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Oproep lezersbijdragen
De Stadsruit heeft u nodig!

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

wijken Stadsdriehoek en Cool.
Wij komen hierbij ogen en oren
tekort. Heeft u een bijdrage of een
idee waar de redactie wat u be-

treft niet omheen kan, mail dit dan
naar wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
of bel met Stichting Wijkorgaan
Stadsdriehoek T: 010 414 0733.
Samen bekijken we of, en op
welke manier, we hier invulling

aan kunnen geven. Ook als u zelf
graag schrijft nodigen we u hiertoe van harte uit.

We kijken uit naar uw ideeën,
nieuwtjes en activiteiten.
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Wil, Teun en Elly vertellen
over hun activiteiten samen met Alex

We Beeld This City # 40

Iedereen
is dood
behalve wij

Na het overlijden van Alex
Trotsenburg is een verhaal
in de Stadsruit over hem
als actieve bewoner van
de Mariniershof bijna
vanzelfsprekend. Enige
jaren geleden is reeds een
artikel over hem en zijn
buurman Teun van Eijk
verschenen in verband met
hun inzet in de Eye-Eye
groep.

Ben Zegers

Op de kruising van de Binnenrotte en de Hoogstraat, bij
de bibliotheek en de Markthal, staan twee 7.5 meter hoge
aluminium sculpturen. Ze zijn gemaakt door de kunstenaar
Ben Zegers en onthuld in september 2020. Ze zijn dus nog
geen jaar oud. De twee sculpturen vormen één geheel en
hebben als titel ‘Iedereen is dood behalve wij’.

Foto’s: Monique

De kunstwerken lijken op twee gedraaide, reusachtige voeten. Ze zijn
geïnspireerd op de pasvormen waarmee sokken en panty’s op de markt
of in winkels worden getoond. De
kunstenaar staat er bekend om dat hij
speelt met verhoudingen en de schaal
van dingen. Zo ook met dit nieuwe
kunstwerk op de Binnenrotte.
De aluminium sculpturen werden
in delen gegoten door bronsgieterij
Kemner in Cuijck. De voeten wegen
naar schatting zo´n 1500-2000 kilo
per stuk. Het aluminium is op verschillende manieren afgewerkt. De
opgeheven hak en de draaiing van de
voeten versterken de ruimtelijkheid
van het kunstwerk en geven het een
beweeglijke uitstraling die past bij de
dynamiek van de markt en de stad.
De kunstenaar Ben Zegers (1962)
verstoort de maat van de dingen’. Zijn
beelden zijn in vorm en inhoud zo
elastisch, dat ze onophoudelijk van
identiteit veranderen. Zo spelen zij
een spel met de verwachtingen en
de fysieke aanwezigheid van de kij-

O. de nieuwe naam
voor Operadagen
Het internationale festival
voor opera, muziek en theater
vindt dit jaar plaats van ma.
23 t/m zo. 29 augustus a.s. op
diverse locaties in Rotterdam:
van theaterzaal tot club, en
van stadspark en drijvende
boerderij tot groene oases
nét iets buiten het centrum.
De editie in augustus wordt coronaproof opgezet en met vooralsnog een
beperkte capaciteit. Artistiek directeur Guy Coolen over de verplaatsing:
“Een festival zonder ‘live’ podiumkunsten, zonder ontmoetingen tussen publiek en makers, zonder de
stad en haar verhalen… Dat is een festival zonder beleving. En dat is juist
alles waar O. voor staat. Daarom geen
online festival in mei, maar een feest

in augustus met hopelijk zoveel mogelijk mensen.” O. is de nieuwe naam
voor Operadagen Rotterdam. O. is een
festival voor nieuwsgierige bezoekers.
O. staat voor opera en het openbreken
van het genre. O. focust op avontuur,
talentvolle makers en crosslinks met
genres: van performance tot electropop en van smartlap tot Street culture. O. denkt niet in hokjes. O. is open
minded.O. ontroert, vernieuwt en verbindt. O. is zo divers als Rotterdam.
De eerste namen en samenwerkingen
voor O. 2021 zijn aangekondigd via de
website van het festival. Het volledige
programma is al bekend gemaakt,
dan start ook de verkoop van (dag)
tickets. Volg de social media van O.
voor programma-updates en nieuwe
bevestigingen. Programma & tickets
vanaf 10 mei via www.o-festival.nl

