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De eetkamer van het centrum, Eefje kookt

Ans en Hans Cool

wijkkrant voor de bewoners van cool, stadsdriehoek en cs-kwartier•Nr 54•april 2018

Waar de wil van wol wet is...
Granny’s Finest

Wie op vrijdagmiddag van de Mariniersweg de Vogelenzang inloopt, ziet ze rechts achter een
enorm raam aan een dito tafel stevig breien: de oma’s van ‘Granny’s Finest’.
Lees verder op pagina 6
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De Nieuwe Delfse Poort - Cor Kraat
Iets naast het Hofplein bij het Pompenburg, aan wat officieel
de naam ‘Galerij’ heeft, staat een 20 meter hoog en 20 meter
breed, op exacte schaal gemaakt, stalen kunstwerk. Het heeft
een oranjerode, menieverf kleur. Het heet de ‘Nieuwe Delfse
Poort’ en is een geraamte van de oorspronkelijke Delfse Poort
die (min of meer) op deze locatie stond. De sculptuur is ontworpen door Cor Kraat en is in 1995 voltooid.

De naam ‘Delfse Poort’ komt veel
voor rondom het Weena en het
Hofpleingebied. Een kunstwerk,
een enorm kantoorgebouw en een
straat. Allemaal met die naam...
maar waarom? Ik zal proberen een
uitleg te geven die geschiedkundig
zeker niet compleet is maar wel enige duidelijkheid zal bieden.
De oude ‘Delfse Poort’ was één
van de laatste Rotterdamse stadspoorten. Deze poorten diende ter
verdediging maar ook voor wat wij
nu kennen als tolwegen. Rotterdam
heeft in haar 700 jarige geschiedenis wel 10 stadspoorten gehad. Deze
werden allemaal afgebroken omdat
ze niet meer voldeden aan de eisen
van de tijd. Bijvoorbeeld de afmetingen (schepen werden breder) of
omdat ze niet meer nodig ter verdediging.
De laatst overgebleven stadspoort
in de stad was de ‘Delfse Poort’.
Deze poort werd in 1773 gebouwd

Het had lange tijd dienst gedaan
als officiële stadspoort maar had
haar functie op gegeven moment
verloren. Het stond rond 1930 nog
altijd op het Hofplein en was toen
een populair en beeldbepalend gebouw. Het was wat bijvoorbeeld de
Euromast voor Rotterdam nu is. De
‘Delfse Poort’ stond in het middelpunt van het uitgaansleven rond het
Hofplein en was zeer geliefd onder
de inwoners.
De poort leverde echter verkeerstechnische problemen op. Het
stond de vooruitgang van Rotterdam in de weg. Omdat de poort zo
belangrijk was voor de stad besloot
het gemeentebestuur in 1939 om de
poort, steen voor steen, te verplaatsen richting de ‘Galerij’. De werkzaamheden voor deze reconstructie
waren in 1940 in volle gang toen
de Duisters bij het bombardement
de nieuwe poort ernstig beschadigde. Ook de opslagplaats voor de

kunst. De stad werd ook gewaardeerd om haar openliggende riolen,
steigers en heipalen. Zoals Jules
Deelder in een televisieprogramma
destijds zei: “Pleurt op met je gezelligheid, dit is heerlijk!”.

denkingsmonument van de ‘Delfse
Poort’ te ontwerpen.

naar een ontwerp van Piet Swart.
Hij was ook de architect van o.a. het
Paleis aan het Lange Voorhout in
Den Haag. De ‘Delfse Poort’ was al
vanaf de voltooiing het populairste
gebouw van de stad.

fundamenten voor de reconstructie
werden vernield. Van reconstructie
werd daarna afgezien en zo verdween de ‘oude’ Delfse Poort uit de
stad.
Vijftig jaar later werd de kunstenaar
Cor Kraat gevraagd om een her-

Cor Kraat (1946 – Heden) is een
Rotterdamse kunstenaar die het
denken over de wederopbouw een
bepaalde draai heeft gegeven. Kraat
wilde kleur aanbrengen aan de grauwe architectuur van de stad. Over de
overwegende kleur grijs van de stad
tijdens de wederopbouw was wel
degelijk door de stadsopbouwers nagedacht. Kraat verklaarde echter de
oorlog aan het kleurloze Rotterdam.
In 1971 noemde hij de stad zelfs een
grijze klerezooi.
Hij was één van de oprichters van
het kunstenaarscollectief ‘Kunst
en Vaarwerk’ dat Rotterdam ongevraagd van versiering voorzag. Zo
kwam er o.a. een polaroidfoto op

het Schieplein, werd een olietank in
het Botlekgebied een hoedendoos
veranderd en lijkt een levensechte,
rode BMW van een gevel van een
parkeergarage aan het Weena te vallen.
Kraat was geïnspireerd door de
PopArt van Andy Warhol en de
StreetArt van Keith Haring. Dit
waren kunststromingen die ook in
Rotterdam floreerden in de jaren
70/80. Zij werden door Kraat en
andere Rotterdamse kunstenaars
gezien als de oplossing voor het
grauwe Rotterdam. Er ontstond een
zogenaamd ‘Townpainting’ waarbij
de stad als een blanco canvas werd
gezien.
Aan de andere kant was het in opbouw zijnde Rotterdam ook de
perfecte omgeving voor dergelijke

Rotterdam is tegenwoordig niet
meer de grijze, grauwe stad van die
tijd. Ze wordt gezien als een moderne en hippe stad die zelfs voor internationale toeristen een ‘place to be’
is. Het heeft even geduurd om deze
staat te bereiken en kunstenaars als
Cor Kraat hebben hier zeker een
bijdrage aan geleverd. Al was het
maar om de manier van denken in
Rotterdam om te draaien. Neem de
markthal met haar grijze gevel. Het
kleurrijke plafond van Arnoo Coenen heeft er een enorme aantrekkingskracht aan gegeven.
Dit is misschien wel het bewijs van
het gelijk van de idealen van Cor
Kraat en consorten. Namelijk dat
het grijs van Rotterdam als basis
moet dienen voor kleurrijke versiering. Om zo de stad.. sorry Jules..
gezelliger te maken.
Het verhaal gaat dat in 1995 de eerste Rotterdammers die de sculptuur
de ‘Nieuwe Delfse Poort’ zagen, zich
afvroegen wanneer het afgemaakt
zou worden. Maar juist de onaffe
constructie en de menie-achtige
(grondverf) kleur refereren het onaffe van de stad en aan de wederopbouw. Binnen de sculptuur van
de ‘Nieuwe Delfse Poort’ staat een
aantal brokstukken en beelden van
de oude poort, die wel bewaard zijn
gebleven na het bombardement.
Deze verwijzen dan weer naar het
verleden.
Er staat ook een stalen, meniekleurig silhouet van een figuur van een
man met hoed op de binnenberm
van de Pompenburg. Ik denk altijd
dat het Cor Kraat is maar weet dit
niet zeker. Als jij als lezer mij kan
vertellen wie dit is krijg je een leuke
bos bloemen.
(RdK)

OPEN ROTTERDAM BLIJFT
OPEN Rotterdam blijft nog
eens vijf jaar de lokale omroep van de Rotterdammers,
dit heeft het Commissariaat
voor de Media afgelopen week
besloten en volgt hiermee het
advies van de Gemeenteraad
van Rotterdam op.
Burgemeester Aboutaleb: “Ik ben
verheugd dat het Commissariaat
voor de Media het advies van de
Gemeenteraad heeft overgenomen
en dat hiermee OPEN Rotterdam
ook komende vijf jaar de Rotterdammers kan bijstaan met lokale

onafhankelijke journalistiek. De
lokale omroep is belangrijk voor
een goede informatievoorziening,
toegankelijk en dichtbij.”
Marianne van den Anker, bestuursvoorzitter OPEN Rotterdam:
“Het is een kroon op het werk van
de afgelopen jaren en een erkenning voor de noodzaak van een eigen lokale omroep die in deze tijden van nepnieuws onafhankelijk,
journalistiek, verantwoord en écht
Rotterdams nieuws brengt.”
OPEN Rotterdam is vanaf 2013 de
publieke omroep van Rotterdam,
werkt cross mediaal, hyperlokaal

en positief kritisch volgens de visie
van de constructieve journalistiek.
OPEN Rotterdam werd in 2017 uitgeroepen tot de beste Lokale Omroep van Nederland, nadat de omroep al in 2015 en vervolgens ook in
2016 genomineerd was voor deze
prijs. Het won in 2017 eveneens
de Nieuwsaward voor de reportagereeks Stem uit de wijk. Recent nog
is OPEN Rotterdam genomineerd
voor de Award Constructieve Journalistiek voor haar transparante,
opbouwende, uitdagende en activerende verslaggeving rondom de Gemeenteraadsverkiezingen.

