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A STAR IS BORN
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Beste lezers van de Stadsruit
Wij (de redactie) maken met veel plezier de Stadsruit. Omdat wij werken
met deadlines kan het soms gebeuren dat wij leuke evenementen of andere
informatie niet kunnen plaatsen in de krant. Wij raden u dan ook van harte aan
om te kijken op onze website www.wijkorgaanstadsdriehoek.nl
Daar staat de informatie over activiteiten die wij niet in de krant kunnen
plaatsen. Kijk onder Agenda en dubbelklik op de naam van het document dan
kunt u het lezen. Zo blijft u zo goed mogelijk op de hoogte. Veel leesplezier!

De volgende Stadsruit wordt in week 49 (vanaf 3 december tot en met 8
december) bezorgd. Bij bewoners met een NEE/NEE sticker wordt niet
bezorgd. Mocht u de krant in deze week niet hebben ontvangen laat het ons
dan weten. U kunt bellen tijdens kantooruren of ons mailen zie onze colofon
bladzijde 11 daar staat onder het kopje: Diensten Stichting Wijkorgaan
Stadsdriehoek onze contactgegevens. In bovenstaande week wordt ook de
PDF van de Stadsruit geplaatst op onze website.
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Het Rotterdamse kamermuziekensemble ‘De Bezetting
Speelt’ zal op zondag 17 november 2019 om 12:00 in de
Sociëteitskamer van De Machinist een concert verzorgen
met een gevarieerd programma.

Paul Koning - Naamloos

Programma

(De Zaaier en De Plukker), circa 1960

Ter ere van zijn honderdste geboortedag staat de Noorse componist
Johan Kvandal centraal. Verder
dromen wij weg bij de Rêverie van
Glazunov en bezoeken wij het Tsjechië van Bohuslav Martin, die zijn
Nonet dit jaar zestig jaar geleden
heeft geschreven.
• REVERIE (1890)
ALEXANDER GLAZUNOV (18651936), Nieuwe bewerking van
Alexander van Eerdewijk (2019)
voor hoorn, 2 violen, altviool, cello
en contrabas
• KVINTETT (1971)
JOHAN KVANDAL (1919-1999)
voor fluit, hobo, klarinet, fagot,
hoorn
• LEGENDE (1983)
JOHAN KVANDAL (1919-1999)
voor fagot, 2 violen, altviool, cello en
contrabas

• NONET (1959)
BOHUSLAV MARTINU (18901959) voor viool, altviool, cello, contrabas, fluit, hobo, klarinet, fagot en
hoorn
Al 12,5 jaar organiseert het ensemble “De Bezetting Speelt” kamermuziekconcerten in Rotterdam
en omstreken. Met haar unieke
samenstelling van vijf strijk- en
vijf blaasinstrumenten brengen
deze top-musici een breed publiek
in aanraking met bekende en onbekende klassieke kamermuziek.
Door sfeervolle locaties te kiezen
voor het uitvoeren van en toelichting te geven op de muziek wordt
de afstand tussen publiek en artiesten verkleind.

A Legend’s Dream
Datum en tijd
Zondag 17 november 2019,
12:00 uur

Kaartverkoop
Dit concert is onderdeel van onze
concertserie in Delfshaven. Hier-

voor kunt u losse kaarten kopen,
of geniet van de voordelen van een
abonnement. Via de website www.
debezettingspeelt.nl kan men kaarten in de voorverkoop kopen voor
onze concerten in eigen beheer.
Deze kosten €17,50 voor volwasse-

nen. Aan de zaal kosten de kaarten
€20,-. Voor de vier concerten in
Delfshaven plus het vriendenconcert bieden wij een abonnement aan
voor €80,-. Vrienden krijgen €20,korting op het abonnement.

Stichting ‘Beter Zien
POPWeek
Rotterdam Anders Kijken’ zoekt
nieuwe bestuursleden en
Op vrijdag 1 november gaat
de zevende editie van de
Rotterdamse Popweek van
vrijwilligers
start! Van vrijdag 1 novem-

Gumbo Session
De 7e editie van de Gumbo
Session, georganiseerd op
zondag 22 september 2019
op het Schouwburgplein,
was een supereditie!

Enige tijd geleden is de 26 meter hoge naamloze sculptuur van Naum Gabo, dat staat
voor de Bijenkorf, met succes gerestaureerd. Je kijkt graag weer even omhoog om het
enorme beeld te zien. Het bewijst dat je in verval geraakte kunstwerken wel degelijk kan
klaarstomen voor de toekomst. Dit ligt met gebouwen toch anders.

Iets verderop aan de Coolsingel, richting het Stadhuisplein, bevindt zich
een locatie die binnenkort onder
handen genomen gaat worden. Het
betreft een gebouw met gevelkunstwerken.
Aan de Coolsingel 75, direct tegenover het Postkantoor en het Stadhuis,
staat al ruime tijd het kantoorgebouw
‘De Utrecht’ leeg. Het gebouw uit
1961 is ontworpen door de bekende
architect J.J.P. Oud en wordt binnenkort gesloopt.
Omdat het gebouw ingeklemd zit
tussen ‘Het Holbeinhuis’ en de
‘Bank voor Handel en Scheepvaart’

(nu ABN/AMRO) had J.J.P. Oud aan
weerszijden een blauwe zijwand van
geglazuurd baksteen aangebracht.
Door middel van deze hardblauwe
stroken kon hij het gebouw duidelijk
scheiden van de naburige gebouwen.
Om dit effect te versterken heeft de
architect ook twee sculpturen laten
aanbrengen.
En oké... je moet er even voor omhoog kijken maar bovenaan de blauwe zijwanden zijn inderdaad twee
zogenoemde gevelbeelden te zien.
Links plant een man een boom (De
Zaaier) en rechts plukt een vrouw
vruchten uit een boom (De Plukker).

De beelden zijn zeer herkenbaar/
figuratief en vormen zo een sterk
contrast met de strakke, moderne
architectuur.
De twee meter hoge, kalkstenen
beelden zijn ontworpen door de kunstenaar Paul Philip Koning (1916
- 1998). Koning was beeldhouwer,
graficus, tekenaar en lithograaf. Hij
volgde zijn opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
in Amsterdam. Figuur- en diervoorstellingen waren vaak het onderwerp
van zijn werk.
De beelden die Paul Koning had gemaakt voor het kantoorgebouw aan

de Coolsingel stonden symbool voor
de opdrachtgever. Te weten de levensverzekeringmaatschappij ‘Utrecht’
(later AMEV). Deze had namelijk een
boomplanter in het logo.
Een gebouw van architect J.J.P. Oud
slopen, is dat nou wel een goed idee?
In het verleden is een (technisch)
onderzoek gedaan naar herontwikkeling mogelijkheden van het huidige gebouw aan de Coolsingel 75.
Dit bleek niet mogelijk binnen de
gestelde bestemmingsplannen. Daar
komt ook bij dat het gebouw van
J.J.P. Oud in 1988 al een keer was
‘gerenoveerd’. Deze renovatie had
op architectonisch niveau zoveel karakteristieke ‘J.J.P.Oud’- kenmerken
verloren laten gaan, dat het pand niet
meer als waardevol genoeg wordt gezien om te behouden.
Het ontwerp van de nieuwbouw is
van architect Sjoerd Berghuis van

Klunder Architecten. In februari
2019 is het ontwerp positief beoordeeld in de Commissie van Welstand. Het wordt nieuwbouw met
respect voor historie.
De zijwanden in blauw metselwerk
aan de zijkanten van het gebouw
blijven bewaard, inclusief de kunstwerken.
Een gebouw kan je slopen en nieuwbouw voor in de plaats zetten. Met
kunstwerken ligt het toch anders. Laten we hopen dat ‘De Zaaier’ en ‘De
Plukker’ straks weer met respect in
oude glorie worden hersteld. En dat
we daardoor weer de moeite nemen
om even omhoog te kijken.
RdK

Het weer zat enorm mee, want de
voorspelde regen daalde pas neer
toen de bezoekers allang thuis waren en alles was opgeruimd. De
aangename zonnestralen pasten
uitstekend bij de warme klanken
van de Chicago Blues uit de jaren
50 van Otis Rush, Buddy Guy en
Magic Sam.
De Gumbo Session werd gestart
en afgesloten met The Little Village Blues Band met op gitaar Bart
Mulder. Hij is nog jong, maar heeft
al een behoorlijke staat van dienst.
Buiten de band begeleidde hij onder andere Super Chikan, Gene
Taylor en Keith Dunn, een bekendheid uit Rotterdam-Centrum op het
gebied van blues die samen met
The Little Village Blues Band een
geweldig optreden verzorgde.
Tussen hun optredens door was het
tijd voor de Silver Sound Singers,
een groep senioren uit RotterdamCentrum die liedjes zingen over
vrijheid en dromen. Initiatiefneemster Martine Romer gaf uitleg over
de muziekkeuze. De zanggroep
werd begeleid door accordeoniste

