen al
deze geliefde koorwerken in de Doelen tot leven: de Laurenscantorij, en
de twee beroepsensembles het Laurens Collegium Rotterdam en het
Rotterdam Symphony Chorus. Met
telkens andere ensembles en orkesten erbij laten de drie koren horen
wat ze in hun mars hebben en hoe
het Laurens Collegium en Rotterdam Symphony Chorus als twee
jongste professionele koren van
Nederland zich ontwikkeld hebben.
Het middelste van de vijf concerten
is heel speciaal: in de Rotterdamse
versie van de beroemde kerstavonddienst A Festival of Nine Lessons
and Carols van het Kings College
(Cambridge) in de Laurenskerk
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Rotterdam mag de bezoeker - naar
keuze - zelf meezingen!

Tiende seizoen in de Doelen
toont spectaculaire
ontwikkeling beroepskoren

Messiah en Carmina Burana

Programmeur Neil Wallace kijkt
uit naar alweer het tiende seizoen
van de koorserie in de Grote Zaal:
“Het is werkelijk fantastisch dat de
Doelen - als enige concertzaal in
Nederland - niet verder dan haar
eigen stadsgrenzen hoeft te zoeken
naar professionele topkoren voor de
Grote Zaal serie. De ontwikkeling
die het Laurens Collegium en Rotterdam Symphony Chorus de laatste
jaren hebben gemaakt is spectaculair en het feit dat ze nu overal gevraagd worden is ook veelzeggend.
Onze professionele koren uit eigen
stad zingen samen met o.a. BBC
Scottish Symphony Orchestra, Bochum Symphoniker en Arthur en
Lucas Jussen. Dat is iets om trots op
te zijn en ik verheug me op het eindresultaat in deze schitterende serie.”

De uitvoeringen van Händels Messiah en Orffs Carmina Burana behoren tot de absolute toppers van dit
seizoen. Händels goddelijke Messiah, uitgevoerd door het Laurens
Collegium Rotterdam, vier uitstekende solisten en Collegium Musicum Den Haag staat onder leiding
van Wiecher Mandemaker. De Carmina Burana wordt uitgevoerd in de
versie van Killmayer voor zang, twee
piano’s en slagwerk. Voor deze gelegenheid laat het Rotterdam Symphony Chorus zich op het podium
vergezellen door onder meer de pianobroers Lucas en Arthur Jussen
en de slagwerkgroep van het Radio
Filharmonisch Orkest.

Geliefde koorwerken, geliefde
koren. De serie omvat de volgende vier concerten:
BRITTENS WAR REQUIEM
zondag 12 november 2017 - 20:15
Bochumer Symphoniker &
Rotterdam Symphony Chorus
A FESTIVAL OF NINE LESSONS
AND CAROLS
woensdag 20 december 2017 - 20:30
Laurenscantorij & Zing-het-Zelf
Koor (Laurenskerk Rotterdam)
CARMINA BURANA
zondag 18 februari 2018 - 14:00
Rotterdam Symphony Chorus met
Lucas & Arthur Jussen
THE DREAM OF GERONTIUS
vrijdag 1 juni 2018 - 20:15
BBC Scottish Symphony Orchestra
& Rotterdam Symphony Chorus

wo 1, 8, 15, 22, 29 20:00-23:30 Klaverjassen in COCR
vr 3, 10, 17, 24
18:00-20:00 Mara-eetcafé
zo 5
14:00-17:00 OOXO
zo 5, 19
17:00-22:00 Transcafé
ma 6, 13, 20, 27
20:00-22:00 Informatie-avond
				
di 7
21:30
Gay Film Night in L/V
za 12
13:00-17:00 Connected
zo 12
13:00-17:00 Jong en Out
za 25
20:00
Open Café De Kringen
zo 26
15:00-18:00 Zondagmiddagsalon

Wekelijkse LHBT-avond ‘Rotterdams klaverjassen’, info op de site
Ontmoetingsplek in COCR, info op de site, vóór 12u aanmelden 06 2662 6893
Soos voor mensen met een lichte beperking en holebi gevoelens
Inloopavond op de eerste en derde zondag, info op www.transcafé.nl
Individueel gesprek over LHBT-vragen, ook telefonisch, na afspraak via
advies@cocrotterdam.nl of 010 4141 555
Maandelijkse filmavond in LantarenVenster, info op de site
Meeting, info op de site en via advies@cocrotterdam.nl
Meeting voor en door LHBTI-jongeren t/m 18 jaar. Info op www.jongenout.nl
Iedereen welkom bij De Kringenborrel
Voor oudere homo en lesbienne, geen leeftijdgrenzen, aansluitend diner

Op het programma staan achtereenvolgend: Het Maarten Hogenhuis
Trio, Four. Francien van Tuinen
Reinier Baas Duo, Juliana Martina,
Michiel Stekelenburg Trio, Thijs
Nissen Trio, Paul van Kemenade
Dubbelconcert: Paul van Kemenade Jasper van ’t Hof Duo en het
Podium Trio, Wild Man Conspiracy,
Koen Schalwijk Joris Roelofs Duo,
Rein Godefroy Trio.
Voor het volledige programma zie:
www.demachinist.nl en klik op de
agenda.

De Machinist
Willem Buytewechstraat 45
Metro Coolhaven, Rotterdam
010-4775700, Gratis parkeren!!

Dit seizoen kom je nóg meer kunst tegen in de wijk Cool. Naast de
wekelijkse Kunstavonden waarbij je elke vrijdagavond tussen 18.00
en 21.00 uur gratis toegang krijgt tot de hedendaagse kunstinstellingen in het Rotterdamse Kunstkwartier, gebeurt er komende
maanden ook veel buiten op straat.
De nieuwe serie ‘Coolstof’ wordt afgetrapt door MAMA, die CrosXXXSing the Song presenteert, een serie workshops en een optreden van
de multidisciplinaire kunstenaar
Geo Wyeth uit New York. Wyeth
gebruikt het idee van oversteken tussen gender, ideeën en cultuur en vraagt: hoe en wanneer steken
we over? Een geselecteerde groep
van jongeren sluit zich bij Wyeth
aan voor een reeks workshops die
uitmonden in een stuk muzikaal
straattheater.