Basisbudget
Lokale omroepen worden bekostigd
door de gemeente, zo ook in Rotterdam. Voorheen werd de omroep nog
betaald uit de zogenaamde UPCgelden. Nu bekostigt de Gemeente
Rotterdam voor het eerst sinds tijden de lokale omroep uit de eigen
begroting. De Gemeenteraad heeft
voor de komende vijf jaar het basisbudget teruggebracht met 25%.

MoRe Rotterdam
Een van de belangrijkste speerpunten is dat OPEN Rotterdam komende periode nog meer Rotterdamse

mediatalenten gaat opleiden om als
mobiele reporters in hun eigen wijken het hyperlokale nieuws zichtbaar te maken voor alle Rotterdammers. Het eerste MoRe (mobiele
reporter) team is sinds zomer 2017
actief in Prins Alexander. OPEN
Rotterdam streeft ernaar deze concessieperiode in alle wijken MoRe
teams te hebben.
Lees meer over onze plannen in bijgaand meerjarenbeleidsplan 20182023.

Afgedankte verlichting ook welkom
Verandering in wetgeving:
Alle soorten verlichting
inleveren voor hergebruik
Wecycle geeft in een nieuwe campagne extra aandacht aan de kringloopwinkels als inleverpunt voor afgedankte verlichting. Aanleiding is
dat binnenkort ook consumentenarmaturen (bijvoorbeeld bureaulamp,
bedlamp, staande lamp, hanglamp,
tuinlamp) apart moeten worden ingeleverd voor recycling. De kringloopwinkels zijn de afgelopen jaren
sterk in populariteit toegenomen en
zijn een sociaal en duurzaam alternatief voor afgedankte spullen en
apparaten. In de kringloopwinkels
krijgt bijna alles wat binnenkomt
een tweede leven door producthergebruik of via recycling. Wecycle
organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.
Wecycle-directeur Jan Vlak over de

kringloopwinkel als inleverpunt:
“Wij willen het consumenten zo
makkelijk mogelijk maken om in
te leveren. De kringloop is de afgelopen jaren ontzettend populair
geworden. De winkels ontvangen
miljoenen bezoekers, zowel kopers
als mensen die spullen komen doneren en zijn daarmee een logisch
inleverpunt. De doelen van beide
organisaties liggen in één lijn:
duurzaam omgaan met produc-

den, wordt gerecycled via Wecycle en
komt niet in het restafval terecht.”
Door de samenwerking tussen Wecycle en de kringloopwinkels ontstaat
een win-win-situatie die bijdraagt
aan de circulaire economie. Van alles dat bij een kringloopwinkel binnenkomt, wordt 40 tot 50 procent
opnieuw verkocht. Door afgedankte
verlichting in te leveren bij Wecycle,
worden lampen voor 90 procent en
de armaturen voor 75 procent gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Door
recycling blijven bovendien milieugevaarlijke stoffen als kwik of pcbhoudende onderdelen uit het milieu.

ten.” Wecycle werkt samen met meer
dan 70 kringloopwinkels, waaronder
Roteb Piekfijn.

Over Wecycle

Leonie Reinders, directeur van Branchevereniging
Kringloopwinkels
Nederland: “We zijn erg blij met de
samenwerking met Wecycle. Kringloopwinkels hebben als doel zo min
mogelijk materialen en grondstoffen
te verspillen. Wat niet meer gerepareerd en opnieuw verkocht kan wor-

Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste
regelt. Dankzij onze inspanningen
krijgen de materialen uit afgedankte
elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven.
Hiervoor werken we samen met 317
gemeenten, 8.500 winkels, 1.000

installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 kinderboerderijen,
2.000 scholen en heel veel consumenten.
In onze Wecycle Service Centers
verbinden we de circulaire met de
sociale economie. Door apparaten
te sorteren en demonteren, geven
we mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt perspectief op een reguliere baan.
We garanderen een optimale recycling met de modernste technieken.
Grondstoffen voor nieuwe producten
halen we uit oude producten. Zo hoeven we minder ’nieuwe’ grondstoffen uit de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu
terecht. De uitstoot van CO2 wordt
vermeden. We voorkomen dat apparaten in de illegale export belanden.
Daar zetten we ons dagelijks met
hart en ziel voor in.
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Groepstentoonstelling Anytime Now in TENT

einde van een tijdperk nadert. Met
indrukwekkende beelden roepen
de kunstenaars een gevoel op van
onmiddellijke dreiging, maar ook
dat van een onvoorstelbaar en diep
tijdsbesef. De vraag naar de rol van

de mens in dit spanningsveld is
onontkoombaar en vormt, met de
doorlopende aanwezigheid van performers, het hart van de tentoonstelling.
De theatrale installatie Domain of
Things van Pedro Gómez-Egaña
vormt het middelpunt van de tentoonstelling. Op een stalen constructie, bijna twee meter boven de
grond, bevindt zich een schemerverlichte huiskamer zonder muren.
Halflege kopjes, een open laptop en

Karel Doormanstraat 343, tel. 010-2065700

Wo 11 april 14.30-16.00u Goeie ouwe radio met dj Gerard Molenaar. Muziek uit onze jonge jaren.
Gratis.
Za 14 april 14.30-16.00u

Pianomuziek door Martha Leijdeckers. Lichtklassiek en bekend
repertoire. Entree € 3,-.

Di 17 april 17.15-19.30u

Uit eten in Atrium. Aanmelden tot 12 april. 3 gangendiner Franse stijl
incl 2 consumpties. € 15,00.

Wo 18 april 11.45u
Di 24 april 14.30-16.00u

Vertrek van Atrium. Lunchconcert in de Doelen. Gratis.
Borreluurtje met dj Richard de Deugd. Entree € 3,- voor 2 drankjes en
hapjes

Wo 25 april 14.30-16.00u Workshop ‘collage maken’ door Dineke Herlaar. Kosten € 3,-.
Vr 27 april
Informeer naar aanvang. Koningsdag - gezamenlijk tv kijken en
Pianospel Gerard Harrewijn. Entree € 3,-.
Di 1 mei 14.30-16.00u

Optreden ‘Rotterdams Tuig’. 7 zangers en muzikanten brengen
Rotterdamse liedjes. Entree € 3,-.

Wo 2 mei 14.30-16.00u

Goeie ouwe radio met dj Gerard Molenaar. Muziek uit onze jonge jaren.
Gratis.

Vr 4 mei 14.30-16.00u

Virtuele wandeling door Rotterdam-centrum voor en na de oorlog
door Gerard Harrewijn. Actief meedoen met ophalen van herinneringen.
Kosten € 3,-. Aanmelden tot 1 mei.

Za 5 mei 10.30-11.30u

Meezingen met ‘oranje’ liederen. Pianobegeleiding van Francien
Hollaar. Kosten € 3,-.

Ma 14 mei 14.00-16.00u
Wo 16 mei 11.45u
Di 29 mei 14.30-16.00u

Filmmiddag. Titel nog niet bekend. Entree € 3,-,
Vertrek van Atrium. Lunchconcert in de Doelen. Gratis.
Borreluurtje met dj Richard de Deugd. Entree € 3,- voor 2 drankjes en
hapjes.