Mareike Ziegler. De leeftijden van
de leden van de Silver Sound Singers loopt uiteen van eind vijftig
tot diep in de tachtig. Sommige ouderen verblijven in Atrium aan de
Karel Doormanstraat. Het koor had
slechts een paar keer gerepeteerd
toen het verzoek van de organisatie
van de Gumbo Session al kwam om
hier op te treden, dus er was flink
geoefend.
De nieuwe Voice of Holland zit er
misschien niet bij, maar er werd
door het publiek meegezongen met
de bekende songs én was iets anders bereikt: daadwerkelijke participatie door buurtbewoners.
De horeca werd, wat drinken betreft, verzorgd door Café Floor. De
gratis hapjes werden aanboden
door Bertman, Grieks restaurant
Dionysos en vrijwilligers uit de
buurt die onder andere cake met
fruithapjes hadden verzorgd. Dat
was bij het publiek heel populair.
Na afloop kwamen er enkele bezoekers vragen waarom de volgende
Gumbo Session pas in mei 2020 is.
Dat zegt genoeg. Verder kwamen
vooral vaste gasten zeggen dat ze
het zo’n geweldige editie vonden.
Een stimulans om de schouders er
onder te zetten voor de volgende
editie.
-----------------------------

ber t/m zondag 10 november staat de stad weer bol
van de popmuziek. Ontdek
de veelzijdigheid van de
muzikale programmering
in de stad tijdens de enige
week die 10 dagen duurt!
Rotterdam blinkt uit in creativiteit
en muzikaliteit, waardoor de Popweek inmiddels is uitgegroeid tot
een tiendaags spektakel met 750
optredens op 225 events verspreid
over 125 locaties in de hele stad.
De Rotterdamse popscene is bruisend, veelzijdig en levendig en
verdient het om deze week flink
in de schijnwerpers te staan.
Dit jaar heeft Popunie vooral ingezet op het actief stimuleren
van diversiteit in het programma,
door meer in te zetten op samenwerkingen met andere partijen
in het Rotterdamse cultuurveld.
Daardoor zijn de dagelijkse specials zoveel mogelijk initiatieven
die niet hadden bestaan zonder
de Rotterdamse Popweek. Een
aantal van die ‘specials’ lichten
we hieronder uit. In de komende
weken wordt de website van de
Rotterdamse Popweek regelmatig
geupdatet met nieuwe events.
Alle events vind je op de website:
http://rotterdamsepopweek.nl/
----------------------------

Bijna vier jaar na haar oprichting kijkt stichting ‘Beter
Zien Anders Kijken’ terug
op een succesvolle periode.
Opererend in het Huis van
de Wijk ‘De Kip’ heeft het
‘lotgenotensupport’ haar
bestaansrecht duidelijk bewezen.
Tijdens deze inloopochtenden zijn
ook diverse activiteiten succesvol
georganiseerd. Over deze inloopochtenden en activiteiten zijn in
deze krant al twee keer berichten
verschenen.
Ruim drie jaar geleden heeft de
stichting het taalproject opgezet.
Dit project heeft als doel migranten
met een visuele beperking lessen
Nederlands als tweede taal aan te
bieden. De noodzaak hiertoe ligt in
het feit dat deze groep vrijgesteld
wordt van inburgering met het gevolg dat participatie in onze maatschappij nagenoeg onmogelijk is.
Voor dit project zijn in Rotterdam
drie jaar geleden zeven docenten

opgeleid en na ruim twee jaar zijn
twaalf cursisten in opleiding of
hebben de opleiding afgerond.
Binnen het taalproject zijn er ook
conversatielessen en er is een start
gemaakt met braille lessen.
In samenwerking met stichting
´Taal aan Zee´ wordt dit project nu
ook in Den Haag uitgevoerd.
Nu, vier jaar later, is in goed overleg
besloten tot een bestuurswisseling.
De Stichting zoekt mensen, met en
zonder een visuele beperking, die
bereid zijn hun talenten, kennis
en/of ervaring beschikbaar te stellen voor de doelgroep waarop ‘Beter Zien Anders Kijken’ zich richt.
Dit kan zowel op bestuurlijk als op
praktisch niveau.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Jerrel Volkerts (0640
724 568) of Tonny van Breukelen
(0630 396 693).
Het huidige bestuur en alle medewerkers van ‘Beter Zien Anders
Kijken’ hopen op vele positieve reacties.
(CK)
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Bestuur Cool aan de Gang

In 2016 publiceerde ROSA
(Rotterdamse Sociale Alliantie) haar manifest tegen de
armoede. In 2018 organiseerden ze met 8 van de politieke
partijen een mars tegen de
armoede. Wellicht heeft dit
mede geleid tot de vorming
van het nieuwe College met
een andere agenda.

Het nieuwe bestuur van de
pas opgerichte bewonersorganisatie Cool aan de Gang
presenteerde zich in Melly
(Witte de With). Het bestuur
bestaat uit een bewoner
(Jennifer Ramzan), een
kunstenaar (Janpier Brands
van WORM), een ondernemer
(Ivan Winter) en een opbouwwerker (Ed de Meyer).

Wethouder Grauss heeft het over
‘Uit de Knoop’ (armoede) en ResetRotterdam (schulden). Wethouder
Richard Moti kwam naar de Pauluskerk om te praten over ‘Mensenwerk’. De nieuwe aanpak van de
Sociale Dienst. Er moet het nodige
veranderen aan SoZaWe, vooral wat
bejegening van de klanten betreft.

Het bestuur wil trekker zijn van een
visie op Cool Zuid waarbij de bouw
van torens gepaard gaat met een radicale vergroening van Schiedamsedijk tot Westersingel en een sociale invulling van de plinten zoals
een Gezondheidscentrum en Huis
van de Wijk.

5

Er moet een wederzijds vertrouwen
komen. Moti komt uit Crooswijk,
studeerde werktuigbouwkunde en
was lange tijd bestuurder bij de
FNV. Een uitkering hebben €974,is geen lolletje. Je komt moeilijk
rond. De economische groei heeft
de arme Rotterdammers niet bereikt. Hoe kunnen we als gemeente
hun inkomenspositie verbeteren?
Werk is belangrijk, het geeft je meer
eigenwaarde en trots. Het is essentieel voor je sociale contacten. Het
streven van het huidige college is
het aantal werklozen van 38.000
terugbrengen naar 30.000. Hoe
gaat Moti dat aanpakken? Door de
dienstverlening te verbeteren. Mensen werden vernederd en opgejaagd.
Je eerste brief was een dreigbrief.

Als je niet komt opdagen wordt je
gekort. Daarnaast moet er duurzaam werk komen voor een langere
tijd. En tenslotte is inkomens zekerheid zeker van belang. Toeslagen
op diverse momenten zorgen voor
verwarring en leiden tot schulden.
Werk moet ook lonen.

Geef een belletje als er een brief
aankomt. Wat bedoelt Richard met
duurzaam werk? Bedrijven worden
benaderd om een opleiding te geven. Er komen afspraken met werkgevers, tegelijkertijd met subsidie.
Tjeerd de Boer sprak in de Pauluskerk als ervaringsdeskundige. Hij is

werkte mee aan het FNV zwartboek.
Hij bepleitte intensief begeleiden
van SoZaWe klanten richting werkgevers. Hij bepleitte ook een duurzame basisloon van €14,- per uur.
Vrijwilligers verdienen een extra
van €50,- per maand. Vanuit de
zaal werd gevraagd aan de politiek

Betere dienstverlening

econoom en kwam op 45 jarige leeftijd in de problemen met 2 elkaar
opvolgende hartaanvallen. 16 jaar
lang werd hij slecht bejegend, als
moest hij gestraft worden. Hij werd
zelfs verwezen naar de bouw voor
de functie van puinruimer. Tjeerd

om met name het administratieve
gedeelte aan te pakken en vrijwilligers juridisch te vormen die kunnen helpen bij bezwaar maken. Het
nieuwe beleidsstuk ‘Mensenwerk’
schept positieve verwachting.

Schouwburgplein bewoners pleiten
voor verbinding met de bevolking,
voor behoud van het eigen karakter en identiteit, voor noodzakelijke
basisvoorzieningen als een gezondheidscentrum op loopafstand, voor
het ontwikkelen van een visie. Bepleit werd ook een verschuiving van
het aantal evenementen richting
randgemeenten. Op plekken waar
het kan moet regeldrift vermeden
worden. Er moet ruimte komen voor
innovatie en nachtplekken voor jongeren. Van bewoners wordt verwacht
te rapporteren over wat goed en niet
goed ging bij evenementen. Samenwerking en menselijke maat zijn
kernwaarden. Bouw zoveel mogelijk
van onderop. Horeca betekent ook
echte ontmoetingsplekken en niet
enkel yuppententen.

wetswijziging sinds de invoering van
de Grondwet in 1848.