MAMA, TENT Rotterdam, V2_,
Witte de With Center for Contemporary Art, WORM en CBK
Rotterdam hebben verschillende
kunstenaars en collectieven uitgenodigd om bijzondere projecten
te realiseren. Van september 2017
t/m mei 2018 is er elke maand een
verrassende performance, optreden, interventie of installatie in de
wijk Cool te zien onder de naam
‘Coolstof’.
www.coolstof3012.nl
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Tussen
Koopgoot
en Markthal

winkels in
onze wijk

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

niet. Want in de zijstraten zitten vaak ontzettend leuke, verrassende en aparte winkels. En die wat minder bekende zaken en
ondernemers gaan we het komende jaar in de spotlight zetten.
Kent u een winkel waarvan u vindt dat die een portret in de
Stadsruit verdient? Laat het ons weten. Het liefst een unieke
winkel. Een winkel dus die niet hoort bij een keten. Maar we
zijn daar niet echt streng in. En wie weet, duikt uw idee in een
volgen nummer op in de rubriek “Rond Koopgoot en Markthal”.
Mail ons: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl

VAN PALE PINK TOT LIPSTICK RED
Het ruikt hier lekker. Naar potloden, realiseer ik me na
een tijdje. Maar niet alleen de neus wordt geprikkeld. Wie
bij deze zaak naar binnen loopt, komt vooral ogen tekort.
Meer dan 45.000 verschillende artikelen (ja inderdaad,
vijfenveertigduizend) staan uitgestald en sterker nog:
“Over een paar maanden is het assortiment uitgebreid tot
85.000” zegt Ingrid Hoogendoorn van Gerstaecker Harolds
lachend.
Dit is hét adres voor grafisch en
technisch tekenmateriaal, alles voor
modelbouw, papier en kunstschilderbenodigdheden. “Ook hebben
we een lijstenmakerij. Maar eind
dit jaar gaat die met de modelbouwafdeling verhuizen naar de Hoogstraat.”
In 1984 is Harolds op deze plek begonnen. Eerst met twee units en nu
is het een enorme zaak, een instituut bijna, dat in augustus van dit
jaar kopje onder dreigde te gaan,
maar gered is door het Duitse bedrijf Gerstaecker (uit te spreken als
Ger- Stekker). Die roerige en spannende weken hebben diepe sporen
getrokken: “Het is triest dat we
maar met 12 van de 21 vaste medewerkers konden doorgaan. Het

deskundige medewerkers, met hart
voor de zaak en voor het vak.”
Harolds ligt op een strategisch goede plek, op loopafstand van de Willem de Kooning Academie en pal
bij station Blaak. “We hoeven geen
reclame te maken. Vakmensen, architectenbureaus, kunstenaars, studenten en mensen die tekenen of
schilderen als hobby hebben, weten
ons makkelijk te vinden.”
We hebben afgesproken in de “Doekenkamer”, de plek om schilderdoek uit te kiezen, op te meten en te
snijden. Er is ook een “Acrylkamer”
en verder de ene hoek na de andere.
Voor papier in alle kleuren, soorten
en maten. Voor penselen. Potloden
en - het is bijna kunst - voor ezels.
Tijdens het rondje door de zaak

topfabrikant van potloden FaberCastell. Ze maakten in een beperkte
oplage (nou ja, 2500 stuks) een kist
met 350 verschillende items om te
tekenen. Kosten: 2500 euro.
Na de vraag “Wat is het meest type-

ml. “Kijk maar goed. Wat een kwaliteit hè” zegt Ingrid trots. “Het etiket
is met de hand gemaakt.”
Ook in deze business zijn er modes
en trends. “Een paar jaar terug sloegen volwassenen massaal aan het

en beter voor je gezondheid dan de
olieverf die met terpentine wordt
gemengd.”
Ik maak tot slot een extra rondje
door de zaak. Een ererondje. Om te

Danny
De Cactus
De zaak is volgestouwd met vetplanten en cactussen, hangmatten, kleden en tapijten, lampen en andere
vrolijke woondecoraties. Een lust
voor het oog. En de wierooklucht
krijgt de klant er gratis bij.
Er zit niet een plan achter de indeling en inrichting van deze kleurrijke
winkel. “Het staat er zo als het binnenkomt.” Deze relaxte benadering
loopt als een rode draad door het hele
verhaal van Danny en zijn zaak, Danny De Cactus, die hij 22 jaar geleden
in dit hoekpand aan de verlengde
Witte de Withstraat begon.
“In Marokko koop ik de spullen zelf
in. Ik zeg wat ik wil hebben en dan
wordt het speciaal voor mijn zaak
gemaakt. Veel fijner bewerkt dan
voor de Marokkaanse markt gebeurt.
Nederlanders vinden kwaliteit belangrijk. Ook willen ze iets aparts.”
Vrienden die hij goed kent, importeren vanuit India en Indonesië. “Ze
hebben dezelfde visie als ik en dus
nemen we elkaars spullen af.”
Het goedkoopste dat hij verkoopt is
een gelukspoppetje van 30 cent. Als
ik vraag wat het duurste is, zegt hij
eerst: “Goede vraag”, om vervolgens
in gedachten te verzinken. “Een
Boeddha van 1295 euro” is even later
het antwoord.