Wo 30 mei 14.30-16.00u
Za 2 juni 14.30-16.00u

Workshop ‘Mozaïek’ door Dineke Herlaar. Kosten € 3,-.
Klassiek kamermuziekconcert door “Vakir”. Met een drankje en
hapje. Entree € 5,-.

Za 9 juni 10.00-14.30u

ROMMELMARKT. Heeft u nog mooie spullen die een tweede kans
verdienen? Bel ons voor een afspraak om het langs te brengen!
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Start Kaartverkoop

Operadagen Rotterdam, hét festival voor opera en muziektheater anno nu,
barst van 18 tot en met 27 mei weer los. Vanaf vandaag is het volledige
programma bekend en start de online kaartverkoop.

andere details suggereren dat hier
niet lang geleden nog iemand was.
Wanneer de houten vloerdelen van
de woning als tektonische platen in
en uit elkaar beginnen te schuiven,
wordt pas duidelijk dat er al die tijd

Activiteiten in Atrium
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Volledig programma rondom het thema
Heldenmoed bekend

Pedro Gómez-Egaña, Olphaert den Otter, Thomson & Craighead,
Anton Vrede. Opening: donderdag 19 april, 19:00 uur in TENT,
Witte de Withstraat 50 Rotterdam
Op donderdag 19 april opent in
TENT Anytime Now, een groepstentoonstelling waarin spanning en
mondiale instabiliteit centraal staan.
De tentoonstelling haakt in op het
alomtegenwoordige gevoel dat mensen in de wereld van vandaag door
oorlog, terroristische dreiging, klimaatverandering, polarisatie en het
verlies van sociale zekerheden steeds
minder vaste grond onder de voeten
hebben. Tegelijkertijd bevraagt de
tentoonstelling het gevoel dat het

destadsruit

wel degelijk mensen aanwezig zijn.
Als een machine zetten zij de constructie in beweging, stilzwijgend en
haast in slow motion. Waarom zijn
deze mensen ondergronds gegaan?
Zochten ze beschutting tegen de instabiliteit van de wereld hierboven, of
maken ze juist deel uit van het mechanisme dat die instabiliteit veroorzaakt? Domain of Things vormde in
2017 een van de hoogtepunten op de
Istanbul Biënnale.
Al negen jaar produceert Olphaert
den Otter een niet-aflatende stroom
beelden van rampen en natuurgeweld. Deze World Stress Paintings
tonen orkanen, overstromingen, explosies, gecrashte vliegtuigen en verwoeste huizen. Hoewel alle beelden
zijn gebaseerd op nieuwsfoto’s, verschillen ze in één belangrijk opzicht
van het nieuws: mensen ontbreken,
en daarmee ook elke verwijzing naar
een specifiek drama. Hoe meer zijn
beeldenstroom groeit, hoe duidelijker het wordt dat het Den Otter niet
gaat om opzienbarende incidenten,
maar om een totaalbeeld van een wereld in permanente staat van chaos.
Ook presenteert TENT een nieuw
monumentaal schilderij waarop Den
Otter geruïneerde stadslandschappen, van de klassieke oudheid tot het
Syrische Homs, tot een maalstroom
van destructie laat versmelten.
Tegen het voortdurend aanwezige
gevoel van dreiging en onveiligheid
mobiliseert Anton Vrede een doorlopende reeks beelden van symbolische dierfiguren. In diverse legendes
zijn ze bekend als ‘tricksters’: archetypische figuren die de uitdagingen
en gevaren van de wereld op eigen-

zinnige wijze weten te doorstaan.
In veel culturen duikt de trickster
dan ook op als held van gemarginaliseerden en onderdrukten, waarbij
ze functioneerden als symbolische
code om verhalen over het beetnemen of ondergraven van de macht te
kunnen delen in een context waarin
openlijk verzet onmogelijk was.
Voor wie de code weet te lezen vormen Vredes schijnbaar onschuldige
tekeningen van de haas, de aap en
andere dieren een subtiele geste van
verweer. De afgelopen jaren stuurde
Vrede elke ochtend een trickstertekening via sociale media de wereld in,
als dagelijkse dosis tegengif tegen de
groeiende maatschappelijke spanningen. In TENT presenteert hij een
muur van tekeningen.
Thomson & Craighead presenteren
twee werken rondom een diep menselijk en een voor mensen onvoorstelbaar idee van tijd. De installatie
A Temporary Index functioneert als
een enorme klok waarop realtime
wordt afgeteld naar het moment
waarop plekken waar radioactief afval ligt opgeslagen weer bewoonbaar
zijn voor mensen. Dat duurt vaak
miljoenen jaren, een tijdsbestek dat
vanuit ons menselijk tijdsbesef onvoorstelbaar lijkt, wat ervoor zorgt
dat we ons er niet verantwoordelijk
voor voelen. Thomson & Craighead
maken die onbevattelijke tijdsduur
zichtbaar met zelfontworpen cijfersymbolen; tekens die mogelijk pas
in de toekomst zullen worden begrepen. Daarnaast presenteren zij een
werk dat is gebaseerd op een ultieme
menselijke voorstelling van tijd: de
Apocalyps. Dit Bijbelse verhaal voorspelt in bloedstollende termen het
einde der tijden. Thomson & Craighead namen de intens zintuiglijke
beschrijvingen van bloed, gal en verbrand vlees als recept voor een parfum met een metaalachtige geur van
komijn, aldehyde en rozen.
TENT is onderdeel van/part of CBK
Rotterdam. Witte de Withstraat 50
Tel.nr: 010-4125498 di-zo 11-18 uur
www.tentrotterdam.nl

In de grote theaters van Rotterdam
en op avontuurlijke binnen- en buitenlocaties in de stad zijn in totaal
meer dan 100 voorstellingen te zien.
Het festival staat in het teken van
Heldenmoed, met verhalen over de
onvermijdelijke uitdagingen en beproevingen tijdens iedere heldentocht. Operadagen Rotterdam is een
belangrijke ontmoetingsplek voor
professionals in opera en muziektheater uit de hele wereld en host
voor de tweede keer een programma
van internationale netwerkorganisatie Opera Europa. Tijdens de tweede
editie van GALA! kent Operadagen
Rotterdam prijzen toe aan makers
van vernieuwend muziektheater.
Het muziektheatrale spektakel
Earth Diver van regisseur Wouter
Van Looy opent het festival in het
Nieuwe Luxor Theater. Krachtige videobeelden worden omlijst door de
woorden van Phil Minton als verteller en troostrijke barokmuziek van
Heinrich Schütz door de beroemde
Duitse zangers van topkoor Chorwerk Ruhr, die letterlijk dichtbij
en rondom de toeschouwers staan.
Deze voorstelling is een co-productie met de Ruhrtriennale.

Internationale hoogtepunten
Operadagen Rotterdam houdt de
vinger aan de pols van de samenleving en brengt uit diverse windstreken inspirerende en aangrijpende verhalen naar Rotterdam:
van Argentinië tot Zwitserland, van
Tanzania tot Oekraïne. De virtuoze

voorstelling IYOV uit Oekraïne bespeelt geïnspireerd door het Bijbelboek Job alle muzikale registers.
Zwitser Thom Luz baseert When
I Die op het waargebeurde verhaal
van de muzikaal ongeschoolde Rosemary Brown, die in 1964 vanuit
het hiernamaals verzoeken kreeg
van de geesten van componisten
als Liszt, Bach en Brahms om alsnog onafgemaakte composities te
vertolken.

Nieuwe composities
Wereldvermaard componist en
speciale festivalgast Gavin Bryars schreef nieuwe muziek voor
Calamity/Billy: A two-part paradise lost, waarin twee helden uit
het Wilde Westen samen komen:
Billy the Kid en Calamity Jane – de
roemruchte vrouw die alle mannen uit die tijd overtroefde. Operadagen Rotterdam en de Doelen
presenteren de wereldpremière
van het voltooide drieluik uit De
Christina Cyclus van Klas Torstensson over de Zweedse koningin
Christina I (1626-1689). Eén van
de boeiendste Nederlandse componisten van dit moment, Robert
Zuidam, zette voor Mary Stuart:
In my end is my beginning enkele
sonnetten op muziek die Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky over
Mary Stuart schreef.