Onze allure en
‘t oud papier in Cool

Melly werd opgeluisterd door het
optreden van 50 blazers van de Koninklijke Rotterdamse Postharmonie tot genoegen van de bewoners,
die een heerlijke middag beleefden.
Actieve bewonersgroepen en bewoners maakten duidelijk wat hun bijdrage was aan de wij: van groen- en

gezondheidsplannen (Stadslab) tot
verlevendiging van het Schouwburgplein door bewoners zelf. Van zorg
voor de historische Eendrachtstuin

tot bekommernis om een eenzijdige
Witte de Withstraat. Van boosheid
over de sociale afbraak van Cool tot
een verlangen naar samenhorigheid

Down Town
toren

De woningen variëren van 120 vierkante meter (de hoger geleden penthouses) tot 70 en 95 vierkante meter.
Er komt een gemeenschappelijk dakterras. Er is een ruime parkeergarage
aanwezig. ‘Meer Stad Meer Leven’
is het motto waaronder Sens aan de
slag gaat. De oplevering schatten ze
op medio 2023. Sens is één van de
5 ontwikkelaars in het Baankwartier
die bij hun plintinvulling willen kijken naar het wijkbelang. (Plintinvulling wordt mee bedoeld de winkels
of horeca gelegenheden die op de
begane grond hun plek zullen vinden) Gestuurd wordt op een Huis
van de Wijk, een gezondheidscentrum met doktoren en tandartsen,
een sportvoorziening en een forse
vergroening van de woonomgeving
in nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam.
-----------------------------

Het is een esthetisch mooi gebouw
met veel verspringingen, een overhellend stuk richting Hoornbrekerstraat en ruime buitenbalkons. De
ontwikkelaar Sens wilde een menselijke toren opbouwen. Wat opvalt
in het project zijn de woon-werkwoningen en de zorgwoningen beheerd
door Antes. Opvallend bij het project
is ook de aanwezigheid van woningbouwvereniging Havensteder, die
een derde van de woningen verhuurt
in de sociale sfeer(ze zijn subsidiabel). In totaal gaat het om 180 woningen die worden gerealiseerd. De woningen zijn dus niet alleen voor de
Happy Few, de betere middenklasse.
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Mensenwerk in Pauluskerk

ontmoet actieve bewoners

Tussen de Cool toren en Baan
Toren komt een kleiner broertje met een 200 woningen
die de naam krijgt van Down
Town.
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tussen oude en nieuwe bewoners.
Lot Mertens, ambtenaar van de Gemeente wees op het belang van de
communicatie. Bewoners deden
een statement: ‘Hartverwarmend!’
Tineke Speksnijder van de Schouw
keek het gebeuren glimlachend aan,
het was inspirerend. Ivan draaide
een leuk muziekje terwijl iedereen
kon genieten van de lekkere Surinaamse buurtmaaltijd. Velen konden het niet laten om een dansje te
doen. Het personeel van Witte de
With was meer dan actief en gastvrij. Kunst en buurt hebben elkaar
weer gevonden! Cool aan de Gang
heeft een email en een website onder constructie:
info@coolaandegang.nl en
www.coolaandegang.nl
Mail ons!

Cultuur
en sport
Een dertigtal actieve bewoners ontmoette de cultuurscout en de sportmakelaars.
Aandachtspunten waren het
communiceren richting senioren, het aanbod en de vraag.

COOLKAST 1
#

Coolkast is een uitgave van bewonersorganisatie Cool aan de Gang
en wordt ondersteund door gemeente Rotterdam en gemaakt door vrijwilligers.

WAT HE
EEN MAGNEET,
ET
Omdat Co
olkast he

t beste
werkt op
je
ontvang je Coolkast,
een magne
van Cool
aan de Ga et
ng!

Kom op 6
oktober
naar het #o
pe
bij Melly om npodium
je magne
et
op te hale
n
Het bestuur stelt zich voor: Jan Pier Brands (verbinder), Ivan Winter (ondernemer),
Jennifer Ramzan (bewoonster), Ed de Meyer (opbouwwerker).

COOL AAN DE GANG

Nieuwe energie in de wijk met verse bewonersorganisatie.
De bewonersorganisatie promoot en helpt zo nodig bij bewonersinitiatieven.
Ze wil een trekkersrol spelen in het ontwerpen van een visie op Cool Zuid samen
met actieve bewonersgroepen. Het gebied staat op een kantelpunt. Hoe krijgen
we een verantwoorde mix waarmee bewoners gelukkig zijn.
We zijn bereikbaar via info@coolaandegang.nl en 06 457 245 36 (Ed de Meyer)
en ontvangen je graag op woensdagochtend in onze buurtkamer
in de Boomgaardstraat 69.

OPEN PODIUM OP 6 OKTOBER
BIJ MELLY, WITTE DE WITH
WITTE DE WITHSTRAAT 50, VAN 15.00 TOT 18.00 UUR
Vijftig blazers verwelkomen je met lokale helden en lokaal lekkers om
de start van Cool aan de Gang te vieren.
Wil je ook optreden of van je laten horen? Stuur een berichtje naar
info@coolaandegang.nl

Er is al heel wat op communicatiegebied. Opvallend is de e-mail benadering vanuit de seniorenorganisaties
Spirit 55 en Anders Ouder Worden,
het gebruik maken van de Stadsruit
en de Havenloods en in het bijzonder ook van de bibliotheekagenda.
Het bereik is groot. Nieuwe bewoners worden benaderd met welkompakketten en posters.

Matrix, Theater Rotterdam, Babel en
WORM. Er is behoefte aan meer coördinatie. L Ook laagdrempeligheid
is belangrijk en gezellige lichte culturele voorstellingen. Herhaling is belangrijk. Herhaal een vast aanbod op
vaste plekken. Hou bijvoorbeeld om
de drie maanden een café in Matrix.

Het aanbod

De Vraag

Er is veel aanbod voor senioren op
het gebied van cultuur. De plekken
waar ouderen kunnen komen in de
daluren werden geïnventariseerd:

De vraag spitste zich vooral toe op de
mannen. Komen zij wel genoeg aan
bod? Schaken, kaarten en biljarten
zijn populair. Er moet meer in het

SAMEN WERKEN
AAN COOL ZUID

Er gaat veel gebeuren de komende tijd
in de wijk. Verschillende woontorens
komen in de wijk. Om samen te bepalen
hoe de wijk zich ontwikkelt, werken we
aan een visie. Hiervoor doen we veel
interviews en acties op straat.
Kom je ons niet tegen en wil je toch
van je laten horen, neem contact op.
Stuur een mail naar Lot Mertens,
l.mertens@rotterdam.nl of
bel 06 208 214 87

MEEDOEN?
Ook een artikel schrijven
voor Coolkast?
Stuur je kopij naar:

info@coolaandegang.nl

weekend gebeuren (dansen, theater
of iets leuks doen). Het cultureel
aanbod in het centrum is te massaal.
Er is behoefte aan meer kleinschaligheid of naar het theater gaan met een
groep. De Rotterdampas is een must.
Combineer cultuur ook vaker met samen eten. Maak de combinatie van
“oud en jong”. Dansen is populair.
Doe ook wat in het weekend. Het
was al bij al een inspirerende bijeenkomst.
----------------------------EdM

“Zaterdagmiddag heeft de koninklijk goedgekeurde wijkvereniging
Cool haar nieuwe clubhuis officieel
in gebruik genomen. Het is gevestigd in een oud winkelpandje aan
de Eendrachtstraat 131 b. Tot 1965
bediende de toen 85-jarige kruidenier Van Zanten er zijn klanten. Hij
stopte ermee en de wijkvereniging
trok in de grutterij. Waarom het
dan zes jaar moet duren eer je tot
een officiële opening kunt komen?!
Belachelijke zaak in de ogen van
hen die vette subsidies van de overheid krijgen. ‘n Trieste zaak voor de
ploeteraars die het zonder subsidies
moeten doen en oud papier moeten
ophalen om de centen voor de inrichting van zo’n aftandse grutterij
bij elkaar te schrapen. Cool! Vroeger een ambachtsheerlijkheid, nu
een stokoude wijk rond de Witte de
Withstraat. Ten dode opgeschreven
brok Rotterdam, dat grote glorie
kende. Eens woonden in straten als
de Kortenaerstraat de notabelen en
gegoede middenstanders. Maar de
buurt is oud geworden en de dagen
meer dan zat. Neem zo’n smalle
Eendrachtstraat. Op 12 juli zal die
precies honderd jaar oud zijn. En
er zijn nog steeds woningen waarin
meer gezinnen van één w.c. gebruik moeten maken. Lekker jubileum voor Rotterdam, echt iets
om trots op te zijn. In zo’n grauwe
wijk met zijn nauwe straten, hoge
fantasieloze huizen die allang weggemokerd hadden moeten zijn. In
die wijk met hoeken en gaten, met
groenig uitgeslagen muren waar
eén huis is afgebroken. Met een
plaveisel uit de middeleeuwen. In
Cool zijn dan mensen (en het gemeentebestuur mag er blij mee
zijn) die iets willen doen! Die samen van een kruidenierszaakje een
clubhuis voor de kinderen en voor
hun moeders en voor de bejaarden
maken. Ze timmeren, schilderen,
hangen kindertekeningen aan de
muur en de vrouwen serveren koffie met lekkere koekjes als de wethouder hun huis komt openen.
Op de tafel bij de ingang ligt een