ker. Hij is niet in Rotterdam geboren
maar woont hier wel al sinds 1988.
Tijdens de onthulling van de twee
beelden kwam ik de kunstenaar tegen
en ik vroeg hem wat hij nou bedoelde
met de titel... “Iedereen is dood behalve wij”? Hij zei tegen mij: “mag ik
jou wat vragen, is dat namelijk niet zo
dan?” En inderdaad dit valt niet te ontkennen. Dit besef moet, volgens de
kunstenaar, tegen de Rotterdammers
zeggen dat ze er voor elkaar moeten
zijn en dat we er nu samen wat van
moeten maken.
Op de locatie van van de twee ‘voeten’
bevond zich vroeger ook de dam in de
Rotte. De plek waar Rotterdam dus
haar oorsprong vond. Een aantal Rotterdammers vond dat deze plek een
markering moest krijgen.
Dit project startte al in 1991 toen tijdens opgravingen voor de treintunnel
onder de Binnenrotte de dam in de
Rotte werd gevonden. Al in 1993 zette
een burgerinitiatief met de naam “Comité Rotte-Dam” zich in voor een grotere herkenbaarheid van de dam in de

Rotte als de plek waar Rotterdam is
ontstaan.
In 2007 werd er budget beschikbaar
gesteld voor een kunstwerk als onderdeel van de herinrichting van de Binnenrotte, waarna in 2010 de locatie
werd vastgesteld. De keuze voor kunstenaar Ben Zegers werd gemaakt in
2015 en in 2019 werd de vergunning
voor de plaatsing van het werk afgegeven en werd gestart met de productie van de twee beelden. In 2020 is
het eindelijk onthuld.
Als je nou op de markt bent en je hebt
bijvoorbeeld bij Bram Ladage of Seths
poffertjeskraam wat te eten gehaald,
dan mag je van Ben Zegers gerust
plaats nemen bij of op het beeld. Ze
zijn vooral ook bedoeld om er gebruik van te maken. Kinderen mogen
er ook op klimmen, ze kunnen echt
wel tegen een stootje. Bedenk je dan
toch even dat je op dé plek staat waar
Rotterdam is ontstaan, en dat we er
samen wat van moeten maken!
(RdK)

Alex en echtgenote Wil verhuisden
ruim twintig jaar geleden naar hun
nieuwe appartement aan de Mariniershof. Tegelijkertijd kwam het
gezin Van Eijk ook in het appartementencomplex wonen. Nadat zij
mekaar toevallig hadden ontmoet
ontstond een vriendschap tussen de
echtparen. Ze hadden gemeenschappelijke interesses en zowel Alex als
Teun hebben hun carrière gestart in
de bouwwereld. Alex verliet op 28-jarige leeftijd de bouw voor de gezelligheid van de horeca terwijl Teun
zijn werkzaamheden in deze sector
voortzette en zijn carrière beëindigde als maquettebouwer voor de Gemeente Rotterdam. Tussendoor was
hij enige jaren sporthalbeheerder
voor Sport & recreatie Rotterdam.
Alex heeft tot zijn aan pensionering
op 60-jarige leeftijd in de horeca
gewerkt en enkele horecabedrijven
gehad. Zijn laatste onderneming die
tegenwoordig ‘de Wijnbar’ heet was
in de Westewagenstraat.

Foto: Helmuth Tjemmes

om de activiteitenruimte en de hal
van hun wooncomplex aan te pakken. Samen gingen ze aan de slag
om deze ruimten een gezellige - en
sfeervolle uitstraling te geven. Deze
acties misten hun uitwerking niet
want er ontstond een enthousiaste

Circus Studio Rotterdam
Na een zoektocht van twee
en een half jaar heeft de
Circus Studio Rotterdam
eindelijk een nieuwe locatie
gevonden.
Zij verhuizen met alle circusactiviteiten van hun oude studio in
Odeon, het voormalige wijkgebouw
in het Oude Westen, naar het verzamelgebouw De Kroon in Delfshaven. Odeon wordt binnenkort
gesloopt door de gemeente. Daarom was de noodzaak groot om een
nieuwe geschikte ruimte te vinden,
en met succes!
Vijf jaar geleden is de Circus Studio
Rotterdam opgericht door het Rotterdamse stadscircusgezelschap Tall
Tales Company, van artistiek leiders
Harm van der Laan en Maartje Bonarius. De studio is gegroeid van
tien trainende circusartiesten naar
ruim 200 professionals en evenzoveel amateurs die er jaarlijks te
vinden zijn. Elke werkdag maken