Klassiekers en jong talent
De befaamde Argentijnse dirigent Leonardo García Alarcón en
Cappella Mediterranea keren met

stersopraan Mariana Flores terug
op het festival met Carmina Latina,
een productie over culturele uitwisseling in tijden van kolonisatie en
onderdrukking. In het programma
vinden we ook klassiekers in een
nieuw jasje zoals Così, waarin de
jonge Vlaamse regisseur Tom Goossens aan de slag gaat met de opera
Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart en Lorenzo Da Ponte,
en een prachtige versie van Beethovens Fidelio voor kinderen vanaf
6 jaar. Ook biedt het festival een
podium voor aanstormende talenten zoals Tijdelijke Samenscholing,
Nienke Nasserian Nillesen en Les
Âmes Perdues.

Ring of Resilience: BEAST
Wagner voorspelde het al in zijn
Götterdämmerung: het water komt
naar de stad. Regisseur Arlon Luijten bouwt voor het vierjarige stadsproject Ring of Resilience in het
kader van Resilient Cities – geïnspireerd door Wagners Ring des Nibelungen - samen met Rotterdammers een ark die de toekomst kan
weerstaan. Publiek helpt mee met
het ontwerp in BEAST: een magisch opera playground met zang,
dans en vluchtroutes voor de hele
familie.

Kaartverkoop
Bezoek meerdere voorstellingen om
Operadagen Rotterdam optimaal te
ervaren. Het bestellen van arrangementen (inclusief eten) of package

Collegereeks
Introductie
Symboliek

Over Operadagen Rotterdam
Operadagen Rotterdam is een internationaal opera- en muziektheaterfestival met eigentijdse, vernieuwende en grensverleggende producties
van de (inter)nationale top en jonge, avontuurlijke makers. Van 2017 tot
en met 2020 presenteert Operadagen Rotterdam in het festivalthema
Lost & Found verhalen over het verleggen van grenzen en de zoektocht
naar een nieuwe identiteit. In 2017 was het eerste deel: Het vertrek. In
2018 volgt het tweede deel: Heldenmoed. Operadagen Rotterdam is lid
van het FEDORA-platform. Meer informatie over de aankomende editie
is te vinden op www.operadagenrotterdam.nl.

deals (drie voorstellingen) levert een
aantrekkelijke korting op. Ook is er
weer de Operadagenpas; voor eenmalig €40 (solo / 1 persoon) of €70
(duo / 2 personen) zijn vervolgens
alle voorstellingen voor slechts €10
per ticket te bestellen. Bij aanschaf

van de Operadagenpas is de eerste
voorstelling naar keuze bovendien
gratis! Kaarten, arrangementen en
package deals zijn vanaf nu online
beschikbaar via
www.operadagenrotterdam.nl

Waterval in
binnenstad

tifoss (Zwarte Waterval) in het IJslandse natuurpark Skaftafell.

De binnenstad van Rotterdam
krijgt deze zomer een waterval. Er komt geen water en
oorverdovend geluid aan te
pas. Het is een levensgrote
foto van een IJslandse waterval op een muur van woongebouw Calypso.

U bent niet de enige die voor
een schilderij staat en denkt:
“Mooi, maar wat stelt het
eigenlijk voor?” In dergelijke
situaties wendt u zich waarschijnlijk tot het beschrijvende
tekstbordje aan de muur
waarop slechts wat jaartallen
en algemeenheden zijn te lezen. Zou het niet veel bevredigender zijn om met uw eigen
ogen en op eigen kracht de
betekenis van een schilderij te
ontrafelen?

nografie: een greep uit de thema’s
die eveneens tot het altijd boeiende
terrein van de symboliek ofwel iconografie behoren.

In de Collegereeks Introductie Symboliek buigt u zich over symbolen,
thema’s en verborgen verhalen in de
kunst van de oudheid tot het postmodernisme. Barokke decoratieprogramma’s, het burgerlijk realisme
van Alma Tadema, islamitische ico-

Datum: vanaf 19 april, op donderdagmiddag. Tijd: 13.30 tot 15:30 uur
Inschrijven via
https://vrijeacademie.nl/602/uitgebreid-zoeken/collegereeks-introductie-symboliek/

Receptie in de kerktuin
Wist je dat wij een prachtige tuin
hebben, die geschikt is voor een
receptie na afloop van de huwelijksceremonie. Jawel, het mooie weer
daarvoor is nu echt in aantocht!

Info over verhuur
info@dewaalsekerkrotterdam.nl
De Waalse Kerk, Pierre Baylestraat 1
3011 BH Rotterdam

Bewoner Theo Hensen van de flat
aan de Mauritsplaats ergert zich
al jaren aan de dode muur die het
nieuwbouwcomplex Calypso met
zich meebracht: “Terwijl het een officiële looproute is vanaf Centraal
Station; er komen allemaal toeristen
langs.”
De 71-jarige Hensen besloot iets
aan de lelijke betonnen muur te
doen. Hij zocht contact met de kunstenaars van de binnengevel in de
Markthal. “Toen kwamen we bij de
waterval uit IJsland uit.”
Het gaat om een foto van de Svar-

Lonely Planet
Hensen is nog nooit in IJsland geweest, maar hij was meteen verkocht.
“Dit wordt zo mooi, binnen een jaar
staan we in de Lonely Planet. Voor
het kunstwerk worden twee grote
keien neergelegd waar mensen foto’s op kunnen maken.”
Inmiddels heeft de initiatiefnemer
bijna de financiering rond. Hensen heeft 70 duizend euro nodig en
heeft nog een paar duizend euro te
gaan.
Begin mei reizen de kunstenaars
af naar IJsland om een foto te maken van de waterval. Eind augustus
wordt de ‘Calypso Fall’, officieel geopend.
(BRONVERMELDING:
RTV RIJNMOND)
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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

DE EETKAMER VAN HET CENTRUM
EEFJE KOOKT
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Waar de wil van wol wet is...
Granny’s Finest
Vervolg van pagina 1
Welkom in een wereld waar de
wil van wol wet is. “Dit hoekpand
biedt alles wat we zochten. Het is
hoog en licht. We kunnen hier ons
hoofdkantoor kwijt, de winkel en de
plek waar onze oma’s de producten
controleren en afwerken”, zegt de
zichtbaar trotse eigenaar Niek van
Hengel.
“We verkopen hier modeaccessoires
en kussens, hand gebreid door oma’s
en ook wol en breinaalden voor de
doe-het-zelver.” De winter is op terugtocht en dus zullen de sjaals (“die
breien de oma’s graag”) en hoofdbanden binnenkort plaats gaan maken
voor de zomercollectie.
In juli 2011 is het geboortejaar van
Granny’s Finest. Niek was met zijn
oma op bezoek bij zijn opa in een
verpleegtehuis. Hij zag daar een
mevrouw die vol overgave aan het
breien was maar geen idee had aan
wie ze haar creatie cadeau zou kunnen doen. Met zijn oma is hij nog
die middag wol gaan kopen voor een

sjaal. “Het was ons gezamenlijke idee
en zo is het gaan rollen.”
Er kwam een businessplan. En
er moesten brei- oma’s gevonden
worden. “In Ommoord kregen we
via-via een groep ouderen bij elkaar
die nog zelfstandig woonden en het
leuk vonden om 1x per week in de
recreatiezaal van het verzorgingstehuis bij elkaar te komen voor een
brei-uurtje.”
Inmiddels zijn er 48 breiclubs kriskras door Nederland. Jonge ontwerpers bedenken de producten.

“Heb je een minuutje?” vraag
ik bij binnenkomst aan de
mevrouw die achter de toonbank druk aan het werk is. “Ja
hoor, ik pak zo het menuutje”
antwoordt ze terwijl ze mijn
kant oploopt. Het misverstand
wordt lachend opgehelderd
en de afspraak voor een interview snel gemaakt.