levensgroot receptieboek. En secretaris J.Tirion (man die Cool op poten hield) stelt de nieuwe voorzitter
E. Magnin aan de autoriteiten voor.
Buurtbewoners brengen bloemen.
Buiten wapperde het groen-witgroen van de Rotterdamse vlag.
De socialistische wethouder Henk
van der Pols was kennelijk onder
de indruk. Men luisterde stil naar
hem. Hebben we in het in verleden
wel de juiste weegschaal gehanteerd? Waar ligt de oplossing voor
de oude wijken? Op korte termijn
moeten we de leefbaarheid bevorderen en dit is echt geen loze kreet.
U kunt verwachten dat het gemeentebestuur u zal helpen. We tillen er
zeker zo zwaar aan als u. Dit is geen
stukje belijdenis van mij. Alles had
al tien jaar geleden gebeurd moeten
zijn. Van der Pols stal vele harten.
Ik hoop dat hij zijn woorden waar
maakt, want ik heb vele wethouders zo horen spreken. In Crooswijk in de Gouvernebuurt van het
Oude Noorden of in het oude Overmase. De schapen schreeuwen
hard, maar zij leverden weinig wol.
De tijd dat we hier nog bivakkeren,
moet Cool vooral voor de kinderen
leefbaar worden gemaakt, zegt Tirion. Hij vraagt hoe het met de sanering van de wijk gaat: ‘We hebben
er toch recht op om dit te weten!’
Wethouder Van der Pols, heeft een
mooie en belangwekkende taak.
Ik zou met hem door Rotterdams
oude wijken willen lopen. Nog
geen vijftig meter van het Coolclubhuis af is een spelonk die naar
een ander straatje leidt. Onvoorstelbaar. De Rotterdamse raad zou
het moeten zien en dan gewoon
lopend en niet in een dure bus van
de RET. ‘Til het gordijn maar op.
Daar staat onze wagen waarmee
we het oud papier ophalen,’ zei een
vergrijsde clubhuisman. En ik voeg
eraan toe:” voor een gemeente met
de allure van Rotterdam is het een
grof schandaal wanneer er met het
ophalen van oud papier een clubhuis moet worden ingericht. Dat is
beneden Rotterdams Peil.”
(JAN MEIJER)

Om terug te komen op de dienstverlening. Richard Moti vindt dat
het de klanten makkelijker moet
gemaakt worden. Niet enkele digitaal, maar concreet helpen. Pas
je aan aan het niveau van de klant.

Verlevendiging
In Arminius organiseerde de
Gemeente een raadscafé
dat diverse Rotterdammers
bij elkaar bracht: Bewoners,
ondernemers, horeca, organisatoren van evenementen.
Het College wilde de bevolking horen rond het thema verlevendiging.
De inleider schetste een Rotterdam
in transitie, sociale, economische
en energietranisitie. De stad is heel
divers. Er komen meer mensen, er
komt verdichting. Er moet gezocht
worden naar een balans tussen dynamiek en leefbaarheid. Het café
begroette Rotterdammers die faciliteren, die draagvlak zoeken voor hun
evenementen, die strijden voor leefbaarheid. Het jongste raadslid van
D66 vond dit een goede directe vorm
van contact tussen politiek en bewoners. Ook collega’s van GroenLinks
en PVDA waren het met haar eens.
Beleidsveranderingen komen in de
Gemeenteraad. Direct peilen is belangrijk. Er waren diverse gesprekstafels met gespreksleiders over horeca, verdichting en balans, verbinden
(maatwerk en creatieve oplossingen)
toerisme. Aan de tafel van creatieve
oplossingen zat Mama uit de Witte
de Withstraat dat jonge kunstenaars
promoot en dames van de verborgen
tuinen, de stadsboerderij en events
in de Marconi Toren. Zowel het Kralingse bos, Witte de Withstraat als

-----------------------------

Omgevingswet 2021
De Omgevingswet gaat de
wetgeving en regels voor de
fysieke leefomgeving bundelen. Vanaf 1 januari 2021
is er één wet voor zaken als
bodem, geluid, lucht, milieu,
water, ruimtelijke ordening,
monumentenzorg, natuur en
gezondheid.
Tot 2029 hebben we de tijd om aan
deze wet te wennen. Die tijd is ook
nodig. Het is namelijk de grootste

De basis voor de Omgevingswet is het Omgevingsplan
Dit plan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente
stelt binnen haar grondgebied. Het
is de opvolger van onder andere de
huidige bestemmingsplannen en
verordeningen, maar krijgt een veel
bredere inhoud door de samenvoeging van allerlei thema’s zoals ruimtelijke ordening, bodem, water, lucht
en geluid.

Oefenen in Cool-Zuid
Om dit alles in goede banen te leiden wordt geëxperimenteerd met
pilots en oefentrajecten. In de wijk
Cool-Zuid experimenteren ze met
de nieuwe werkwijzen van de Omgevingswet. Uitgangspunt zijn de
bewoners, ondernemers (maatschappelijke) organisaties en ontwikkelaars in de wijk.
In Cool-Zuid oefent men op verschillende niveaus. Alle oefeningen zijn
erop gericht dat Cool-Zuid er iets aan
heeft. Procesbegeleiders ondersteunen instanties daarbij zodat ze niet
leren en veranderen ‘naast’ het werk,
maar ‘in’ het werk.

Meer informatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
----------------------------EdM
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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 Kleine Kapitein

een Rotterdams kinderparadijs
van on-Nederlandse allure

geven. Het aanbod is zo groot en
zo overweldigend dat we mensen er
graag vakkundig doorheen loodsen”.
Maar er is meer waarin De Kleine
Kapitein volgens Daniël uitblinkt:
“Deze unieke plek, maar vooral de
complete boekencollectie”.

Het goedkoopste dat hij verkoopt is
een dobbelsteen van vijfentwintig
cent. “En het duurste?” Vraag ik vervolgens. Hij mompelt een paar keer:
“Het duurste?......Het duurste” En ik

zie bijna hoe hij in gedachten razend
snel de zaak door racet. “Een groot
poppenhuis” klinkt het dan. “Daarvoor betaal je ongeveer tweehonderd
euro”.
“En als je op tv reclame zou mogen
maken en je mocht een ding mee-

nemen om te laten zien waar je voor
staat, wat zou dat dan zijn?” wil ik
weten. Dat is een lastige. “Ik ben van
de verhalen, dus het wordt vrijwel zeker een boek. Maar welk? Dat weet

ik niet goed. Zo’n keuze is echt een
momentopname”. Hij neemt de tijd
om een keuze te maken. “ ‘Spinder’
van Simon van der Geest, dat zou ik
meenemen”.
Ook bij kinderboeken zijn trends en
hypes te zien. “Harry Potter was een

unieke en ongekende hype. Zo iets
hadden we nog nooit meegemaakt
en zullen we ook nooit meer meemaken. Ik had hier van hetzelfde boek
twaalfhonderd exemplaren liggen en

die waren in drie dagen uitverkocht”.
En de taal wordt sneller. “Boeken
van nu als ‘Boomhut’, ‘Spinder’ en
‘Leven van een loser’ hebben een
heel ander ritme dan ‘Kruistocht in
spijkerbroek’ uit 1973. Nog steeds
een prachtig boek hoor, maar voor
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Kunstuitleen Rotterdam

een fascinerende kijkdoos aan de Goudsesingel
Soms helpt het toeval deze
rubriek een handje. Neem
Kunstuitleen Rotterdam. Die
zat jaar en dag net buiten het
Centrum, aan de Nieuwe Binnenweg om precies te zijn. Ik
stond er vaak verlekkerd naar
binnen te kijken, meestal met
de neus plat tegen de ruit gedrukt. Kunst in alle denkbare
kleuren, vormen en materialen
was er in overvloed uitgestald.
En laat die fascinerende kijkdoos nu
net een paar jaar geleden naar onze
kant, de kant van De Stadsruit dus,
zijn verhuisd. Hoogste tijd voor een
portret.
Op de Goudsesingel 268 stap ik opgewekt naar binnen. Merel wacht
me op. Zij werkt al meer dan vijftien
jaar voor de Kunstuitleen en kent het
bedrijf van haver tot gort. “We zijn
ooit aan de Voorhaven in Delfshaven
begonnen. Daarna zijn we verder gegaan op de Nieuwe Binnenweg. Op
die locatie hadden we wel twintigduizend werken in beheer. We waren
een onderdeel van de gemeente Rotterdam, die kocht kunst aan, vooral