circusprofessionals gebruik van deze
trainingsruimte voor oefening en repetities. Een open circusruimte zoals
deze is uniek in Nederland. Daarnaast zijn er ook lessen voor volwassen amateurs en voor kinderen uit de
wijk. Van der Laan: ‘’Circus Studio
Rotterdam is de plek waar heel Rotterdam circus kan beleven, zowel actief
door het te beoefenen als passief door
ernaar te kijken. Het is de circushub
van Rotterdam!’’
Eigenlijk wilden Van der Laan en Bonarius niet weg uit hun oude studio in
Odeon, maar dit was onvermijdelijk.
Van der Laan: ‘’Het pand is gewoon
op. Het moet worden gesloopt, dat is
niet iets dat wij kunnen veranderen.’’
Toch ziet dit circusduo de verhuizing
naar De Kroon als een grote stap
vooruit. De faciliteiten in de nieuwe
circusstudio zijn een grote upgrade:
vloerverwarming, veel daglicht in de
zaal, fijne kantoorruimte en ga zo
maar door.
Bonarius: ‘’De zoektocht naar een

Naast alle activiteiten is Alex zijn liefde voor het volgen van voetbalwedstrijden sinds zijn jeugd trouw gebleven. Om de grimmige sfeer in de
stadions te vermijden volgde hij de
wedstrijden thuis op groot beeld. Als
echte Rotterdammer bleef zijn voorkeur niet alleen beperkt tot Fijenoord
maar ook Sparta had zijn interesse.
Vanuit zijn interesse voor zowel bewoners- als wijkbelangen was Alex al
jaren lid van de Eye-Eye groep. Zijn
betrokkenheid hierin was duidelijk
aanwezig. Ook hierin was Teun zijn
maatje.
Ongeveer twee jaar geleden ging de
gezondheid van Alex langzaam achteruit. Nadat hij opgeknapt was sloeg
het noodlot enkele maanden geleden
weer toe met zijn overlijden tot gevolg.

nieuwe ruimte was pittig. We hebben een grote en vooral hoge ruimte
nodig met een sterke dakconstructie
voor het bevestigen van ophangpunten voor luchtacrobatiek. Dit hele
eisenpakket was ingewikkeld om te
vinden. Daarom zijn wij dankbaar
voor alle hulp die wij hebben gehad.
Alle tips hebben ons uiteindelijk geleid naar deze nieuwe studio!’’

Toekomst
De Circus Studio Rotterdam is ambitieus, enthousiast én groeiende.
Van der Laan: ‘’Over nog eens vijf
jaar willen wij hét Nationaal circuscentrum zijn. Waar nog meer
mensen komen trainen, waar heel
veel masterclasses en lessen zijn en
open podia voor heel Rotterdam!’’
De officiële (online) opening van de
nieuwe locatie van de Circus Studio
Rotterdam in De Kroon was vrijdag
28 mei. Details binnenkort beschikbaar op https://circusstudio.nl en
kijk ook op talltales.nl

van deze avonden, met het optuigen
van een Kerstboom en bij mooi weer
barbecue in de tuin. De laatste barbecue was twee jaar geleden kort voor
de coronaperiode aanbrak. Er bleef
voor beide echtparen genoeg tijd
over om afzonderlijk mooie buitenlandse reizen te maken en voor Teun
en Elly is in de zomermaanden hun
vakantiehuis in Hoek van Holland
een mooi ‘toevluchtsoord’.

Alex en Teun deden zich al gauw
gelden als actieve bewoners. Wil en
Elly werden lid van de woongroep
en Teun werd enkele jaren lid van de
overkoepelende bewonerscommissie
van de wooncomplexen van Laurens
in Rotterdam. Als voormalige schilder jeukte de handen van Alex hem

groep bewoners. In de mooie ruimte
werden goedbezochte feestavonden
met dans georganiseerd. Hier kwam
de ervaring in de horeca van Alex
naar voren want ze hadden vaak een
Frans tintje, zogenoemde Beaujolaisavonden. Wil, Elly en anderen deden graag mee met het organiseren

(CK)