De oma’s gaan aan de slag om ze
te maken. “Zo koppelen we jong
talent aan ervaring en met de breiclubs halen we oudere mensen uit
hun isolement. Dat is kenmerkend
voor ons bedrijf: het sociale combineren we met het commerciële.”
Dat dubbele doel is ook wel eens
lastig. “Zeker nu merken we dat
we te groot zijn om als goed doel te
worden beschouwd en nog te klein
om commercieel volledig mee te
tellen.”
De verkoop verloopt langs drie ka-

nalen: de winkel, de webwinkel en
de detailhandel. “We moeten balanceren tussen wat we kunnen verkopen en wat de oma’s bij elkaar breien. Na de explosieve groei van de
afgelopen jaren zetten we nu even
een rem op het aantal breiclubs.”
“Wel is er behoefte aan meer vrijwilligers”, voegt hij er snel aan toe,
“We kunnen versterking gebruiken
in de backoffice en bij de kwaliteitscontrole.”
Het goedkoopste dat hier over de
toonbank gaat is een bol wol, die

kost 7, 25 euro. Het duurste de wollen deken van 275 euro. Het meest
typerend voor de zaak vindt Niek
“Muts Joke”, een opvallende, eigenwijze en dus bijzondere wollen wintermuts. “En ja, een sjaal is maar
gewoon een sjaal” lacht hij.
Ook in de breibranche zijn er modes en trends. “Twee, drie jaar gelden waren de colsjaals enorm hip
en nu helemaal niet meer. Vegaproducten zijn juist heel erg in. Niet
alleen uit oogpunt van diervriendelijkheid trouwens maar ook omdat

er mensen zijn met wolallergie. Bij
ons heeft dat geleid tot een forse
groei van het assortiment katoenenproducten.”
Als ik Niek vraag hoe hij hoopt dat
de zaak er over zes jaar voorstaat,
hoeft hij niet lang na te denken. “Ik
hoop dat we internationaal flink wat
stappen gaan zetten. Dat we een bekend merk zijn in wereldsteden als
Tokio, Parijs en New York City. En,
dichte bij huis, dat in meer Nederlandse winkels onze spullen te koop
zijn”.
Zelf leren breien? Nee dat trekt
hem niet. Wel is hij van jongsafaan
geinteresseerd in vakmanschap,
in de vraag hoe dat werkt en hoe
mooie producten worden gemaakt.
En dat is te zien aan alles om mee
heen en vooral aan de truien, mutsen, dekens en wanten die hier te
koop zijn.
(pvh)

“Een menuutje”? Ja, u leest het
goed. Dit keer ben ik in een horecazaak. En die passen eigenlijk
niet in de serie Tussen Markthal
en Koopgoot, waarin het draait om
opmerkelijke en eigenzinnige wínkels. Maar voor “Eefje Kookt” maak
ik graag een uitzondering. Want
dit is meer dan zo maar een gezellige, lichte en ruime eetzaak. Dit is
voor steeds meer buurtbewoners
ook een gemeenschappelijke eetkamer, waar ze aanschuiven voor een
stamppot, vega burrito of maaltijdsalade.
“Wij koken hier zo als je zelf thuis
ook zou koken, maar waarvoor je
niet altijd tijd hebt”, legt Eveline me
uit. Zij en compagnon Ferry zijn de
eigenaren van deze zaak. “Er zijn
altijd vier gerechten, drie warme en

een salade. En daar zit steevast een
echte Hollandse pot met piepers
tussen.”
In mei 2017 zijn ze op deze plek begonnen. Ferry doet het werk achter
de schermen. Eveline is het gezicht
van de zaak. Zij en Renske en Veerle toveren dagelijks de maaltijden
op tafel.
Haar wortels liggen in Breda. Een
studie Bedrijfskunde bracht haar
naar Rotterdam. “Koken deed ik
altijd al graag. Voor vrienden en
voor familie. Het idee om een eigen
zaak te beginnen kwam van Ferry.
Hij miste hier een afhaalrestaurant
zoals dit.”
Het is hard werken. Zeker in de eerste jaren als je bezig bent een zaak
op te bouwen. “Wat is daar eigenlijk
leuk aan?” Lang hoeft ze niet na te
denken: “De positieve reacties die
ik krijg zijn een enorme stimulans.
Of de recensies op ThuisBezorgd.
En het bevalt me goed de touwtjes
in eigen handen te hebben.”
Het oorspronkelijke idee was dat
mensen maaltijden zouden komen
afhalen of laten bezorgen. “En wie
dat wilde, kon hier blijven eten. Dat
laatste sloeg in de praktijk zo goed
aan dat we meer ruimte hebben ge-

maakt om hier lekker aan te schuiven en mee te eten”.
Het publiek is zeer divers. Van alleenstaande mannen die zelf niet
elke dag willen koken, via ouders
met kinderen tot ouderen die een
keer per week lekker buiten de
deur gaan eten. “Een absolute hit
is de rundstoof naar Limburgs re-

cept met krieltjes uit de oven. De
specialiteit van kok Veerle.” En dat
product typeert volgens Eveline de
zaak het beste. “Want zelfs in de zomermaanden was deze stoofschotel
niet aan te slepen.”
Het goedkoopste dat je hier kunt
krijgen is het kopje thee van twee
euro. “Het duurste is de lamsren-

uit de buurt elkaar graag tegenkomen.”
Buiten schijnt de zon inmiddels
volop. Het is tijd om het terras
klaar te zetten voor de klanten die
hier komen lunchen. “Klanten die
erop kunnen rekenen dat we het
eten hier elke dag vers maken en
waar ze snel worden geholpen door

dang. Die kost 11, 50 euro en dat is
iets meer dan de tien euro die we
voor de meeste gerechten rekenen.”
Even later schiet haar nog heel iets
anders te binnen: “Ha, ha, o, helemaal vergeten. De wijn. De duurste
die we hier hebben is een fles van
18,50 euro.”

ontzettend leuk personeel.” En dat
alles, voeg ik er aan toe, onder het
wakend oog van Eveline.
(pvh)

Granny’s Finest
aan de Mariniersweg 55
Geopend van maandag t/m vrijdag
van 10 tot 18 uur en op zaterdag van
10 tot 17 uur.
www.grannysfinest.com

Een droom heeft de bazin ook:
“Over zes jaar zou ik er graag een
of twee afhaalpunten bij hebben.
De bevoorrading kan vanuit hier, de
centrale keuken. Maar het moeten
wel weer plekken zijn waar mensen

Eefje kookt
aan het Groenendaal 491
Open van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 21 uur.
www.eefjerotterdam.nl voor de
dagmenu”s en andere wetenswaardigheden
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Detached Involvement

Garage Rotterdam presenteert
vanaf 20 april 2018 de nieuwe
groepstentoonstelling van curator Bas Hendrikx. Acht internationale kunstenaars tonen
hun werk in een tentoonstelling over werken die niet via
de gebruikelijke weg bekendheid hebben vergaard.
----------------------------Met werk van Max Cole (US), Kristien Daem (BE), Michel François
(BE), Philip Janssens (FR), Inge
Meijer (NL), Marina Pinsky (RU),
Raniero Vrancken (NL), Blaine
Western (NZ).
-----------------------------

Ans en Hans Cool
Elke dinsdagavond kunnen bewoners van het Hoogkwartier en omgeving in het Huis van de wijk
‘De Kip’ genieten van een heerlijke maaltijd en in
gezelschap van wijkbewoners een gezellig praatje
maken.