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

Ingrid is ooit stage komen lopen bij
de voorloper van Harolds: De Verfbar aan de Pannekoekstraat. Van het
een kwam het ander en uiteindelijk
werkt ze al 33 jaar bij het bedrijf.
“Veel van mijn collega’s werken er
ook al lang. Daardoor worden klanten hier geholpen door ervaren en

loop ik aan tegen de viltstiftenmolen. Meer dan 350 verschillende
kleuren zijn daarin te vinden. Van
“lipstick red” via “macademia nut”
tot “pale pink”.
Het goedkoopste dat hier te koop is,
blijkt een A4’tje, een velletje papier
dus. De klant legt er vijf cent voor
neer. Het duurste is de “Karlbox”.
Een coproductie van de beroemde
ontwerper Karl Lagerfeld en de

rende product van deze zaak?” volgt
een diepe zucht, dan een lange
stilte en tenslotte een tegenvraag:
“Mag ik die in de groep gooien?”
Ingrid loopt naar haar collega’s en
na wat heen en weer gepraat kiezen
ze voor een tubetje verf. Maar natuurlijk niet zo maar een tubetje,
het label zegt: “Oudhollandsch”, de
kleur heet “Caeruleum Blue” en de
prijs? Die is 132,50 euro voor 125

kleuren”. Als Ingrid mijn verbaasde
gezicht ziet loopt ze naar achteren
en komt terug met een ingenieus
kleurplatenboek waarop de vijftig
plusser zich nog steeds gretig stort.
“Google voor de gein maar eens op
‘kleuren voor volwassenen’, dan
heb je zo een paar miljoen hits”,
bezweert ze me. Een andere trend
is de opmars van de watervermengbare olieverf. “Beter voor het milieu

vieren dat Harolds voor Rotterdam
behouden is. Er is een webwinkel.
“Voor ons een heel belangrijk afzetkanaal.” www.gerstaecker.nl
De winkel aan de Burgemeester
van Walsumweg 730 is geopend van
maandag t/m vrijdag van 9 tot 18
uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur.
(pvh)
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“Spullen waar je blij van wordt. Dat verkoop ik hier.” Danny
en ik zitten op twee rieten stoelen aan de rand van het
trottoir en kijken naar de kleurrijke en overvolle etalage
van zijn zaak. Het is een zonnige middag en met wat
vrolijke muziek er bij zou ik me in verre oorden wanen.

wie
wat
waar

blijft voelen als een soort van amputatie.”
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REDACTIE:
Silvia Stentler, Annemarie Vooren,
Robert de Keizer, Carl Klaverweide,
Peter van Heemst, Ger Driesens (fotograaf)
OPMAAK: Bureau 404
DRUK: Janssen/Pers

Sale

Adverteren
in de Stadsruit?

Momenteel is er SALE, dus tijdelijk
twee advertenties voor de prijs van één!!!
De tarieven zijn:
Hele pagina................ e 500,00
Halve pagina.............. e 250,00
Kwart pagina.............. e 180,00
Een achtste................ e 90,00

Sinds een paar jaar werkt ook zijn
zus hier. “De winkel is er mooier
door geworden. Zij let weer op andere details dan ik. Als we bijvoorbeeld
tassen gaan inkopen heeft zij oog
voor de gebruiksvriendelijkheid.”
Inmiddels is Danny De Cactus de
langstzittende winkel van de Schilderstraat. En met Marlies Dekkers
en De Witte Aap hoort hij tot de
smaakmakers van deze buurt. Zeker
de laatste drie, vier jaar ziet Danny
de aanloop van toeristen groeien.
“Dat is leuk hoor, dat een gezin binnenkomt en dat de kinderen dan allemaal iets mogen uitzoeken. Zo iets
hoort echt bij vakantie vieren.”
Hij maakt geen reclame. Mensen
weten zijn zaak te vinden via mondtot-mondreclame. “En als je van deze
stijl houdt, komen klanten na de
aanschaf van hun eerste lamp geheid
terug voor de tweede en derde”, lacht
hij. Alle leeftijdsgroepen komen hier
over de vloer, maar vrouwen zijn
duidelijk
oververtegenwoordigd.“
’s Nachts is de verlichte etalage een
perfecte reclame, blijkt nu. Want de
toeristen die hier dan langslopen,
komen staan vaak de volgende ochtend voor de deur om binnen rond
te neuzen.”
Een beeldje uit India. Dat typeert

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

zijn zaak het beste. “Het toont een
wijze man die de haren voor zijn
ogen weghaalt om beter te observeren. Het kost bijna niets maar het
staat voor veel: ik ben graag buiten,
ik houd van kijken.”
Hij heeft een website, maar geen webwinkel: “Ik laat puur foto’s van de

winkel zien en dus is het op de site
een grote, volle bedoening.”
Ik vraag maar niet wat zijn droom is
voor over pakweg zes, acht jaar. Want
het is zonneklaar: zo als het nu is, is
het goed. “Onze klanten voelen dat
wij het leuk vinden, dat wij het met
ziel en zaligheid doen.”

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 in het Centrum is bereikbaar via het gemeentelijke telefoonnummer 14010.
U vindt de VraagWijzer Centrum
tijdelijk op de volgende locaties:
Oude Westen: De Nieuwe Gaffel,
Gaffelstraat 63-A	
dinsdag en vrijdag, 9.00 - 12.00 uur
Stadsdriehoek: Huis van de Wijk ‘De Kip’
Kipstraat 37
dinsdag, 9.00 - 12.00 uur
Kralingen:	Oostzeedijk 276
maandag t/m vrijdag, 9.00 - 13.00 uur
Let op:
Het Stadhuis wordt verbouwd; de Vraagwijzer is daar dus niet te bezoeken.

Gemeente
Algemeen nummer
gemeente Rotterdam

Danny de Cactus zit aan de Schilderstraat 63 a. Open op woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 18 uur.
Op vrijdag van 10 tot 21 uur en op
zondag van 12 tot 18 uur.
(pvh)

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

Gezondheid
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Tienjarig Popronde Rotterdam
maakt programma bekend
Het grootste rondreizende
festival van Nederland doet
dit jaar 41 steden aan, Rotterdam maakte vandaag haar
programma bekend. O.a. EUT,
Tusky, Dakota, Fata Boom en
AMARTEY komen op zaterdag
4 november naar het centrum
van Rotterdam. Bijzonder dit
jaar is dat Popronde Rotterdam
haar tienjarig bestaan viert, dit
doet Popronde Rotterdam op
41 locaties met meer dan 90
optredens. Met deze aantallen
zet Popronde Rotterdam een
nieuw record neer.
Over de Popronde
De Popronde is hét reizende muziekfestival van Nederland. Vanaf
donderdag 14 september tot en met
zaterdag 25 november reizen de
141 geselecteerde Popron-debands
en acts – de nieuwe generatie popmuzikanten - langs 41 steden door
het hele land. Singer/songwriters,
rappers, rockers en producers, de
Popronde is niet aan een muziekstijl gebonden en alle concerten zijn
gratis toegankelijk.
Popronde vindt in Rotterdam plaats
op zaterdag 4 november. Meer dan
90 acts presenteren zich bij de 41
deelnemende locaties.
Popronde tourt 10 weken door Nederland. Elke donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag vindt in 4 verschillende steden een Popronde
plaats, met elk een unieke pro-