“Heel veel leuke dingen voor
kinderen.” Kijk, dat vind ik nou
eens een mooie binnenkomer.
Het is Daniël Albering zijn antwoord op mijn openingsvraag:
“Wat verkoopt u hier?”
Met zijn vrouw runt hij
“De Kleine Kapitein” aan de
Botersloot 173.
“Kinderboeken zijn de oorsprong
van onze zaak. We hebben meer dan
vijfduizend titels in de rekken en
kasten staan. Maar in de vijfentwintig jaar die we bestaan, is dat stap
voor stap uitgegroeid naar een winkel waar we ook veel speelgoed en
spelletjes verkopen.”
Lang zaten ze aan de Meent. Zeven
jaar geleden waagden ze de sprong
naar deze locatie. En wat een wonderschone plek is dit, een voormalige
telefooncentrale. De voorgevel is dertig meter lang. De ramen bijna zeven
meter hoog.
“Ja”, lacht hij, “Dit is een bijna onNederlandse ruimte voor een kinderboekenwinkel. Gemiddeld zijn die
tachtig vierkante meter, hier zitten
wij op driehonderddertig vierkante
meter.” In het lagere gedeelte treffen
de klanten de boeken aan, in het hogere gedeelte het speelgoed.
Hier werken inclusief de twee bazen, acht mensen. “Het succes van
ons bedrijf is dat onze medewerkers
klanten heel gericht advies kunnen
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veel kinderen veel te traag.” Ik val
hier binnen op de dag dat de minister van Onderwijs de loftrompet afsteekt over de Franse plannen om in
speelgoedwinkels de aparte jongensen meisjesafdelingen op te doeken.
Hoe zit dat hier eigenlijk? “We hebben de zaak ingedeeld op thema’s.
Er is een hoek met buitenspeelgoed,
eentje met auto’s, met prinsessen en
een hoek met stoere boeken. En ja,
die prinsessenhoek is echt onze roze
hoek”.
Daniël is een fervent ambassadeur
van het lezen. “ Lezen legt de basis
voor alles. Dus geef ik veel lezingen
over dat onderwerp. De kern van
mijn boodschap is: het allerbelangrijkste is leesplezier, de rest krijg je
er dan gratis bij.” Als hij dat net zo
smakelijk doet als in dit interview
dan is het bijwonen van zo’n lezing
een echte must.
De Kleine Kapitein is open op maandag van 12 tot 18, van dinsdag tot en
met donderdag van 9 tot 18, op vrijdag van 9 tot 21 en op zaterdag van
9 tot 17 uur.
(pvh)

van Rotterdamse kunstenaars. Sinds
2016 zitten we hier.”
De Kunstuitleen staat nu op eigen
benen. “We hebben onze collectie teruggebracht tot achtduizend werken.
Subsidie krijgen we niet en we moeten dus ons zelf bedruipen. Dat lukt
onder andere door kunst te verkopen, aan leden en niet-leden, en met
de opbrengst nieuwe werken aan te
schaffen.”
De formule is al die jaren ongewijzigd gebleven: wie lid is van Kunstuitleen Rotterdam, kan voor een
schappelijke prijs kunst lenen. De
ongeveer tweeëneenhalf duizend leden betalen twaalf euro lidmaatschap
en ze kunnen kunst huren vanaf vier
euro per maand. Hoe duurder het

kunstwerk, hoe hoger de huurprijs.
Je kunt de kunst niet onbeperkt in
huis houden. Als je iets heel erg
mooi vind dan kan je er maximaal
vierentwintig maanden van genieten. En ja, als je dan nog steeds niet
aan iets anders toe bent, is het tijd
om te kijken of je het kunt aankopen.
“We hebben een kunstkoopregeling en die houdt in dat je eerst een
aanbetaling doet van minimaal tien
procent van de waarde . Daarna los
je het restant bedrag af in maximaal
zesendertig maandtermijn van elk
minimaal vijftig euro”. Trots voegt ze
er aan toe, dat deze regeling “landelijk wordt afgeschaft, maar in Rotterdam dus mooi blijft bestaan.”
De ruimte waar we zitten ziet er

rijk gevarieerde collectie. “We zijn
van alle markten thuis, van moderne
kunst, via beelden en sculpturen tot
fotografie.”
“Mag ik nog een cadeautip geven?”
vraagt Merel me tot slot. “Graag
zelfs” zeg ik “Want Sinterklaas en
Kerst zijn weer in aantocht.” En hupsakee. Gelijk maakt ze flink reclame
voor de kunstcadeaubon, waarmee
iemand bij de Kunstuitleen iets kan
lenen of aankopen. In gedachten
bedenk ik al wie ik met zo’n bon wil
gaan verrassen.

uit als een museum voor moderne
kunst. Het biedt nog steeds de feestelijke aanblik die ik me van de Nieuwe
Binnenwegtijd herinner. “Elke twee
à drie weken richten we alles opnieuw in zodat je een goede indruk
kan krijgen van wat we in huis hebben”, legt Merel uit,
Kunst lenen is iets wat vooral de

groep van dertig tot zestig doet.
Turkse en Marokkaanse Rotterdammers zien ze hier niet zo vaak als ze
wel zouden willen. “We zijn nu aan
het uitzoeken waaraan dat ligt. Want
we willen graag weten wat we kunnen doen om ook die groepen meer
naar binnen te lokken.”
De kracht van de Kunstuitleen is de

De Kunstuitleen is geopend op donderdag van 11 tot 18 uur, vrijdag van
11 tot 19 uur en op zaterdag van 10
tot 18 uur.
Meer informatie op
www.kunstuitleenrotterdam.nl
(pvh)
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Met de komst van Linda de
Winter als opvolgster van
Elske Geleedst lijkt de
toekomst van Belfleur verzekerd. Mooie gelegenheid
om meer over deze
organisatie, de betekenis
hiervan voor ons gebied en
de personen daarachter te
weten.

A STAR IS BORN
De komende vier minuten ga ik schaamteloos
reclame voor iemand maken. En dat is niet zo maar
iemand. Nee, het is een redactielid, en wel
Robert de Keizer.

Na de komst van WMO RADAR in
2012 trad Elske in dienst als buurtcoach. Daarvóór had zij veel ervaring
opgedaan in het welzijnsdomein
sinds haar opleiding aan de Sociale
Academie in Rotterdam en later VO
Management en Organisatie in Amsterdam. Werkzaamheden bij de Kinderbescherming, onderwijs opbouwwerker, coördinatie in een buurthuis
werden opgevolgd door een baan bij
het RIO (Rotterdam Instituut bewoners Ondersteuning). Zij werd
gevraagd om het opbouwwerk in de
Provenierswijk te doen. Het bleef niet
alleen bij deze wijk want daarnaast

Toekomst BelFleur verzekerd
volgden verschillende projecten in diverse wijken, veelal als coördinerend
opbouwwerker of projectleider.
Met de invoering van de Deelgemeenten ontstond SONOR als opbouwwerk organisatie voor meerdere
deelgemeenten. Bij deze organisatie
heeft Elske haar werkzaamheden
voortgezet, ook weer in verschillende
wijken.
De start als buurcoach bij WMO RADAR ging aanvankelijk een beetje
moeizaam. Elske: “Wij hadden nauwelijks overdracht gekregen van de
vorige organisaties. Als team moesten wij op zoek gaan naar informatie; heel veel kennis was verdwenen.
Maar er kwamen al wel heel snel allerlei hulpvragen van oudere wijkbewoners. Aanleiding voor mij om iets
op te willen tuigen waardoor ouderen

en mensen met een beperking een
beroep op ons konden doen.
Via de gemeente konden vrijwilligers worden geworven in verband
met hun tegenprestatie. Dat waren
er al snel zo’n 45. Het project werd
BelFleur, een naam die eerder samen met Han Riksten was bedacht.
Vanuit dit project wilden we ouderen
praktische hulp aan huis bieden met
de inzet van vrijwillige hulp. Met een
goed projectplan kregen wij, in samenwerking met partner Spirit 55+,
subsidie uit het potje ‘vernieuwende
initiatieven op het gebied van zorg’.
Met het budget kon het plan in de
eerste 2 jaar verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. In totaal hebben
we de afgelopen 6 jaar ruim 500 bewoners kunnen helpen en zijn er op
dit moment ongeveer 35 vrijwilligers
en 300 klanten”.

Na ruim 42 jaar kan Elske terugzien
op een succesvolle loopbaan en ziet
zij uit naar haar pensioen eind dit
jaar. “De samenwerking met professionals vond ik heel prettig en zal ik
waarschijnlijk missen. Maar zeker
ook al die leuke vrijwilligers en de
vaak zo moedige bewoners. Ik woon
in Noord en als ik iets ga doen dan
zal het waarschijnlijk in Noord zijn”’.
Vanaf 1 september is Linda aangesteld
als opvolgster van Elske. Geboren in
Delft kwam zij op haar negentiende
jaar naar Rotterdam voor de HBO opleiding ‘Personeel en Arbeid’. Haar
eerste baan in de uitzendbranche
duurde ongeveer 11 jaar en bestond
uit verschillende managementfuncties. Linda: “Op gegeven ogenblik
zocht ik naar een andere uitdaging.
Het commerciële paste niet bij mij;
het ging alleen maar om winst”.