Ongeveer vijf jaar geleden werd dit
concept door RADAR opgericht onder naam ‘De Pollepel’. Aangezien
Ans en Hans ervaring hadden opgedaan met kantine werd een beroep
op ze gedaan en zijn zij nu nog onlosmakelijk hieraan verbonden.
Ans (1939) en Hans (1934) zijn geboren en opgegroeid in RotterdamCharlois. Vol passie vertellen zij
over hun jeugdjaren en hun eerste
ontmoeting 62 jaar geleden. In die
periode werd iedere woensdag- en
zaterdagavond door de jeugd de
zogenoemde ‘Stierenmarkt’ op de
Boergoensevliet en Katendrechtse
Lagedijk georganiseerd. Eén van de
avonden werd Ans door Hans naar
huis gebracht om aldaar haar fietsachterlicht te repareren. Na twee
jaar, nu dus bijna 60 jaar geleden,
traden zij in het huwelijksbootje.
Na haar schoolopleiding bij de nonnen heeft Ans ruim 14 jaar in een
winkelbedrijf gewerkt.
Traditiegetrouw in die periode stopte zij met werken toen hun eerste
kindje geboren werd. Haar sociale
betrokkenheid liet zij blijken door

twee ochtenden in de week voor oudere mensen te zorgen nadat zij de
kinderen naar school had gebracht.
Toen de kinderen groter waren en
naar het voortgezet onderwijs gingen is Ans gaan werken in de kantine van een groot autobedrijf. In de
gelegenheid gebracht om daar een
auto met korting te kopen gaf ze de
mogelijkheid om leuke autovakanties met het gezin te houden in de
warmere landen zoals Italië, Spanje
en Griekenland. Tussendoor zat een
vakantie naar Zuid Afrika met hun
jongste dochter er ook in.

Na hun huwelijk hebben Ans en
Hans tot 11 jaar geleden in Rotterdam-Zuid gewoond. Zij sloten zich
aan bij de plaatselijke bewonersvereniging, werkten mee aan het tot

stand komen van de wijkkrant en
waren actief met het Opzoomeren.
Beiden hebben zich ook 19 jaar lang
dienstbaar gemaakt in de kantine
van de plaatselijk voetbalvereniging

moet er snel ingetekend worden anders wordt er achter het net gevist.

Van de meeste kunstwerken is hun
geschiedenis duidelijk: van de studio van de kunstenaar vinden ze via
tentoonstellingen hun weg naar het
publiek.
Echter in Detached Involvement
staan kunstwerken centraal waar
de toeschouwer niet via de gebruikelijke weg mee in aanraking is
gekomen. Soms werden ze enkel
waargenomen vanuit een ooghoek,
in film of op een poster. Andere
verdwenen na verloop van tijd in de
coulissen.
Zoals de minimalistische schilderkunst van Max Cole wat als rekwisiet entree maakte in de film Stardust Memories (1980) van Woody
Allen. Waar het schilderij Montana

Voorlichtings
bijeenkomst
Op donderdag 12 april
van 14.00-16.00 uur in
wijkgebouw Stadsdriehoek, Kipstraat 37.
Gratis entree . De
koffie/thee staat klaar.

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.

TOGR. Na veel nare situaties met
buren werden zij geadviseerd om te
verhuizen.
In 2007 verhuisden zij naar Rotterdam-Centrum en betrokken een
huis aan de Mariniershof. Ook hier
startten zij al gauw weer met het
vrijwilligerswerk zoals mosselmiddag in de tuin van het wijkgebouw,
activiteiten met Spirit 55+ en uitstapjes met de Rotterdam Pas. Voor
de Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek is hun hulp bij de jaarlijkse
Kerstborrel bijna een vanzelfsprekendheid. Na vijf jaar is de Pollepel
nog steeds een succes. Elke week

Beeld: Kristien Daem, Case Study #1: Notations for Galerie Heiner Friedrich, Köln, 1976 (not executed)
by Fred Sandback
rekwisieten, replica’s, verloren gewaande objecten en nooit uitgevoerde projecten. Gaandeweg evolueren
of vergaan de kunstwerken en objecten, door gebrek of overdaad aan
zichtbaarheid.
De tentoonstelling biedt een blik
op de omstandigheden die deze objecten en kunstwerken hebben gevormd. Hoe heeft het dubbelleven
van deze werken hun eigen status
beïnvloed?

Brandstof
I.s.m. Poetry International 2 juni,
16:30 uur
De groepstentoonstelling Detached
Involvement is te zien van 20 april
t/m 8 juli 2018.

Activiteiten bij de
tentoonstelling
20 april 2018, 20.00 uur Opening
tentoonstelling

2 juni 2018, 16.30 uur, Brandstof
i.s.m Poetry International

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27
www.garagerotterdam.nl
Open: woensdag t/m zondag, 12.30
tot 17.30 uur.
Toegang: € 2,- (gratis met Museumkaart of Rotterdampas)

Ans en Hans zijn trots op hun twee
kleinzoons en oudste dochter die in

Hans heeft na zijn opleiding elektrotechniek aan de LTS het zeer
gewaardeerde diploma van de Vereniging Elektrotechnisch Vakonderwijs (VEV) aan de avondschool behaald. Hij is zijn vakgebied tot aan
de VUT trouw gebleven en heeft bij
grote elektrotechnische bedrijven
gewerkt zoals Rietschoten & Houwens. Met enige trots vertelt hij dat
hij gespecialiseerd was in ‘zichtinstallaties’. Dit betekent dat de bekabeling, bedrading en buizen netjes
in het zicht gemonteerd worden.

Oproep lezersbijdragen

stille achtergrond getuige is van een
ruzie tussen Woody Allen en zijn
partner.
In een van de scènes hangt het in
een New York’s appartement en
zien we Woody Allen ruziën met
zijn partner met Max Cole’s schilderij (titel) als stille getuige. Het schilderij is daarna verkocht en is naderhand nooit meer tentoongesteld.
Ook het werk van Kristien Daem
is via een omweg stand gekomen.
Daem voort vaker niet uitgevoerde
projecten van kunstenaars uit. Zo is
ook het werk Case Study #1: Notations for Galerie Heiner Friedrich,
Köln, 1976 (not executed) by Fred
Sandback tot stand gekomen. Bij
dit project is ze aan het werk gegaan
met twee bestaande tekeningen van
Sandback die hij maakte op de plattegrond van de galerie van Heiner
Friedrich in Keulen.
Inmiddels is de ruimte die destijds
een galerie was het kantoor van Gerhard Richter. Daem fotografeerde
de ruimtes; in de loop der tijd was
er het één en ander veranderd, zo
waren er bijvoorbeeld wanden bijgekomen die niet op de oorspronkelijke plannen voorkwamen. Op de
foto’s bevestigd ze een transparant
folie waarop ze het werk van Fred
Sandback tekende. Daem schenkt
zo aandacht aan projecten die gemakkelijk in de kunstgeschiedenis
verloren zouden kunnen gaan.
Detached Involvement draait om
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Zaandam woont en werkzaam is als
onderwijzeres. Zij zijn ondertussen
drie keer met vakantie geweest naar
Australië bij hun jongste dochter
die 9 jaar geleden naar daar is geëmigreerd met haar partner. Vol lof
wordt gesproken over de schoonheid van het land met sympathieke
mensen. Het kijken naar de walvissen vanuit de woonkamer van hun
dochter, die aan de kust woont vinden zij steeds weer indrukwekkend.
In 2019 hopen zij hun 60-jarig huwelijksjubileum daar te vieren.
(CK)

Anders Ouder Worden heeft mevrouw C. Dieffenbach bereid gevonden uit te leggen wat het Longfonds
allemaal doet.

HOE GEZOND IS DE LUCHT DIE JIJ
INADEMT?
Onze longen zijn van levensbelang.
Het Longfonds strijdt tegen longziekten en wil gezonde longen gezond houden.

WAT ADEM IK IN?
Ongezonde lucht betekent dat u
vervuilende stoffen inademt uit b.v.

verkeer of industrie, zoals fijnstof
en ozon.

WAT IS ASTMA?
WAT IS COPD?
Deze onderwerpen en waarschijnlijk nog meer, komen ter sprake op
donderdag 12 april. En er is zeker
nog tijd om vragen uit de zaal te beantwoorden.
Els v.d. Horst en Elly Dunk hopen
op goede opkomst voor dit belangrijke onderwerp.