In memorie

Alex Trotsenburg

In de tweede week van april bereikte ons het bericht dat Alex
Trotsenburg op 81-jarige leeftijd
is overleden.
Naast zijn andere activiteiten was
Alex een trouwe bezoeker van de
vergaderingen van de Eye-Eye
groep. Samen met zijn buurman,

Teun van Eijk, werden steeds relevante punten aangedragen ter
verbetering van hun woonomgeving. Namens de leden van
de groep en het overkoepelend
orgaan, Stichting Wijkorgaan
Stadsdriehoek, wensen wij zijn
familie veel sterkte toe met het
verwerken van hun verlies.
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Coolkast is een uitgave van bewonersorganisatie Cool aan de Gang
en wordt ondersteund door WMORadar en Gemeente Rotterdam
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Vreemde Vogels

Op vrijdag 28 mei om 15 uur is de opening van het
kunstwerk van Anouk Floor Smith (de afbeelding
hierboven is nog niet het definitieve ontwerp). Het is
een samenwerking tussen CBK en bewoners.
Een jazz ensemble vrolijkt ons op.

De Bloemenmeisjes
Zie Coolkast #9 ‘Tulpen uit Rotterdam’ voor het verhaal

Eendrachtstuin
meets NL Doet
De tuin Eendrachtsstraat, het juweel van Cool, had echt een
schoonmaakbeurt nodig. Dit zeker na een zware winter en een
herfstachtige meimaand. Op de vraag van Cool aan de Gang
richting Oranjefonds reageerde een 20tal vrijwilligers, een
bijzonder gevarieerd gezelschap.
Ze vonden de naam van de organisatie zo leuk klinken. De multiculturele club van Argentinië tot Algerije, van senioren tot jongelui van
studentenvereniging Laurentius wist
van wanten. Vooral de dames blon-

tulpen uit rotterdam
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Het is nu al, nauwelijks
drie maanden na de
opening, een aanwinst
voor de Goudsesingel:
The Fish Lab. De plek
waar visliefhebbers uit het
Centrum en ver daarbuiten
terecht kunnen voor vis in
alle soorten en maten.

“Dagelijks hebben we hier ongeveer
dertig soorten vis” zegt eigenaar
Ghalib met gepaste trots. Hij en zijn
onafscheidelijke rechterhand Taheri
zullen me het komend uur inwijden
in de smakelijke wereld van vis en
visgerechten. Geopend in de meest
lastige tijd die iemand zich kan
voorstellen. Nu een baken van hoop.
Een aankondiging van betere tijd.
Ghalib vertelt eerst hoe zijn zaak
is ingedeeld en bij de rondleiding
die even later volgt kan ik zelf zien
hoe pico bello alles eruitziet: “We
zijn een combinatie van restaurant
en winkel en het restaurantgedeelte

Foto’s: Madelief

moVies in the garden

Per 27 mei worden op elke donderdag bij het vallen van de avond films
vertoond in de tuin Eendrachtsstraat. Ze worden gekozen door bewoners die
hun verhaal over het waarom vertellen. Spannend !
27 mei: “Perfume: The Story of a Murderer” / DE, FR, ES / Tom Tykwer / 2006.
3 juni: “The Pursuit of Happyness” / US / Gabriele Muccino / 2008.
10 juni: “Mission Impossible II” / US / John Woo / 2000.
17 juni: “Grease” / US / Randal Kleiser / 1978.
24 juni: “Wild at Heart” / US / David Lynch / 1990.
Aanvang: 20:00. Film: 20:30.

de sturing van bewoonster Jose die
streng de jongeren achter de broek
zat. Samen werden appelkruimeltaart en Dudok taart verorberd, met
een biertje voor de jeugd en een rood
wijntje op zijn Frans. Emails werden

moestuintjes klaar

Tien schattige moestuintjes met eiken balken en schone
grond liggen klaar voor de kinderen en hun zaaigoed.
Buurt en school hebben ze omarmd.