Moon, Frank Valenza, FUZ, GRIM
TIM, GUS, HEBE, Hunter Complex, INGE VAN CALKAR, JAGD,
Jan Terlouw Junior & The Nightclub, Jermain Bridge-water, Jolene,
KASPER, Kiki Mettler, Kinoo, Kitty
Kitty Tuna, Korfbal, Levi Manner,
LGNTNG, Lisa Nora, Lukas Batteau, Mantra, MARCH, Massi,
Maurice van Hoek, Mexican Surf,
Moon Moon Moon, Nausica, Niko,
Nimbus 3000, OBESE, Okke Punt,
PEER, Pip Blom, PIZZA KNIFE,
PROS\PECT, Quibus, Sean Gascoigne, Severin Bells, Stopcontact,
Super Ego, Sured, The Avonden,
The Gwoof, The Hazzah, The Howlin, The Hubschrauber, The Irrational Library, The Ultraverse, The
Visual, Tom Tukker, Tony Clifton,
Tusky, VELINE, Vic Willems, Voltage, Waltzburg, Wririst en Yasmine.

grammering. In iedere stad is het
centrum het festivalterrein en vormen de vele deel-nemende locaties
de etalage voor de nieuwe generatie
popmuzikanten, die in de voetstappen treden van oud-deelnemers
als Kensington, Racoon, De Staat,
Chef’Special, Rondé en Dotan.

Nieuwe locaties
Tijdens de Popronde vormen locaties in het centrum van de stad een
etalage voor opkomend Nederlands
talent. Naast café’s en poppodia
fungeren ook kunstgalerie-en, de
bibliotheek en andere bijzondere
plekken als podia, zoals StayOkay
(kubus-woning), Ayla, Eurotrash,
Mudly’s Barbershop, Grafisch Lyceum Rotterdam, FERRY, Weena,
Bar Bistro Binnenrotte, Mad Mick’s
Breakaway Café, Boca’s, Matrix Rotter-dam (hiphop podium), Kunsthal
en De Nieuwe Poort.

Overzicht alle
deelnemende locaties:
Ani&Haakien, APARTT, Ayla, Bar
Bistro Binnenrotte, Bar3, Bazar,
Belgisch Biercafé Boudewijn, Black
Widow, Boca’s, Café de Riddert,
Café de Witte Aap, Café de Zondebok & ‘t Zwarte Schaap, Café
La Bru, Centrale Bibliotheek Rotterdam,Club Vibes, De Nieuwe
Poort, De Plaatboef, De Riddert,
Dizzy, Euro-trash, FERRY, Grafisch
Lyceum Rotterdam, Holy Smoke,
Hudson, Kraftbar, Kunsthal, LOUD
Rotterdam, Mad Mick’s Breakaway
Café, Mascolori, Matrix Rotterdam,
Mudly’s Barbershop, Proeflokaal
Reijngoud, Rotown, Rotterdamse

Schouwburg, Stalles, StayOkay Rotterdam, Stukafest pop-up huiskamer, Uit Je Eigen Stad CS, Verward,
Wattnou, Weena en Zilch.

Programma 4 november 2017
Popronde Rotterdam
Tijdens Popronde Rotterdam vinden voor de officiële start van het
programma een aantal previews
plaats: Sured in Mascolori, Tusky
in De Plaatboef en Flecha Moon in
Zilch.

Line-up
Aïcha Cherif, ALASKA POLLOCK,
Alcuna Wilds, AMARTEY, Amber
Gomaa, Assorted Travelers, Bagdaddy, Banner., Batobe, BEAUX,
Bjarke Ramsing, Black Acid, Bring
on the Bloodshed, CAMP HIGH
GAIN, Charlie & The Lesbi-ans,
Colin Waters, Cookhouse, Dakota,
Dandelion, DE KAT, Ed Bahonie,
Eelke Ankersmit, Elektropoëzie,
EUT, FATA BOOM, Figgie , Find
Us In Slumberland, Five Years Later, Flecha Moon & The Confused,
FOES, Forever Saturday, Fran-cis

Gehele programma op:
www.popronde.nl/steden/rotterdam
Vanaf 01.15 uur is Rotown de plek
waar de afterparty losbarst, met de
band Korfbal wordt er gedanst tot in
de late uurtjes. Alle concerten zijn
gratis toegankelijk!
Naast Rotterdam strijkt de Popronde dit jaar ook neer in Dordrecht,
Den Haag, Delft en nog X-aantal
andere steden door het hele land.
Kijk voor informatie over de
Popronde, de selectie van 2017 en
het programma van de steden op
www.popronde.nl
www.facebook.com/Popronde
twitter.com/Popronde / #popronde

Wederopbouwarchitectuur op postzegel verzameld
Op 11 september 2017 brengt
PostNL een nieuw postzegelvel uit met tien postzegels die
gewijd zijn aan de wederopbouwarchitectuur in Nederland
na de Tweede Wereldoorlog.
Op de tien postzegels van het
postzegelvel Architectuur wederopbouw staan foto’s van
tien kenmerkende gebouwen
uit de vroege wederopbouwperiode (tot 1958).
Het ontwerp is gemaakt door Ariënne Boelens uit Rotterdam. De
Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) ontwierp
een passende stijlvolle eerstedagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn online en via de
postzegelhandelaren vanaf 11 september te koop.
“De Postzegels van de 758e eerstedagenvelop zijn een eerbetoon aan
de bijzondere architectuur waar wij
hedendaags nog steeds van mogen
genieten,” vertelt Xandra Kleine van
Digidee concept creatie emotie, ont-

werpster van de eerstedagenvelop.
“Architectuur is een bijzonder vak,
waarbij vorm en functie hand in
hand gaan. Door het weergeven van
een ingewikkeld lijnenspel van een
plattegrond, wordt de nadruk gelegd op de reken- en tekenkundige
uitdaging voor een architect. Alles
moet kloppen. Door de kleuren uit
een van de postzegels terug te laten
komen in de plattegrond, passen
envelop en postzegels bij elkaar en
krijgt de zwart-wit fotografie meer
kracht.”