Na enkele werkplekken kwam ze terecht bij een uitvaartonderneming.
“De baan als uitvaartleider gaf de
voldoening die ik zocht. Daar heb ik
geleerd dat ik het heel fijn vind als ik
mensen kan bijstaan of mag helpen.
Dat ik iets mag doen waardoor het
een ander beter gaat. Dat is het mooiste wat ik wil doen”.
Na twee jaar bleek het dienstenrooster toch wat moeilijk te combineren
met het alleen-ouderschap van twee
kinderen. Bijna vanzelfsprekend
werd haar volgende baan gezocht
in het sociale domein. Bij stichting
Buurt M/V, die praktische ondersteuning bood aan kwetsbare burgers van
Rotterdam, kwam zij in dienst als
teammanager. Met ambulante teams
bestaande uit medewerkers die voordien een bijstandsuitkering ontvingen werden mensen met een GGZ-

Na bijna achttien jaar van
haar bestaan zoekt de zanggroep ‘’n Dolle Boel’, met als
thuisbasis het wijkgebouw
aan de Kipstraat, versterking.
Om een mooiere klankkleur in
de groep te krijgen zijn mannen extra welkom.
Met nadruk wordt vermeld dat het
vooral gaat om enthousiaste personen die in een gezellige sfeer willen
meedoen. U hoeft geen zanggeschiedenis te hebben.
Voor deze oproep willen vier deelneemsters graag wat achtergrond informatie geven. Elly van Eijk en Riet
Meijer zijn van het eerste uur; Ria
van Vuuren en Klacien Warendorff
zijn enkele jaren na de oprichting
aangeschoven.
In 2002 werd in de Stadsruit een
advertentie door Elly Dunk geplaatst
met de oproep aan dames voor een op
te richten zanggroep. Elly van Eijk:
“Wij begonnen met zes dames gekke
liedjes te zingen. Het leek nergens op.
Na drie keer kwam Riet naar beneden
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Zanggroep
’n Dolle Boel’
zoekt
versterking
en zei: “ik ga jullie helpen. Volgende
week neem ik een accordeonist mee
dan gaan wij buiten zingen”. Wij lagen allemaal in een deuk”.

Riet had in het Oude Westen als
buurtwerker inderdaad ervaring met
een zanggroep voor ouderen opgedaan. Arie, muzikant van beroep,

was begeleider op zijn accordeon.
Binnen één jaar waren er al ongeveer
40 deelnemers. Via Elly Dunk werd
een ruimte in het wijkgebouw gere-

achtergrond, die zelfstandig woonden, begeleid. Na vijf jaar kwam
aan het aansturen van uiteindelijk
twaalf ambulante teams een eind
toen in 2018 deze stichting van het
moederbedrijf Antes moest afbouwen. Linda: “Ik kwam er snel achter
dat een nieuwe baan een groot sociaal element moest hebben. Alles wat
ik doe moet direct invloed hebben op
iemand anders. Daar had ik van genoten bij Buurt M/V”.
In het Huis van de Wijk aan de Kipstraat waar zij zich prettig voelt besluit Linda: ”Mijn eerste focus is om
het prachtige project ‘BelFleur’ wat
Elske heeft opgezet te koesteren. Het
staat als een huis. Mensen die wij
gaan ondersteunen worden ouder,
moeten langer thuis wonen en de gezondheidsproblematiek zal zwaarder
zijn. Wij doen er goed aan om met
dit project de juiste acties in te zetten
om mee te kunnen gaan in die ontwikkeling”.
(CK)

serveerd. Enkele jaren later sloot zij
zich aan en versterkte het bestuur.
Ondertussen werden ook optredens
georganiseerd in o.a. bejaardenhuizen, winkelcentra en in de Laurenskerk.
De laatste jaren is de groep kleiner
geworden en sinds kort is ook Arie
noodgedwongen gestopt met de muzikale begeleiding. De gezelligheid
en beleving is nog sterk aanwezig en
de instrumentale begeleiding wordt
nu ingevuld door accordeonist Ap.
Iedere vrijdagmiddag van 13.00u
-14.00u vinden de zangbijeenkomsten plaats in het wijkgebouw. Heeft
u interesse en zin om mee te doen
dan bent u van harte welkom tijdens
zo’n bijeenkomst. Het is vrijblijvend,
u kunt kennismaken met de groep en
eventueel zelfs een liedje meezingen.
De dames vinden het gezellig als ook
heren zich melden.
(CK)

Dat doe ik niet omdat hij bij De Stadsruit een prima collega is.
Iemand die de lezers al jaar en dag verrast en verblijdt met zijn
rubriek “We beeld this city”, waarin hij opvallende én weggestopte, spraakmakende én bescheiden beelden en sculpturen uit het
Centrum in het zonnetje zet.
Ik maak vol enthousiasme reclame voor Robert omdat hij ook
een excellente gids blijkt te zijn. Het was een tot nu toe verborgen
talent waarvan we een paar weken terug uitgebreid hebben kunnen genieten. “We” dat zijn de vrijwilligers die in onze wijk actief
zijn. Een keer per jaar mag het wijkorgaan ze (op kosten van de
gemeente) een uitje aanbieden als dank voor alles wat ze doen om
het hier een beetje aardig, vrolijk en leefbaar te houden.
En op donderdag 19 september was het dus zo ver. Onder leiding
van Robert gingen we op pad in onze eigen wijk. Hij loodste ons
langs de beeldenroute die hij speciaal voor deze gelegenheid had
uitgezet. We begonnen in de Bredestraat en via het Haagseveer
belandden we uiteindelijk op de hoek van de Westersingel en de
Witte de Withstraat. We maakten zeker twaalf stops, inclusief
eentje voor de lunch, en bij elk beeld wist Robert ons op sappige
achtergrondverhalen en spannende anekdotes te trakteren. Maar
eigenlijk hoeft deze lofzang helemaal niet zo lang te worden. De
foto’s van de tour spreken voor zich. Loop een stukje met Robert
en ons mee. En geniet ervan.
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Ouderen en samen leven
Met mekaar...
voor mekaar!

De overheid verwacht dat ouderen en mensen
met een beperking langer zelfstandig blijven
wonen. Ook ouderen zelf willen niets liever dan
zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven.
Maar hoe doe je dat? Hoe kan men zich thuis redden?
Welke hulpmiddelen, handigheidjes, gadgets, enz. zijn er
op de markt om het dagelijks leven plezieriger te maken?
Wie kan u het advies geven dat bij u past?
Op de Hulpmiddelenbeurs op zaterdag 2 november staan
deskundigen voor u klaar die uw vragen graag beantwoorden. Er zijn stands van diverse bedrijven met artikelen op
het gebied van wonen, ICT, vrije tijd en nog veel meer.
U bent op 2 november tussen 11.00 en 17.00 uur van harte
welkom op de Hulpmiddelenbeurs in Huis van de Wijk
De Kip, Kipstraat 37 in Rotterdam.
De toegang is gratis.

Sinds september zijn de vaste wekelijkse activiteiten voor ouderen weer van start gegaan!
U bent van harte welkom om een keer een kijkje te nemen bij een van de activiteiten! Huis van de Wijk
De Kip, Kipstraat 37- 3011 RS Rotterdam.

Wekelijkse activiteiten
voor ouderen

Alet Klarenbeek van ‘In je Uppie’ had
het over een positieve benadering van
de eenzaamheidproblematiek. Haar
organisatie ‘In Je Uppie’ zet in op
persoonlijke groei. Acceptatie en vertrouwdheid. Ze vermijden geen schurende thema’s als spijt, afscheid en
familie. Wie ben je in deze levensfase? Ze organiseren talkshows en ontbijtshows, samen gamen. Gedeelde
ervaringen zijn belangrijk. Thema’s
zijn spijt, kindersterfte, opnieuw
beginnen. Het zijn gesprekken over
wat je diep van binnen bezig houdt.

Deze beurs is een initiatief van BeterZienAndersKijken
en Wmo Radar. Wilt u meer informatie mail of bel dan
met Jerrel Volkerts. Email: info@beterzienanderskijken.
nl of telefoon: 06 - 4072 4568.

Dag van
de Mantelzorg

Op woensdag 6 november vieren we de Dag van
de Mantelzorg. Dan zetten we de mantelzorgers in het zonnetje. Dit jaar doen we dit in de
Schotse Kerk aan Schiedamse Vest 121.

Rond het thema Senioren en
Samenleving organiseerde
het Oranjefonds inspirerende
workshops in Amersfoort.
Een ludieke plaatsvervangende directeur zorgde voor
een creatieve en ijs brekende
introductie.