heeft zijn eigen ingang. In de winkel hebben we vier toonbanken,
voor verse vis, haring, haring en paella en voorbereide (vooral gemarineerde) vis. Beneden is er een apart
restaurant voor feesten en partijen.”
Eigenlijk is hier op visgebied al-

poppentheater
Foto’s: Monique

uitgewisseld. Bij de vrijwilligers was
veel nieuwsgierigheid voor onze bijzondere wijk met zijn Coolkast en
movies in the garden. ‘We komen
zeker terug’ zwaaiden de jongeren
en gingen richting terras. De volwassenen bleven nog een hele tijd
napraten. Al bij al duurde de operatie van 11 uur tot 15.30 uur. Er werd
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De Coolse straatjes zijn geel van de tulpen, het resultaat van de bollenactie. Het
wordt nog vrolijker met driehonderdvijftig knalrode geraniums. In de roestvrij
stalen bakken in de smalle straatjes werden 350 knalrode geraniums geplant
door vrijwilligers. Ze werden begeleid door de bloemenmeisjes op stelten,
de fee met vleugels en het meisje met de bloemerige haren. Het duo had
veel bekijks. Bewoners en kinderen kwamen naar buiten en genoten van de
vrolijkheid. Vooral de kleintjes kwamen met fantasieverhalen in gesprek met
de sprookjesfiguren. Op 19 mei komt Circusstad naar de Schotse Kerk om aan
deze fantasieën vorm te geven.

De magie van

ken uit, echte professional cleaners.
In de bakken werden geraniums
geplant, er werd geveegd, geschept
en zeker 40 grote vuilniszakken gevuld. De tuin zag er uiteindelijk uit
zoals gemeentewerken presteert als
de burgemeester langs komt. Het
belangrijkste van de dag was de ontmoeting, de interactie, de grapjes,

destadsruit

vooral gezwoegd. Je kan bij wijze van
spreken in de tuin van de grond eten.
Jose zag dat het goed was. De kinderen kwamen even kijken en schommelen. De start van de droomtuin is
nakend. Volgende maand vieren we
een prachtige muurschildering van
Floor Milou Smith.

In de Schotse Kerk keken
80 kinderen en hun ouders
naar een magisch poppentheater.
Basketspeler Germain vindt niemand om mee te spelen. Ahmed
bakt pizza’s, Rob laat zijn hond op
de bal pissen, de buurvrouw doet alleen maar de was. Een andere buurvrouw is een heks en dan loopt er
nog een kromme fietser rond. Tot de
flat instort en iedereen elkaar met
andere ogen gaat bekijken.
De heks is een handyman, Rob is

een oude zeevaarder en de pizzabakker weet de flat in de lucht te krijgen
met warme stoom onder de lakens
van de buurvrouw. Met de flat als
luchtschip vaart de nieuwe flatfamilie zeewaarts. De knorrige Rob blijkt
Rob de zeekapitein te zijn.
De kinderen keken ademloos toe
naar dit theater vol constructies,
sprekende poppen en ontroerende
verhalen die je anders doen denken.

les mogelijk. “We hebben een vast
menu, maar mensen kunnen ook
hun eigen vismaaltijd samenstellen
en die hier opeten. In onze keuken
bakken en grillen we vis. En we
gaan een apart hoekje maken voor
het bereiden van kipgerechten.” Ik

kijk verbaasd: “Kip in een visrestaurant?”. De uitleg is even verrassend
als simpel: “De meeste kinderen
eten nog geen vis, dus als ze met
hun ouders hier komen willen we
natuurlijk graag voor hen iets klaar
maken dat ze wel lekker vinden. Zo

wordt het uiteten hier een feest voor
jong en oud.”
Ghalib is een man van Zuid. Daar
draaide hij een horecazaak maar
met vis had hij tot nu geen enkele
ervaring. “Ik ben ervan overtuigd
dat vis steeds populairder gaat worden, Mensen eten bewuster en ze
stappen over van vlees naar vis. Dus
deze handel heeft de toekomst.”
Hij is de ondernemer. Taheri is de
visman. Hij zit al dertig jaar in dit
vak. Van hem wil ik natuurlijk weten wat zijn lievelingsvis is. Dat kan
hij me echt niet vertellen. “Kijk. Elke
vis heeft een aparte smaak. En een
en dezelfde vis kan ook steeds weer
anders smaken. Dat hangt af van
de wijze waarop ze wordt bereid.
Dat kan op de grill, op zout of op de
bakplaat”. Ik probeer het nog een
keer: “Er is toch wel een bepaalde
vis waarvoor iemand je ‘s nachts
kan wakker maken?”, Lachend komt
hij ten slotte met een top vier op de
proppen: wilde zeebaars (met de nadruk op “wilde”), ansjovis, rode mul
en calamares.
Dat de zaak bij de rondleiding een
open en ruime aanblik biedt is geen
toeval. “We hebben bewust alles
opengelaten. De klant ziet precies