Wederopbouw
Wederopbouwarchitectuur is een
bouwstijl waarin gebouwen worden
opgetrokken bij de heropbouw van
een gebied na oorlogsvernielingen.
In Nederland gaat het dan om de
periode na de Tweede Wereldoorlog. Kenmerkend voor deze tijd
is het experimenteren met een industriële aanpak van het bouwen.
Tussen 1940 en 1965 zijn ongeveer
2,5 miljoen bouwwerken neergezet.
Een van de eerste wijken waar dit op
grote schaal gebeurde was de wijk
Kleinpolder in Rotterdam Overschie.

Op de postzegels zijn van ieder
gebouw twee zwart-witfoto’s afgebeeld: een overzichtsfoto en een
detailfoto. De tien gebouwen zijn
het ventilatiegebouw van de Velsertunnel (Velsen, 1957), het benzinestation Purfina (Arnhem, 1957),
het Industriegebouw (Rotterdam,
1951), het kantoor van Van Leer’s
Vatenfabriek (Amstelveen, 1958),
de woonwijk het Soesterkwartier
(Amersfoort, 1957), de Gemeenteflat (Maastricht, 1950), Weverij de
Ploeg (Bergeijk, 1958), de Hoogovens (IJmuiden, 1951), de faculteit
voor Geodesie (Wageningen, 1953)
en het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (Den Haag, 1954). Op
de postzegels staan zwart-witfoto’s
van tien gebouwen in verschillende
stijlen, met verschillende functies,
verspreid over heel Nederland.

Over de eerstedagenvelop
In de postzegelhandel waren vroeger de enveloppen zonder zegels los
te koop. Verzamelaars frankeerden
ze en stuurden ze (in een omslag)
naar de PTT, om ze daar op de dag
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Interview met

Lex en Teun
van de Eye Eye groep
Tijdens een bewonersbijeenkomst in het wijkgebouw aan de
Kipstraat, ongeveer vier jaar geleden, werd bij zowel Teun van
Eijk als Lex Trotsenburg interesse gewekt om mee te doen met
de Eye Eye groep. Trouwe lezers van dit blad weten dat deze
groep, bestaande uit personen van diverse wijken van Stadsdriehoek en Cool, zes keer per jaar in vergadering bijeenkomt.
Tijdens deze vergaderingen worden, in aanwezigheid van
ambtenaren zoals de Wijkagent(en), Gebiedsregiseur en –netwerker, BOA en Wijkbeheerder, punten aangedragen om de
leefomgeving te verbeteren.

Vanuit hun interesse voor zowel
bewoners- als wijkbelangen werden
Teun en Lex al gauw lid van de Eye
Eye groep. Reeds tijdens hun eerste
vergadering kwamen zij met enkele
situaties uit hun omgeving die opgenomen werden in de actielijst en die
de ambtenaren tot actie brachten.
Beiden: ’Wij proberen de klachten
van bewoners ook mee te nemen.
Velen weten niet eens dat wij in de
Eye Eye groep zitten, maar wij vangen de geluiden wel op en geven
deze door. Teun: ‘Het is ook interessant om te horen wat in de andere
wijken plaatsvindt. Door de aanwezigheid van de ambtenaren heb
ik ook een andere mening over ze
gekregen. Ook de aanwezigheid van
de Wijkbeheerder en de Bijzonder
Opsporing Ambtenaar (BOA) werkt
positief’.
Lex: ‘Ik wist in eerste instantie niet
dat er zoveel dingen werden behandeld. Door de positieve instelling
wordt er veel bereikt. Wij zijn hier
blij mee’.
Teun, in 1946 geboren te Rotterdam, heeft zijn kinderjaren tot zijn
huwelijk doorgebracht in Crooswijk. Ondanks het slechte imago

van dit gebied bij velen is hij trots
op ‘zijn’ wijk. Na zijn huwelijk
en dienstplicht heeft hij, wonend
in het Oude Westen, in de bouw
gewerkt. In deze sector heeft hij
diverse functies bekleed en was
overal in Nederland gestationeerd.
Na de periode in de bouw is hij jaren sporthalbeheerder voor Sport &
Recreatie Rotterdam geweest. Zijn
laatste functie tot zijn pensionering
was Stedenbouwkundig Maquettebouwer bij de Dienst Stedenbouw
en Volkshuisvesting. Teun was een
paar jaar lid van de overkoepelende
bewonerscommissie van alle wooncomplexen van Laurens in Rotterdam. Behalve zijn interesse voor het
reilen en zijlen van de omgeving
krijgen het voetbal en tennis als
hobby nu meer aandacht. Als trotse
echtgenoot, vader en grootvader genieten ook zijn echtgenote, dochter
en kleindochter de aandacht.
Lex is in 1940 geboren en heeft in
de Gouvernestraat gewoond . Na
zijn huwelijk met Wil heeft hij eerst
aan de Jozefstraat gewoond en daarna aan de Noorderhavenkade. Ook
Lex vertelt vol trots dat zij één dochter en één kleindochter hebben. Na

eerst het schilders beroep in diverse
facetten te hebben beoefend en na
zijn militaire dienstplicht vervuld
te hebben is hij de horeca ‘ingegaan’. Zijn eerste baan bij de Boemerang aan de Goudsesingel werd
opgevolgd door de functie als bedrijfsleider in verschillende horeca
ondernemingen. Vervolgens was
hij manager van discotheek ‘Le bateau’ (Hilton) en de First Business

club aan het Stadhuisplein. Tot zijn
pensionering ging hij verder als eigenaar van diverse horecaondernemingen. Zijn laatste onderneming,
die tegenwoordig ‘de Wijnbar’ heet,
was in de Westewagenstraat.
Teun en Lex zijn jaren lid geweest
van de bewonerscommissie van de
Mariniershof. Tijdens deze periode
hebben zij samen met hun echt-

genotes succesvol feesten voor de
bewoners georganiseerd in de gemeenschappelijke ruimte. Beide gezinnen wonen met veel plezier aan
de Mariniershof, en genieten bijna
dagelijks van de pas gerenoveerde
binnentuin van het complex.
(CK)