Finish Roparun 2018
op de Binnenrotte
Geachte bewoner,
Via deze brief willen we u op de
hoogte stellen dat Stichting Roparun voornemens is de finish van de
Roparun 2018 te laten plaatsvinden
op de Binnenrotte.
De Roparun is een estafetteloop
die start op 19 mei in Hamburg en
Parijs en op maandag 21 mei 2018
(2e Pinksterdag) zal finishen in Rotterdam.
Aan de Roparun zullen ongeveer
300 teams deelnemen, deze teams
leveren een sportieve prestatie en
halen daarmee geld op voor palliatieve zorg voor mensen met kanker.
Stichting Roparun steunt verschillende goede doelen die bijdragen
aan de missie van de Roparun: “Leven toevoegen aan de dagen, waar
vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”.
Op maandag 21 mei 2018 zullen de
deelnemende teams tussen circa
11.00 uur en 20.00 uur finishen op
de Binnenrotte.
De deelnemers komen vanuit Barendrecht bij de Slinge Rotterdam
in en gaan vervolgens via de Beijerlandselaan richting de Willemsbrug. Om de verkeershinder tot
een minimum te beperken zullen
de teams via de Kubuswoningen
(Overblaak) richting de Binnenrotte

lopen. De teams verzamelen zich
vervolgens op het terrein tussen
de Markthal en de Bibliotheek om
uiteindelijk feestelijk te worden binnengehaald door familie en vrienden op de Binnenrotte.
Voor meer informatie over de Roparun kunt u terecht op onze website
www.roparun.nl. U wordt begin
mei verder geïnformeerd over het
evenement. De organisatie van de
Roparun zal in overleg met de gemeente Rotterdam alles in het werk

stellen om mogelijke overlast voor
omwonenden tot een minimum te
beperken.
Vanzelfsprekend bent u van harte
welkom om de teams samen met
ons feestelijk binnen te halen!
We vertrouwen er op u bij deze naar
behoren te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Roparun Evenementen
Theo Quaijtaal
Directeur a.i.
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Old Passioned,
Filmpremière
Bijzondere middag voor senioren
Donderdagmiddag 26 april
14.00u - 16.00u
KINO, Gouvernestraat 129-133
Rotterdam

Minder Piekeren, Minder Zorgen
In de donkere wintermaanden januari, februari
en begin maart heeft Auke Spijkerman in wijkgebouw De Kip voor bewoners uit het centrum,
de cursus “minder piekeren minder zorgen” gegeven.
Het was een samenwerking van WMO Radar, de Zonnebloem en Spirit 55+. Op 8 maart was de laatste bijeenkomst.
Wij zijn Auke dankbaar dat hij zich als vrijwilliger heeft in-

“Old Passioned” is de titel van een bijzonder
fotoboek, waarin ruim 40 ouderen geportretteerd worden en de bijbehorende documentaire. Deze bijzondere documentaire beleeft op 26
april in KINO zijn première.
In de 40 minuten durende film staan 4 opmerkelijke ouderen uit het boek centraal. We zien hoe zij, minimaal 70
jaar jong, toch nog steeds vol passie en levenslust in het
leven staan. Of je nu jong of oud bent, als kijker word je
geraakt door hun enthousiasme alsof hun leeftijd en fysieke beperkingen er niet toe doen. Laat u inspireren door
deze ouderen en door de liefde waar de documentaire mee
gemaakt is.
Na afloop van de documentaire is er een vraaggesprek
met de filmmaker Hans den Hartogh. Vervolgens een
interview met de 96-jarige Rotterdamse Egberdien van
Rossum, sinds haar 70ste fotomodel en zij siert met een
prachtige foto de voorkant van het fotoboek. Tot slot werpt
de Rotterdamse Marja van Katendrecht de schijnwerper
op passie, levenskunst en wat daar voor doorgaat.
Het programma sluit af met een live optreden van de
Dixie Daddies die eerder ook al in de film te zien zijn.
De toegang voor deze middag is gratis, aanmelden is wel
verplicht.
Let op: Wie niet op de lijst staat, krijgt geen entree.

Meld u aan bij:
Cindy Vos,
06-5350 7350 of per mail
c.vos@wmoradar.nl
Veronique Vaarten,
06-4627 2409, of per mail
v.vaarten@wmoradar.nl

gespannen om deze cursus te geven. De cursisten hebben
zowel Auke als de cursus als bijzonder prettig ervaren.
Het was fijn om juist in deze donkere maanden zoiets te
doen. De bijeenkomsten hebben geholpen om minder te piekeren en beter stil te staan bij het moment. Nu de dagen weer
langer zijn en de zon zich weer iets meer laat zien is er minder behoefte aan zo’n cursus. Maar voor herhaling vatbaar in
de donkere maanden aan het begin van 2019.

Naar de historische driehoek
aan het IJsselmeer
Spirit 55+ organiseert op woensdag 13 juni voor
centrumbewoners vanaf 55 jaar een excursie naar
de ‘historische driehoek’ aan het IJsselmeer.
Het programma op 13 juni: vertrek om 8.45 uur per bus vanaf
de Coolsingel t/o stadhuis naar Enkhuizen. Vanuit Enkhuizen vaart u, onder het genot van koffie met iets extra’s, met
het Museumschip naar Medemblik. Daar krijgt u een ‘machinisten-lunchpakket’. In de middag gaat u met de stoomtram naar Hoorn. Natuurlijk kunt u tijdens deze excursie de
historische stadjes en het Stoomtram-museum bezichtigen.
Voor het vertrek uit Hoorn is er nog een borreluurtje met

snacks (drankjes voor eigen rekening). Om ongeveer 18.45
uur bent u weer terug in Rotterdam.
De kosten voor deze excursie, inclusief koffie, lunch e.d. en
toegang museum, zijn € 20,- .
U kunt zich voor de excursie aanmelden en betalen vanaf 1
mei t/m 4 juni. Dit kan per mail: info@spirit55plus.nl of per
telefoon: 06-50211639 (Ber), 06-21887984 (Margriet), b.g.g.
06-20914032 (Joop). Vermeldt uw achternaam, huisnummer, postcode en of u rollator meeneemt. Betalen op reknr
NL90INGB0005059278 tnv Spirit55plus te Rotterdam. Betaalt u voor meerdere mensen dan alle namen en adresgegevens van alle personen vermelden.

Wij zoeken
taaldocenten voor NT2 onderwijs
Taalvrijwilligers (non)professionele docenten
WMO Radar is sinds 2013 actief met het taalprogramma
“Taal aan de Maas “ in het Centrum, Oveschie en Delfshaven
van Rotterdam .Wij bereiken meer dan 500 Rotterdammers
die beter willen worden in het schrijven, lezen en spreken
van de Nederlandse taal. Om ervoor te zorgen dat deze burgers actiever gaan deelnemen in de samenleving is de inzet
van gemotiveerde taalvrijwilligers ( docenten) belangrijk.
Thans verzorgt WMO Radar op verschillende locatie in het
Centrum, Overschie en Delfshaven van Rotterdam taallessen.
In 2018 zoeken wij taalvrijwilligers voor het programma van
Stg Stichting lezen en Schrijven “Voel je Goed”. Dit programma is voor volwassenen met overgewicht, die willen afvallen
en moeite hebben met taal.
Vereisten

Het is noodzakelijk dat de vrijwillige docenten de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst, plezier heeft in het
werken met mensen met een taalachterstand, beschikbaar
is voor minimaal drie uur per week en de intentie heeft om
minimaal een jaar aan te slag te gaan met een groep van 15
cursisten.