wat hier gebeurt. Van het moment
dat hij in de vitrine aanwijst in welke
vis hij trek heeft, via het schoonmaken en bakken tot het uitserveren.
Elk stap kan hij volgen.”
Het goedkoopste dat iemand hier
kan bestellen is een kopje koffie
voor twee euro. Het duurste is een
kilo kreeft. Daar moet de klant vijfenzeventig euro voor neertellen.
“Bezorgen doen we nog niet. We
zijn nog aan het opstarten, maar dat
gaat zeker komen.”, verwacht Ghalib. En hij kijkt nog verder: “Mijn
droom is een keten, niet alleen hier
in Rotterdam maar in heel Nederland.”
Hier wordt gewerkt. Keihard gewerkt. Dat is duidelijk. Ook de openingstijden laten dat zien. Zeven dagen in de week kunnen de klanten
hier terecht. Nu nog van acht uur ’s
ochtends tot acht uur ’s avonds. Als
alles weer normaal is dan zelfs tot
twaalf uur ’s nachts. En ’s zomers,
ja dan staat hier een heuse haringkraam voor de deur.
The Fish Lab, Goudsesingel 328A
010- 31 079 42 info@thefishlab.nl
(PvH)
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Raam van Vrede
& Verzoening

7

Streetart Ox-Alien

Eind april 2021 werd het gebrandschilderde raam van
Vrede & Verzoening aangebracht in de Laurenskerk. Dit
raam van 3,5 bij 9 meter
verwijst naar de bombardementen op Rotterdam
(14 mei 1940), Coventry (14
november 1940) en Dresden
(13-14 februari 1945) tijdens
de 2de Wereldoorlog en de
daar op volgende vrede.

Maak een stap
vooruit:
Kom in Beweging
Bent u 65 jaar of ouder? Woont u in de Stadsdriehoek en zou u wat meer willen bewegen, maar
komt het er steeds niet van?
Zet dan nu de stap en meldt u aan voor de cursus
‘Kom in Beweging’, een unieke valpreventiecursus
voor 65-plussers.
Bewegen staat centraal, maar u krijgt ook informatie over
vallen en over het voorkomen daarvan. De cursus telt 8 bijeenkomsten van een uur. Dit alles onder professionele en
enthousiaste begeleiding van fysiotherapeute Karin Abutan.
Deze cursus is ook voor u wanneer u niet van sport houdt
en/of nooit aan sport heeft gedaan. Voor ouderen die met
een stok of rollator lopen, wordt het bewegen aangepast.
U betaalt slechts 10,- euro voor de hele cursus. In september
start er een nieuwe cursusgroep.

Voor meer informatie
neem contact op met Mieke Melis:
E: mmelis@wmoradar
M: 06 - 11 38 41 40.

Afhaalmaaltijden

Huis van de Wijk ‘De Kip’

MENU
15 juni:
Karbonade geserveerd met aardappelen uit de ovenen salade
22 juni:
Kipkerrie met rijst
of aardappelen en groenten
29 juni:
Zomerse pastasalade met kip
Wanneer: Elke dinsdag
Tijd: Tussen 16:00 - 17:00 uur afhalen
Waar: Huis van de Wijk De Kip, Kipstraat 37
Kosten: 3,50 euro
Aanmelden: Uiterlijk op maandag 12 uur
aanmelden aan de balie. Graag vooraf betalen.

Zomer
programma
2021
Elk jaar stelt WMO Radar in
samenwerking met diverse
partners uit de wijk een zomerprogramma samen met leuke
activiteiten voor senioren en/of
mantelzorgers.

te organiseren binnen de mogelijkheden. Omdat er in de maanden juli
en augustus geen Stadsruit verschijnt,
kunnen wij u niet via deze weg informeren over het zomerprogramma.

Ook voor dit jaar zijn we weer voornemens een aantal leuke activiteiten

Wilt u het zomerprogramma per post
of e-mail ontvangen? Neem dan con-

tact op via 010 - 485 58 98 of stuur een
e-mail naar info@wmoradar.nl.
Let op! Ontvangt u onze digitale
nieuwsbrief of bent u lid van BelFleur? Dan ontvangt u het zomerprogramma automatisch in uw e-mailbox
of brievenbus.