Herinrichting
Binnenrotte bijna klaar!

van uitgifte af te laten stempelen.
Na 1960 gingen steeds meer verzamelaars de enveloppen ‘blanco’
(zonder adres) verzamelen. Oudere
eerstedagenveloppen zonder adres
zijn schaars. Eerstedagenveloppen
zijn een geliefd verzamelobject voor
themaverzamelaars en zijn ook los
verkrijgbaar. De postzegels en de
eerstedagenvelop zijn online en via
de postzegelhandelaren vanaf 11
september te koop.

Beste betrokkene bij de Binnenrotte,
‘Een nieuw stadsplein met een nieuwe bestrating, uitnodigende
terrassen, veel groen en een ligweide. Een plek waar het 7 dagen
per week goed vertoeven is.’
Dat was ons doel toen we in 2015 met de uitvoering startte. Wij zijn trots op
het resultaat! De ligweide met watermuur worden nu nog als sluitstuk aangelegd. Wethouder Eerdmans wil de nieuw ingerichte Binnenrotte graag
met u vieren en een gezamenlijke toost uitbrengen op een mooi nieuw
stadsplein. Zet vrijdag 3 november 16.00 uur alvast in uw agenda!
Uitnodiging met klein programma ontvangt u later in oktober.

Over NVPH
De NVPH is de vakorganisatie voor
de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in
1928 opgericht. Jaarlijks geeft de
NVPH de postzegelcatalogus uit
en ontwerpt ze, in samenwerking
met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen en zes
prestigeboekjes. De NVPH heeft
117 leden.

9

Het Voorleesfeest
Ondanks dat de folder met de
uitnodiging voor het voorleesfeest uit het portiek bij mij
weggehaald was, zijn er toch
kinderen gekomen.
Ik begon samen met een van de
jongens die buiten speelde twee
verhalen voor te lezen uit het boek

Dikke Vrienden. Daarbij hebben we
limonade en wat lekkers uitgedeeld.
Na het lezen is er een watergevecht
met waterballonen en waterpistolen
gehouden. De allerjongsten kregen
bellenblaasjes om met elkaar te spelen. Na het spelen kreeg iedereen
een hotdog en wat te drinken.

Twee jongens die braaf meededen
met opruimen van het plein kregen achteraf een waterspelletje mee
naar huis.
Het was heel erg gezellig, wij hebben allemaal plezier gehad.
Nathalie Scott.

Met vriendelijke groet,
Anne-Marie Klaassen
Projectmanager Gemeente Rotterdam

Save the date!

Vrijdag 3 november 2017, 16.00 uur -17.00 uur
Binnenrotte ter hoogte van de ligweide
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Activiteiten VOOR WIJKBEWONERS
in het Atrium - Karel Doormanstraat 343

Vrijdag 10 november

de Mantelzorg!

Voor u ligt het activiteitenoverzicht
oktober 2017.

Rotterdam telt op dit moment meer dan 127.000
mantelzorgers. Zij zorgen allemaal op vrijwillige
basis voor iemand die dat nodig heeft. Bijvoorbeeld voor hun partner die niet goed ter been is,
een gehandicapt kind, een dementerende ouder
of een kwetsbare buurman. Zonder mantelzorgers zouden ze zich niet zelf kunnen redden. We
hebben elkaar nodig!

U vindt o.a. de steeds terugkerende
activiteiten. Wilt u deelnemen aan
één van deze activiteiten, bel dan
naar Atrium en vraag naar de
activiteitenbegeleider Annette
Blankenburgh, of naar de geestelijk
verzorger Gerrie Kooijman. Het
telefoonnummer van Atrium is:
010-2065700. Als wij er zelf niet zijn,
kunt u uw telefoonnummer doorgeven aan de receptioniste en bellen
wij u z.s.m. terug.
Verder leest u wat het gevarieerd
aanbod te bieden heeft. Hier kunt u
zo binnen wandelen! De activiteiten
vinden plaats in het Trefpunt op de
begane grond.
Een bezoek aan Feijenoord stadion

een greep uit het Zomerprogramma
voor ouderen (Rotterdam Centrum)

Op maandag- en donderdagmiddag
is er ruimte om met uw eigen groepje uw eigen activiteit te ondernemen
in ons Trefpunt. Als u interesse hebt
kunt u contact opnemen met de
activiteitenbegeleider.
Van harte welkom aan
de Karel Doormanstraat 343

Wij zijn blij met de mantelzorgers in Rotterdam Centrum en zetten daarom elk jaar op de Dag van de Mantelzorg de mantelzorgers in het zonnetje. Dit jaar organiseert WMO Radar samen met haar samenwerkingspartners een ontspannende activiteit die plaats zal vinden
tussen 12.30 - 15.30 uur. Woont u in Rotterdam Centrum
of zorgt u voor iemand uit dit gebied en wilt u uitgenodigd worden?

terugkerende
activiteiten

Di. 17 oktober, 17.15-19.30 uur
“Uit eten in Atrium”
3-gangen diner incl. 2 consumpties:
€ 15,-Aanmelden uiterlijk donderdag
12 oktober bij de receptie.

Bewegen op muziek
o.l.v. Annette Blankenburgh
ligt dit stil omdat de groep te klein is;
mocht u interesse hebben, laat u dit
dan weten! ma. 14.30-15.15 uur

Meld u dan nu aan bij:

de zorgwinkel

Spelmiddag
o.l.v. Jim Manduapessy
op ma. (behalve 30-10), 14.30-16.00
uur

Merel van der Sar,
buurtcoach mantelzorg bij WMO Radar.
mvdsar@wmoradar.nl of 06 - 54 96 72 91.
U ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging.