Senioren willen gezien en gehoord
worden. ‘Geen angst maar liefde is
het motto’ we gaan naar de workshop
‘Vragen van Ouderen’. De workshop
wordt gegeven door Aziz van SPIOR
Rotterdam.
De eerste generatie migranten is vaak
slecht gehuisvest, geïsoleerd en achterdochtig. Vrijwilligers uit de eigen
doelgroep kunnen dit doorbreken.
Met 96 vrijwilligers bezocht SPIOR
senioren in Feyenoord en Delfshaven. De inzet is 3 uur per week. Het
gaat om gezondheid, armoede, kinderen, voorbereiding op pensioen, onvolledige AOW en strenge eisen voor
aanvulling vanuit SoZaWe. Vrouwen
zijn de meest kwetsbare groep.
De workshop Vitality heeft het vooral
over meer bewegen tegen o.a. obesitas. De helft van de Nederlanders is

Chinese Tai Chi

10.00 - 11.00 uur

prijs op aanvraag

06 - 3350 1122

Wandelclub De Doorlopers

10.00 - 11.00 uur

gratis

06 - 2140 5407

Oproep
lezersbijdragen

Bewegen voor ouderen

10.30 - 11.00 uur

prijs op aanvraag

06 - 4234 7898

De Stadsruit heeft u nodig!

Bewegen voor ouderen

11.00 - 11.30 uur

prijs op aanvraag

06 - 4234 7898

Pilates

11.30 - 12.00 uur

prijs op aanvraag

06 - 4234 7898

Wijkrestaurant De Pollepel

17.30 - 19.30 uur

€ 5,- per keer

010 - 4855 898

Wandelclub De Doorlopers

10.00 - 11.00 uur

gratis

06 - 2140 5407

Schildersgroep

13.00 - 15.00 uur

€ 5,- per keer

Kaartclub

13.30 - 16.00 uur

prijs op aanvraag

010 - 4855 898

Creaclub

19.15 - 21.15 uur

€ 5,- per maandag

010 - 4855 898

Maandag

Dinsdag

Woensdag

te dik. Doe het 13:00 per dag met een
groepje vrienden. In de workshop
‘Ouderen en Geluk’ wordt de veranderde geluksopvatting geschetst door
een Antropologe van geluk via religie
gaat het naar geluk als gemeenschap
en vervolgens naar zelfhulp groepen.
Geluk hangt af van je mogelijkheden,
je moet de ruimte hebben. We spreken tegenwoordig over het subjectieve welbevinden wat ook effecten
heeft op de gezondheid. Tegenwoordig gaat het over opbloeien, kwaliteit
van leven en zingeving. 40% van het
geluksgevoel zit in de genen, 60%
bepaalt de omgeving. Belangrijk is de
kwaliteit van de relaties en de sociale
contacten. Met vele sociale contacten
leef je langer. Welbevindend is ook
vooral een mentale gezondheid. Alles
staat of valt met het aanpassingsvermogen, met selecteren en de emotionele wijsheid. Wat is belangrijk? Wel-

Als redactie zetten wij ons in om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling en
activiteiten in de wijken Stadsdriehoek en Cool. 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.

ke onderwerpen leiden tot tevredenheid? Geloof, familie, klein kinderen,
op lava tool.nl kan je alle tips vinden.
Klapper op de vuurpijl was het afsluitend theater Ervare. Het maakte een
parodie op de betuttelende zorg. Senior Marie heeft 3 dates. De eerste wil
het meubilair vervangen en haar een
smartphone aansmeren. De tweede
ziet boodschappen als zingeving en
de derde houdt haar handje vast,
maar wil er als vrijwilliger wel wat
voor terug.

Scene 2: Opa gaat naar een verzorgingsflat. Zijn eigen Senseo wordt
vervangen door het geserveerde kopje
met alles erop en eraan. Als het echter te druk wordt krijgt opa de hete
koffie naar binnen gegoten en kan hij
jammer genoeg wat later naar de fysio. Een schrijnend lied werd gezongen over dementie. Het is een roep
om ‘Kijk naar Mij en waardeer me
om wat in me zit’. Het lied ontroert
de aanwezige vrijwilligers.

Stadspodium

Bedankt voor een mooie zomer!

Geef ons en elkaar een dikke knuffel, want dit was het dan. Een heerlijk zomerseizoen van Stadspodium & Park Rotterdam. Bedankt voor het dansen,
het lachen, het zingen en het plezier. Zien we je volgend jaar weer?
Wil je volgend jaar de eerste zijn die iets te weten komt over de Stadspodium
& Park activiteiten? Volg ons via Facebook en Instagram of schrijf je in voor
de nieuwsbrief! www.stadspodium-rotterdam.nl

Donderdag
Koffie-uurtje

10.15 - 11.30 uur 		

010 - 4855898

Vrijdag		
Dans/conditieles

09.00 - 10.00 uur

prijs op aanvraag

06 - 1246 5325

Wandelclub De Doorlopers

10.00 - 11.00 uur

gratis

06 - 2140 5407

Koersbal

11.00 - 12.30 uur

gratis

Zanggroep ’n Dolle Boel

13.00 - 14.00 uur

prijs op aanvraag

010 - 4120 642

Elke werkdag tussen 12:00 en 14:00 uur kunt bij ons kunt voor een lekkere, betaalbare lunch?
Op donderdagen bereiden wij een warme maaltijd. Om meteen op te eten, of mee te nemen voor thuis.

Programma
14.00u
14.15u

Aanvang met een drankje en een hapje
Welkom en eerste optreden
zangtrio Pauwergirls
15.00u Pauze met een drankje en hapje
15.15u 	Tweede optreden Pauwergirls
15.45u Borrel met hapjes van Sweety Mama’s
16.30u Einde
Zorgt u voor iemand in Rotterdam Centrum (postcode
3011 t/m 3016) of woont u in Rotterdam Centrum en zorgt
u voor iemand die elders woont? Dan kunt u zich gratis
aanmelden. En wilt u iemand meenemen? Dat kan. Elke
mantelzorger mag bij de aanmelding 1 gast opgeven. Kosten voor deze extra persoon zijn € 5,- (vooraf betalen bij
Team Ouderen op de Kipstraat 37).
Meld u (en uw eventuele gast) vóór 30 oktober aan bij
buurtcoach mantelzorg Merel van der Sar per mail mvdsar@wmoradar.nl of telefoon 06-54967291 en vermeld
daarbij uw naam, adres en postcode. U ontvangt dan per
post een persoonlijk entreebewijs.
De dag van de Mantelzorg in Rotterdam Centrum wordt
mogelijk gemaakt door Spirit55+, CVD vrijwilligerswerk
en mantelzorg, Lelie zorggroep, Vraagwijzer, Coalitie Erbij, mantelzorgers en Wmo Radar.

Powerklas en
ouderbetrokkenheid
Zit uw kind in groep 4, 5, 6 of 7 op de basisschool
en kan zij of hij ondersteuning gebruiken bij huiswerk en talentontwikkeling?
Dan kunt u uw kind aanmelden voor de Powerklas.
De Powerklas is wekelijks van 16.00 - 17.30 uur (inloop 15.45
uur) in Huis van de Wijk De Kip, Kipstraat 37. De kosten voor
inschrijving zijn € 20,- per schooljaar per gezin.
U moet uw kind hier vooraf voor aanmelden. Dit kan per
mail naar Hanan Maazouzi: h.maazouzi@wmoradar.nl
U krijgt eerst een afspraak voor een intake. Hiervoor moet u
een kopie van het laatste rapport van uw kind meenemen en
het inschrijfgeld van € 20,-.
Wij vragen de ouders om ons te helpen bij het realiseren
van de Powerklas. Dit is een voorwaarde bij het inschrijven. De Powerklas heeft een aantal regels en afspraken. Die
worden u uitgelegd tijdens de intake. Wij vragen u hiermee
akkoord te gaan en het regelement te ondertekenen. Na de
intake wordt besloten of uw kind in aanmerking komt voor
de Powerklas.