Het boek De Ramen van de Laurenskerk verscheen op dezelfde

Podcast

De podcasts vind je op internet door
de zoekcombinatie ‘podcast Mantelfoon’ te gebruiken of via
https://mantelfoon.nl/inspiratie/

dag en is verkrijgbaar bij de betere
boekhandel, in de Laurenskerk zodra de deuren weer open mogen
en online via de Rotterdamse uitgeverij Trichis. In het boek worden
respectievelijk beschreven de thematiek van het nieuwe raam, de
speciaal ontwikkelde glastechniek
en de geschiedenis van de beglazing van de Laurenskerk door de
eeuwen heen.
Zie voor de openingstijden van de
Laurenskerk: www.laurenskerkrotterdam.nl

Foto’s: Ox-Alien

Rotterdammers kennen het
roze figuurtje natuurlijk al
langer, Ox-Alien vrolijkt de
binnenstad al jaren op met zijn
Streetart.
Onlangs nam hij stukje bij beetje de
aftelklok van het Eurovisie Songfesti-

Mantelfoon is de organisatie
waar mantelzorgers (maar ook
professionals) 24 uur per dag via
0800-777 33 33 kunnen bellen
voor vragen en hulp. Mantelfoon
heeft echter ook een podcast en
daarin spreken mantelzorgers
en professionals over diverse
onderwerpen.
Tot nu toe zijn er tien online gezet met
thema’s als vervangende mantelzorg,
jonge mantelzorgers, GGZ en je balans bewaren. De twee meest recente
podcast gaan over dementie. Hierbij
een indruk van de inhoud:
‘Met een gebroken been hebt ga je
toch ook naar het ziekenhuis? ‘
In deel een komt aan de orde wat de
mogelijkheden zijn om dementie constateren en wat er belangrijk is om te
doen.
In het tweede deel, waarin wordt ingegaan op de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers en degenen
die zij verzorgen, geeft een van de
deelnemers het advies: ‘Voor mantelzorgers van iemand met dementie is
het cruciaal om contact te hebben met
lotgenoten in dezelfde fase (of net iets
verder in het proces zijn). Zij begrijpen wat je doormaakt en kunnen je
ondersteuning en informatie geven
die je misschien hard nodig hebt.’

Het ontwerp is van de hand van
Janneke Viegers (Amsterdam) en
werd uitgevoerd door Stef Hagemeier van glasatelier Hagemeier
(Tilburg). Voor de vertaling van het
ontwerp, feitelijk een schilderij,
naar een gebrandschilderd raam
moest en speciaal procedé worden
uitgevonden, omdat bestaande
glastechnieken niet toereikend
waren. Het raam is dus wat onderwerp én techniek betreft een unicum in de wereld.
Tijdens de 14 mei herdenkingsdienst van dit jaar in de Laurenskerk werd het raam voor het eerst
geopenbaard. Het raam kan zodra
de coronamaatregelen versoepeld
worden en de doorstroomlocaties
weer open mogen, bezichtigd worden.

North Sea Round Town,
fringe festival North
Sea Jazz
North Sea Round Town is hét
fringe festival van NN North
Sea Jazz Festival dat van
24 juni t/m 11 juli losbarst
in Rotterdam. Maar de vlag
hangt er in 2021 natuurlijk
iets anders bij.
North Sea Jazz zal niet in Ahoy
plaatsvinden en ook ons festival,
dat dit jaar bestaat uit kleinere
events over de hele stad, ondervindt
moeilijkheden door corona.
Toch zetten we alles op alles om
voor ons vijftienjarig jubileum

Bewegen op mooie muziek uit de jaren 40 tot nu, geeft plezier en is goed
voor lichaam en geest. Een proefles is
gratis, daarna kost een les ongeveer

Daarnaast streamen we ook concerten online. Een groot deel van het
programma is gratis toegankelijk:
de eerste helft van het overzicht
vind je op onze gloednieuwe website. We blijven de agenda de komende weken aanvullen, dus check
‘m regelmatig.

wie
		 wat waar

Beweeg les
op muziek
SKVR organiseert iedere
donderdag (bij droog weer) een
beweeg les. De les vindt deels
staand, deels zittend plaats
zodat iedereen mee kan doen.

zoveel mogelijk concerten op verschillende, verrassende locaties te
organiseren met de beste jazz, soul,
funk, pop, hiphop en improv.