High Tea in de Kipstraat

In Atrium-tuin uitleg van Eritrese koffieceremonie

Wat gebeurt er met
ons afval?

vaste
Diensten
Receptie/Servicebalie
ma. t/m vr. 8.30-16.00 uur
za.+zo. 14.00-17.30 uur
begane grond

Informatieavond dinsdag 17 okt. 2017
in de Schotse Kerk
Wilt u meer inzicht krijgen in wat er gebeurt met ons
huishoudelijk afval? Vraagt u zich ook wel eens af wat
we bijvoorbeeld zelf nog kunnen doen met al dat plastic?
Er is nu gelegenheid om er veel over te horen en vragen
te stellen op de informatieavond in de benedenzaal van
de Schotse Kerk.
SUEZ, het grootste afvalverwerkingsbedrijf in Rotterdam, legt zich toe op het inzamelen, sorteren en verwerken van afval tot grondstoffen voor nieuwe producten.
Zij geven deze avond een presentatie en natuurlijk ook
tips. En u kunt natuurlijk uw vragen stellen.

Gevarieerde
activiteiten

Kapster Patrice van Gelder
do. 9.00-17.00 uur, Salon,
begane grond, afspraak via de
Servicebalie
Hoek van Holland met minder mobiele ouderen

Flimmiddag in de bibliotheek met 35 ouderen

Pedicure Hanneke Kooima
ma. 9.30-15.00 uur, Salon,
begane grond, afspraak via de
Servicebalie
Seniorenrestaurant
dagelijks 12.00-13.30 uur, Trefpunt
Prijs 3-gangenmenu: € 6,50
Aanmelden op de dag zelf
vóór 10.00 uur

Kom op:
dinsdagavond 17 oktober 19.30 uur
Schotse Kerk - benedenzaal
Schiedamse Vest 121/ingang hoek Schiedamse Singel
(tegenover Oogziekenhuis)

Spreekuren Trombosedienst
elke ma. v.a. 10.30 uur,
begane grond

Info:
Bel voor meer informatie over deze avond
telnr. 010-5914959.

Uitje Scheveningen

Uitje Hoek van Holland

Digitaal spreekuur
iedere do. 10.00-12.00 uur,
begane grond

Schildergroep
o.l.v. Jim Manduapessy
iedere do. 14.00-16.00 uur
Creatieve middag
o.l.v. Dineke Herlaar
iedere wo. 14.30-16.00 uur

di. 24 oktober, 14.30-16.00 uur
Talentenmiddag
Deze middag nemen we de tijd om
naar elkaars talenten te kijken en er
over te horen. Aan bod komen b.v.
“quilten” ,en “schilderen”. We zoeken
nog mensen die hieraan hun medewerking willen geven!
Voor gasten is de entree €3,-Ma. 30 oktober, 14.30-16.00 uur
Bingo, 4 rondes
Kosten: € 3,--.

Van harte welkom op di. en do. van 10.00
-14.00 uur. De zorgwinkel is geen gewone
winkel. Het is een interactieve ontmoetingsplek met een inloopfunctie voor iedereen die
een zorg- of hulpvraag heeft. Nieuw in onze
Zorgwinkel: digitaal spreekuur!
Iedere donderdag van 10.00-12.00 uur is er
een vrijwilliger aanwezig om u behulpzaam
te zijn als u vragen heeft over het gebruik van
uw mobieltje, smartphone, laptop, tablet…
Website: www.leliezorggroep.nl;
e-mail: atrium@leliezorggroep.nl.

boekenkast

In de zorgwinkel, direct naast de entree,
staat een boekenkast.

Vieringen
op vr. om de 14 dagen, 14.30-15.30 uur
Koffieochtend
o.l.v. Marga Wittekoek,
op vr. om de 14 dagen, 10.30-11.30
uur, 27 oktober
“Zingt u mee?!”
o.l.v. Marga Wittekoek
op vr. op de 14 dagen 10.30-11.30 uur,
20 oktober, 3 november

Di. 31 oktober, 14.30-16.00 uur
Borreluurtje met DJ Richard de Deugd
Entree: € 3,-voor 2 drankjes + hapjes.

Pak hier gerust een boek, en neem het mee!
Heeft u het uit, u mag het houden, maar
leest u een boek maar één keer, breng het
dan weer terug.Heeft u zelf een boek liggen
dat u de moeite waard vond, maar niet meer
wil houden, zet het hier gerust neer. Zo houden we deze boekenkast gevuld, en vindt ieder hier nieuw leesvoer.
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MUSEUMNIEUWS
Kunsthal
Rotterdam

Museum Oud
Overschie

Maritiem
Museum

CABIN CREW
FASHION IN THE AIR
23 september 2017 t/m
4 februari 2018

‘De hoop doet leven’
Expositie Rommert Boonstra,
‘De Schoonheid van het Verval’
Iedere zondag van 14.00 tot 17.00
uur (gratis), 8 oktober 2017 t/m
14 januari 2018

Expeditie Knappe Koppen (8+)

De tentoonstelling ‘Cabin Crew. Fashion in
the Air’ presenteert een fascinerend overzicht van stewardessen outfits uit de hele
wereld.
Beïnvloed door mode en tijdsbeelden zijn
de outfits door de jaren heen onderhevig
aan verschillende stijlen, van functioneel
en ingetogen tot stijlvol en sjiek. De snit
en kleur van het uniform, het hoofddeksel, de vorm en dessin van de sjaaltjes, de
blouse en het embleem; geen detail is over
het hoofd gezien. Sommige luchtvaartmaatschappijen schakelen zelfs beroemde
ontwerpers in om outfits voor hun cabin
crew te ontwerpen. Zo zijn de huidige
KLM-uniformen door de bekende Nederlandse ontwerper Mart Visser ontworpen,
en internationaal hebben vele gerenommeerde ontwerpers onder wie Yves Saint
Laurent en Cristóbal Balenciaga zich over
de look van luchtvaartkleding gebogen.
De bijzondere selectie uniforms in de tentoonstelling is afkomstig uit de collectie
van de Nederlandse purser Cliff Muskiet
die - vanaf 1993 tot nu - meer dan 1405

uniformen van 523 verschillende luchtvaartmaatschappijen heeft verzameld. Met
de tentoonstelling ‘Cabin Crew’ draagt de
Kunsthal bij aan het ontsluiten van verborgen particuliere collecties.