Spreekuur voor ouders
met kinderen
in Huis van de Wijk
Moet u rondkomen van een minimum inkomen
met uw gezin en zijn er dingen waar u tegenaan
loopt? Bijvoorbeeld over hoe u iets kunt financieren? Wij denken graag met u mee.
Kom langs op ons inloopspreekuur bij Huis van de Wijk
De Kip, Kipstraat 37 op dinsdag van 09.30 - 11.30 uur of
op vrijdagochtend in Huis van de Wijk De Nieuwe Gaffel,
Gaffelstraat 61 van 9.30 - 11.30 uur.
Meedoen in Rotterdam is aanwezig tot 11.30 uur en hierbij
kunt u onder andere terecht voor zwemles voor uw kind;
bijdrage voor schoolkamp/ schoolreis; gezinscomputer en
voor de contributie van de club.
Vraag naar Veerle De Meyer, projectleider armoedebestrijding jeugd van Wmo Radar. Of stuur een e-mail naar vdmeyer@wmoradar.nl.
Wij denken graag me u mee!

wie
wat
waar

COLOFON:
De STADSRUIT is een 6x per jaar verschijnende uitgave onder de 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 en
Stadsdriehoek.
Bij bewoners met een NEE/NEE sticker
wordt niet bezorgd.
REDACTIEADRES:
Kipstraat 37, 3011RS Rotterdam
Tel: 010 - 414 07 33
E-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
pers@stadsruit.nl
REDACTIE:
Silvia Stentler, Annemarie Vooren,
Robert de Keizer, Carl Klaverweide,
Peter van Heemst, Ger Driesens (fotograaf)
OPMAAK: Bureau 404
DRUK: Janssen/Pers

Diensten
Stichting
Wijkorgaan Stadsdriehoek
Kipstraat 37
tel: 010-4140733
e-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
Website:
www.wijkorgaanstadsdriehoek.nl
openingstijden:
ma + do 11.00 - 17.00 uur
wo + vrij 10.15 - 12.15 uur

Wijkgebouw Stadsdriehoek
WMO RADAR
Kipstraat 37, 3011 RS
tel: 010 - 485 58 98
Beheerder: Ahmed Seali 06 5051 7272
e-mail: a.seali@wmoradar.nl
Ook voor verhuur van ruimten
ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
vr 8.30 - 16.00 uur
za en zo incidenteel
Tijden kunnen in overleg of op afspraak
aangepast worden.

Klachten over de bezorging
e-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
tel: 010 - 414 07 33
Bij een sticker Nee/Nee wordt niet
bezorgd

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

Adverteren
in de Stadsruit?

ellydunk@xs4all.nl
010 4124079

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

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

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

Roffanum

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
Fotomuseum

STERKE VERHALEN UIT
DE RIJKE COLLECTIE VAN HET
NEDERLANDS FOTOMUSEUM
vanaf 16 november 2019

Het Nederlands Fotomuseum verzamelt
fotografie uit Nederland en bij de verzamelkeuze spelen verhalen een cruciale rol:
het museum verzamelt geen losse foto’s,
maar complete archieven of volledige fotoseries. In de tentoonstelling Sterke verhalen laat het museum een verscheidenheid
aan visuele verhalen uit de rijke collectie
zien. Het is een mix van historische en
eigentijdse fotografie; van thema’s en onderwerpen; van professionele en amateurfotografen.
De tentoonstelling bestaat uit tien hoofdstukken. Ieder hoofdstuk stelt een actueel
maatschappelijk of juist alledaags thema
aan de orde, zoals macht, migratie, rijkdom
of voetbal. Telkens plaatsen twee fotoseries
het thema in een ander perspectief, waardoor het kijken voorop wordt geplaatst.
Bij het thema ‘(on)macht’ wordt duidelijk
hoezeer fotografen een thema vanuit een
totaal verschillend vertrekpunt kunnen benaderen, in vorm én inhoud.
Voetbal is oorlog. Niet letterlijk natuurlijk,
maar het spel kan hard en dramatisch zijn.
Of juist heel saai, wanneer er op het veld
niet zoveel gebeurt. Stel, je bent sportfotograaf. Hoe leg je een wedstrijd vast? Ben je
snel genoeg om het belangrijkste doelpunt
te ‘vangen’?

De andere thema’s en fotografen zijn:
Een verhaal van 22 miljoen Hein Wertheimer
De stad van aankomst Maria Toby & Lamia Naji
De camera en wij Frits J. Rotgans & Hans Eijkelboom
In de straat en de hemel daarboven Cobie Douma & Frits Lamberts
Hollandse taferelen Cas Oorthuys & Hans Aarsman
Mensenfoto’s van dieren Gregor Krause & Johannes Rombouts
Bloot tegen naakt Katharina Behrend & Wally Elenbaas/
Esther Hartog & Sanne Sannes

‘Boijmans
bij de buren’

De internationale collectie van
Museum Boijmans Van Beuningen
waaiert uit over Rotterdam. Zo’n
500 topstukken vinden bij acht
buurlocaties in elf fantastische
tentoonstellingen een plek onder
de noemer ‘Boijmans bij de Buren’.
Bij de gastlocaties ontstaan
nieuwe dwarsverbanden en
ontmoetingen tussen de collectie
van Boijmans en die van de
buur. Zo hoef je de collectie van
Museum Boijmans Van Beuningen
niet te missen tijdens de renovatie
van het museumgebouw.

Samensmeden:
Meesters in Zilver
t/m 17 januari 2021

Zilver smeedt de collecties van Museum
Boijmans Van Beuningen en het Belasting
& Douane Museum samen tijdens Boijmans bij de Buren. Prachtige zilveren bekers, tabaksdozen en zoutvaten verhuizen
van het Museumpark naar de Parklaan.
De combinatie van het tentoongestelde Nederlandse zilver - bekers, tabaksdozen en
zoutvaten - en de meesterwerken waarop
diezelfde zilveren objecten zo prachtig
zijn uitgebeeld, maakt de tentoonstelling
‘Samensmeden. Meesters in zilver’ tot
meer dan de som der delen. Van 16 maart
2019 tot 17 januari 2021 kan men zilveren

pronkstukken en schilderijen van Hollandse meesters, als Jan Steen en Gerard Dou
bewonderen in het Belasting & Douane
Museum.
Parklaan 14 - 16, 3016 BB Rotterdam
010 - 151 4900

Kunsthal
Daniel van de Ven:
‘Voor altijd Rotterdam’
19 oktober 2019
tot 26 januari 2020

De tentoonstelling ‘Voor altijd Rotterdam’
laat beelden zien van het naoorlogse Rotterdamse havenleven, vastgelegd door fotograaf Daniël van de Ven (1929). Als fotojournalist legt Van de Ven tussen 1947
en 1971, vaak in opdracht van de HollandAmerika Lijn, vele belangrijke momenten
vast. Van oorlogsbruiden die na de bevrijding in 1945 naar hun geliefdes in Canada
trekken tot aan de bouw van de s.s. Rotterdam (1956-1959). Ook laten zijn foto’s
vertrekkende landverhuizers op zoek naar
meer geluk aan de andere kant van de wereld zien en het komen en gaan van mensen op bezoek in Rotterdam. Kijkend door
de lens van Van de Ven komt de Rotterdamse haven van de vorige eeuw tot leven.
Een selectie van ruim dertig foto’s zwartwit en een aantal in kleur - laat een
overzicht zien van 25 jaar werk van Daniël
Van de Ven. Met een zwak voor de romantiek van de haven geniet hij van de wereld
tussen water, land en schepen.

Niet alleen in de haven maar ook aan boord
legt hij momenten vast van reizende passagiers en (on)gewone gebeurtenissen.
Mannen die hun familie uitzwaaien aan de
reling en uitgelaten vrouwen die niet kunnen wachten om herenigd te worden met
hun geliefdes. Elke foto heeft zo zijn eigen
verhaal. Sommige foto’s spreken boekdelen, terwijl andere beelden een mysterieuze weergave zijn van het havenleven.
Daniël van de Ven (1929) is opgegroeid in
Delfshaven, Rotterdam, als zoon van een
Rotterdamse zeeman. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog schiet Van de Ven zijn eerste
foto’s en krijgt daarna de smaak te pakken.
Hij is zijn leven lang trouw gebleven aan
Rotterdam, waar zijn carrière vele hoogtepunten kent. Op negenentachtig-jarige
leeftijd beheert Van de Ven actief zijn archief, een waar levenswerk bestaande uit
circa 65.000 negatieven.

Museum
Rotterdam
‘40 - ‘45 NU
In onze locatie aan de Coolhaven beleef
je wat het betekent wanneer jouw stad gebombardeerd wordt. Hoe ziet je leven er
uit als je daarna vervolgd en onderdrukt
wordt?

Experience
Een belangrijk onderdeel van het bezoek is
de indringende experience. Je neemt plaats
aan een acht meter lange touchscreen-tafel. En voor je het weet is het 14 mei 1940.
Bommen vallen, de stad brandt, mensen
schreeuwen, gebouwen storten in en huizen zijn vernietigd. En dan is er ineens
niets meer. Een troosteloze kale vlakte.
Toch is dit niet het einde van de stad. De
Rotterdammers pakken samen de draad
weer op en de wederopbouw is een feit.
In deze korte film beleef je de oorlog van
dichtbij en je ziet waardoor de stad Rotterdam zo anders is geworden dan de meeste
steden in Nederland.
In een 28 meter lange vitrinegalerij staan
bijna alle objecten uit onze verzameling
opgesteld. Er zijn wapens te zien en uniformen, maar ook alledaagse voorwerpen

waarvan je niet een twee drie begrijpt
waarom. Achter die soms doodgewone
dingen steken vaak bijzondere verhalen.
Voorwerpen en verhalen. Samen onderdeel van onze geschiedenis. Een geschiedenis die alleen bewaard blijft als we de
verhalen blijven vertellen.
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