Aanmelden
Aanmelden van vrijwillige taaldocenten kan via
samenaandemaas@wmoradar.nl

Informatie
Voor meer informatie over het project Taal aan de Maas kunt
u kijken op www.wmoradar.nl of contact opnemen met: Mahender Autar, programmaleider, m.autar@wmoradar.nl telefoon: 010 485 58 98 of 0650253351.
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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:
Silvia Stentler, Annemarie Vooren,
Robert de Keizer, Carl Klaverweide,
Peter van Heemst, 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

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

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

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

tel: 14010
Voor vragen, grof vuil, openbare verlichting,
putten, kuilen en bestrating en vervuiling
Huisartsenpraktijk

Klus en Werk Cool/Oude Westen

Politie

Schietbaanstraat 33
3014 ZW Rotterdam
tel: 010 - 436 70 42
www.pameijer.nl

Bel bij spoed direct 112.
0800 - 8844 voor: Buurtagenten Basiseenheden Cool en Stadsdriehoek

De Stadsdriehoek-Rotterdam
Kipstraat 9-11, 3011 RS Rotterdam
tel: 010 - 412 90 53
Website:
http://bakashvilihuisarts.praktijk-info.nl
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MUSEUMNIEUWS
Kunsthal
Rotterdam

de kunstwerken. Je kunt zelfs op bezoek
bij kunstenaars die ín de tentoonstelling
aan het werk zijn. Bezoek de werkplek van
Chantal van Heeswijk, Menno Hiele, kunstenaarscollectief Kamp Horst of Hillegon
Brunt en help de kunstenaars te verbeelden hoe wij ons zouden kunnen gedragen
in de toekomst.

HYPERREALISME SCULPTUUR
10 maart t/m 1 juli 2018
Met de tentoonstelling ‘Hyperrealisme
Sculptuur’ zet de Kunsthal Rotterdam,
na het succes van de tentoonstelling ‘Hyperrealisme. 50 jaar schilderkunst’ in het
voorjaar van 2017, de stap naar de derde
dimensie. De tentoonstelling presenteert
een unieke selectie hyperrealistische werken van de belangrijkste beeldhouwers van
de afgelopen vijftig jaar.
Met 35 kunstwerken van 28 kunstenaars
toont de Kunsthal voor het eerst in Nederland een toonaangevend overzicht van de
ontwikkeling van vijftig jaar hyperrealistische beeldhouwkunst wereldwijd. Sinds de
jaren 1960 en 1970 houden kunstenaars
zich vanuit verschillende invalshoeken
bezig met een vorm van figuratieve kunst
waarbij de menselijke figuur zo levendig
en levensecht mogelijk wordt verbeeld. Het
oog in oog staan met deze beelden prikkelt
de reactie van bezoekers en roept vragen
op over de maakbaarheid van de mens en
over identiteit. Hoe kijken we naar onszelf
en naar anderen - een interessant gegeven
in de huidige selfie cultuur op social media.
Het thema ‘lichaamsdelen’ laat kunstenaars zien die zich vanaf de jaren 1990
richten op specifieke delen van het lichaam. De losgekoppelde armen van Maurizio Cattelan en een schijnbaar keurig
afgehakt, behaard onderbeen van Robert

Stieltjesstraat 21
3071 JV Rotterdam
tel. 010 - 241 17 17

Natuurhistorisch
Museum
Boijmans
van Beuningen
BABEL - Oude meesters
terug uit Japan
t/m 21 mei 2018
Hoe zagen 660.000 Japanners 15e en 16e
eeuwse meesters uit de verzameling van
Rotterdam?
De toren van Babel en negentig andere
zeer bijzondere topstukken uit de collectie
van Museum Boijmans Van Beuningen
waren onlangs te zien in Tokio en Osaka,
Japan. Het is de eerste keer dat in Japan
zo’n rijke expositie van de vroegste Nederlandse kunst te zien was. Dezelfde selectie

grafiek van en ‘in de geest van Bosch’ (o.a.
door Bruegel). Japanse bezoekers waren
niet alleen geïnteresseerd in het realisme,
maar ook in de fantasiewereld van Bosch
en Bruegel.
In Rotterdam wordt de tentoonstelling
getoond vanuit deze fascinatie van de bezoekers in Osaka en Tokio, waarbij nieuwe
vragen worden gesteld en beantwoord,
onder andere met interpretaties van de
beroemde Manga kunstenaar Katsuhiro
Otomo. Hij reisde naar het Colosseum in
Rome, de inspiratiebron van Bruegel, en
naar de verzamelingen van Rotterdam en
Wenen, en maakte voor de tentoonstelling
een eigen weergave van de binnenzijde van
de toren.
De tentoonstelling ‘BABEL - Oude Meesters terug uit Japan’ geeft een uniek overzicht van dekunst in de vijftiende en zestiende eeuw en bestrijkt bijna een eeuw,
beginnend bij Dieric Bouts en eindigend
bij Pieter Bruegel. Bijzonder is de spectaculaire ontwikkeling die de kunst in de
Lage Landen in deze eeuw doormaakt: van
kunst in het teken van religie naar kunst
met andere thema’s, zoals landschappen,
portretten en stillevens. Naast De toren van
Babel zijn in deze expositie nog 38 schilderijen, 43 prenten en tien beelden uit de
museumcollectie te bezichtigen. Museum
Boijmans Van Beuningen beschikt - als
één van de weinige musea ter wereld - over
een rijke verzameling vroeg-Nederlandse
kunst.
Museumpark 18 - 20
3015 CX Rotterdam
tel.: 010 - 441 94 00

Gober die uit muren tevoorschijn komen,
de levensgrote hoofden van de Britse kunstenaar John Davies en de bijna surrealistische mensdelen van Peter Land, worden
gebruikt ter ondersteuning van verontrustende boodschappen, met af en toe een
vleugje humor.
Westzeedijk 341
3015 AA Rotterdam
tel. 010 - 440 03 00

is onder de naam ‘BABEL - Oude meesters
terug uit Japan’ van 3 februari tot en met 21
mei 2018 in Museum Boijmans Van Beuningen te zien.
Een van de absolute topstukken van de
tentoonstelling is De toren van Babel van
Pieter Bruegel. Opvallend is hoe anders
in Japan naar dit schilderij gekeken is.
De kunstwerken werden niet ervaren als
Bijbelse vertelling, maar als realistische
voorstellingen uit een fascinerende tijd.
Het museum kreeg vragen als: ‘hoe hoog
was de toren?’ en ‘hoe ziet deze er van binnen uit?’. ‘Hoeveel mensen zijn er aan het
werk op de toren en ‘waar stond hij?’. De
nieuwsgierigheid om het zich beter voor
te kunnen stellen, om dichter bij te komen, was ook voor Museum Boijmans Van
Beuningen een eyeopener. Grote aandacht
ging ook uit naar de schilderijen en de

Villa Zebra
Ticket to de Toekomst
Vanaf 24 maart 2018
Betreed een wereld waarin alles mogelijk
is: de toekomst! Ticket to de Toekomst is de
tentoonstelling van Villa Zebra voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Je komt terecht in
een lichte, dromerige wereld. Dit zou zomaar een toekomst kunnen zijn! Dat kan
volgende week zijn, het jaar 8888, of als je
een opa of oma bent.
In Ticket to de Toekomst onderzoek je hoe
we ons in de toekomst zouden kunnen
gedragen. Een plattegrond leidt je door de
tentoonstelling en laat je nadenken over

Nederland Zoemt - een wilde
bijen expositie
14 april t/m 16 september 2018
Een leven lang graven, schuieren, braken,
behangen en tussendoor: bestuiven. Véél
bestuiven. Wilde bijen spelen een heel
belangrijke rol in de bestuiving van onze
landbouw- en fruitgewassen. Toch zijn het
onbekende, onbeminde beestjes. Hoogste
tijd dus voor een ode aan de wilde bij!

‘Nederland Zoemt - een wilde bijen expositie’ staat vanaf medio april 2018 in elf
natuurmusea, verspreid door het land. Je
leert er alles over het leven van de bij en
dus ook dat het niet goed met ze gaat. Gelukkig geeft de expositie ook ideeën over
hoe je in actie kan komen om de wilde bij
te helpen. De expositie is gemaakt door de
SNNC, het samenwerkingsverband van
natuurmusea in Nederland en is onderdeel
van de landelijke campagne ‘Nederland
Zoemt’.
In Het Natuurhistorisch duurt de wilde
bijen expositie ‘Nederland Zoemt’ van 14
april t/m 16 september 2018.
Westzeedijk 345
3015 AA Rotterdam
tel. 010 - 436 42 22

(AV)