Kunsthal Rotterdam
Museumpark, Westzeedijk 341
3015 AA Rotterdam
tel. 010 - 440 0301

Rommert Boonstra (1942) is beeldend kunstenaar. Na een studie kunstgeschiedenis
was hij achtereenvolgens journalist, directeur van de schouwburg in Assen, directeur
van De Lantaren in Rotterdam en docent
aan de Hogeschool in Utrecht en Enschede.
Hij werkt met fotocollages, vaak gecombineerd met poëzie, waarbij persoonlijke ervaringen een rol spelen.

Ben jij net zo’n avontuurlijke onderzoeker
als André Kuipers en de vier knappe koppen uit ons VOC-verleden? Ontdek in de
familietentoonstelling ‘Expeditie Knappe
Koppen’ (8+) welke eigenschappen jou tot
een wereldreiziger maken én hoe André
Kuipers over de toekomst denkt.
Met gevaar voor eigen leven verkenden
wetenschappers de wereld aan boord van
VOC-schepen, als echte avonturiers. Dankzij hun doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en

Galerie en
Atelier
Herenplaats
Tweede editie
‘in the Outsider Art Tour’
Van half oktober t/m
17 december 2017
Eindelijk is het zover! Vanaf half oktober
vindt de 2e editie plaats van In the Outside
Art Tour. Ditmaal geen festival zoals in 2015
in het Museumpark, maar in een pand midden in het centrum van Rotterdam dat we
tot eind december mogen gebruiken van
Matrans Holding BV. Op nummer 68 van
de Westewagenstraat, om de hoek bij Du-

Er komen vaak allerlei zinnen in Rommert’s
hoofd binnen, zoals bijvoorbeeld deze: “de
enige manier om dood te gaan is leven”. Hij
heeft voor dergelijke invallen opschrijfboekjes, want zo zegt hij zinnen zijn om op te
schrijven. De zinnen komen voort uit persoonlijke ervaringen. Hij is gereformeerd
opgevoed en werd met grote regelmaat
door dominee Reeskamp bedreigd met hel
en verdoemenis. De meeste zinnen gaan
over liefde, schoonheid en dood. Hij vindt
dat niet verbazingwekkend, want daar gaat
zijn leven nu eenmaal over. Wat hem betreft
wordt dat het duidelijkst zichtbaar in het

verval. Houden van verval is leren leven met
de dood. Door de kunst is hij ontsnapt aan
de hel en verdoemenis van dominee Reeskamp. Kunst is wat hem betreft de zekerheid van deze dominee overboord gooien en
van de onzekerheid leren genieten. De tijd
van verval is voor Rommert de herfst, wat
hem betreft de mooiste en wellustigste tijd
van het jaar.

Museum Oud Overschie
Overschiese Dorpsstraat 13- 140
3043 CV Rotterdam
tel. 010 - 415 8864

ambitie veranderde het wereldbeeld van de
Europeaan. Hun onderzoek leidde tot inzichten waar we vandaag de dag nog steeds
op varen!
Neem jij ook wel eens een insect onder
de loep? Of teken je graag tot in detail een
blaadje na? Dan ben je echt een onderzoeker in de dop. In de familietentoonstelling
‘Expeditie Knappe Koppen’ speur je naar de
oplossing van het raadsel en gebruik je de
skills van onderzoekers die je voor gingen.
Wat drijft jou? Ben je ook avontuurlijk? Ga
mee op ontdekkingsreis!
In deze tentoonstelling maak je niet alleen
kennis met vier belangrijke wetenschappers
uit de zeventiende eeuw; je leert ook André
Kuipers op een nieuwe manier kennen.
Zijn liefde voor ruimtevaart ontstond namelijk uit een voorliefde voor de VOC. Als
astronaut en wetenschapper herkent André
Kuipers de veelzijdigheid, nieuwsgierigheid
en het lef van zijn voorgangers. In ‘Expeditie Knappe Koppen’ gaat hij dieper in op de
onderbelichte kant van zijn leven en werk,
en vaart vooruit richting de toekomst. Wat is
jouw kijk op de wereld op je heen?
“Het lijkt me geweldig als de mens in de
toekomst naar Mars kan gaan, een reis van
negen maanden. Dat is even lang als de
mens in de Gouden Eeuw per schip onderweg was van Nederland naar Azië!”

dok, bouwen we onder andere met hulp
van Klus en Werk van Pameijer een tijdelijk
Outsider Art Pop-Up Museum. Met kunst
uit Nederland en het buitenland. En niet alleen kunst maar ook muziek, poëzie, literatuur en lezingen. Een plek waar het broeit,
schuurt en bruist.
Wat is er straks te zien? Natuurlijk werk van
Herenplaats kunstenaars als Ben Augustus
met zijn erotisch universum, de filmwereld
van Raymond Goossens en de mystiek van
Reginald Drooduin. Maar ook werken van
de beroemde Italiaanse Outsider Giovanni
Galli, met zijn portretten van schaars geklede dames in korset omringd door lange afstands raketten en planeten. Theatraal werk
van de Duitse Outsider kunstenaar Rudi
Bodmeier en werk van de Nederlandse kunstenaars Tobias Tebbe, Gerard van Lankveld
en Hannes Tromp die complete legosteden
bouwt. En we laten ook Art Naïeve zien uit
de collectie van verzamelaar Mark Peeters.
Werelden die ongekend zijn.
Negen weken lang is het Pop-Up museum
gratis te bezoeken. Van vrijdag tot en met
zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Ook de
events zijn gratis. Kom langs en ervaar de
wereld van de Outsider!

Galerie en Atelier Herenplaats
Westewagenstraat 68
3011 AT Rotterdam
tel. 010 - 214 1108

Maritiem Museum
Leuvehaven 1
3011 EA Rotterdam
tel. 010 - 413 2680

(AV)