2 euro. Geef je op door een mailtje
te sturen naar Bernadet van Winden:
b.van.winden@skvr.nl Dan krijg je
donderdag om 9 uur een mail terug of
de les doorgaat.
Op donderdag, bij droog weer, 11.0012.00 uur. Verzamelen bij Huis van
de Wijk, De Kip, Kipstraat 37. Docent:
Jordis Cordua, SKVR, Time to dance.
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val over, nu helaas alweer afgebroken.
Wat helemaal als tijdelijke kunst kan
beschouwd worden is zijn Trash-art:
objecten die als afval op straat zijn
gezet, worden op zijn karakteristieke manier zodanig opgepimpt dat je
bijna hoopt dat ze nog even op straat

blijven. Kom je wat tegen? Post n
foto op Instagram en vermeld #oxalien @oxalien erbij zodat iedereen
ervan kan meegenieten.
Wil je er meer van zien kijk dan op
https://www.oxalien.com
(M)

Rotterdam een attractie?!
Vanaf zaterdag 5 juni t/m
zaterdag 10 juli is ‘Rotterdam
een attractie?!’ geopend.
Het verhaal van meer dan 80
jaar toerisme in Rotterdam
is een duo-programma: een
expositie in de Laurenskerk en
de mediawand in de hal van
Theater Rotterdam (los van
elkaar te bezoeken).

Expositie
in de Laurenskerk

Mediawandfilm
in Theater Rotterdam

De tentoonstelling in de Laurenskerk bestaat uit elf imposante panelen met aansprekende beelden en
verklarende teksten. En een tijdlijn
vol met interessante feiten over hotels, toerisme en het Songfestival
vanaf 1940 tot aan 2021. U kunt
eveneens het nieuwe raam in de
Coventry-kapel bewonderen.

De kijker komt ogen tekort voor de
afwisselende filmfragmenten, affiches, foto’s en krantenkoppen in de
film Rotterdam een attractie?!. De
film is te zien op de mediawand in
de hal van Theater Rotterdam.

Openingstijden

juni. Van de mediawand is ook een
16/9 film gemaakt die te bekijken is
op het YouTubekanaal van Platform
Wederopbouw Rotterdam.

Deze productie draait gratis voor
bezoekers van het Theater vanaf 9

‘Rotterdam een attractie?!’ laat zien
hoe na het bombardement het ‘lelijke eendje’ Rotterdam veranderde in
een trotse zwaan die vorige maand
op spectaculaire wijze het Eurovisie
Songfestival vorm gaf.
Rotterdam een attractie?! is een vraag
en bevestiging in één. Jazeker is Rotterdam een attractie! Het ultieme
bewijs was de komst van het Eurovisie Songfestival. Maar is dat altijd
zo geweest? Want wat heeft een kale
platgebombardeerde stad te bieden?
En vanaf wanneer organiseerde Rotterdam grote evenementen zoals
Rotterdam viert de stad!?
Via Rotterdamse slogans als Aan
Den Slag, Van Kiem tot Kracht en
Make It Happen met als finale OPEN
UP van het Eurovisie Songfestival
ontvouwt zich de Rotterdamse routetouristique van vroeger tot nu.

Open van zaterdag 5 juni t/m 10 juli,
elke dinsdag t/m zaterdag 10:00
t/m 17:00 uur, Grotekerkplein 27
Entreekosten kerk: 3 euro
(reserveren niet noodzakelijk)
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MUSEUMNIEUWS
De Musea zijn weer open!
Kijk op de website van het Museum voor
openingstijden en bezoekersprotocol, zoals
het vooraf tickets reserveren en het dragen
van mondkapjes.

Nederlands
Fotomuseum
Eregalerij van de Nederlandse Fotografie

Garage
Rotterdam
Garden State
tot 11 juli 2021

Vanaf 1 mei is de bar van Garage Rotterdam
geopend voor to go. Neem tegelijkertijd een
sneak peek van de tentoonstelling Garden
State terwijl je wacht op je bestelling.
De bar is geopend van woensdag tot en met
zondag, van 12.30 tot 17.30 uur. Reserveren
(voor een tijdslot) is niet nodig.
Hoe vormen we onze omgeving en de maatschappij waarin we leven? En hoe temmen
we deze sociale omgevingen? Strak aangelegde tuinen hebben steeds de zorgzame
toewijding van hoveniers nodig; die maken
van de wildernis immers een welgeordend
geheel. Ondertussen groeien wilde planten
gewoon door, zonder zich iets aan te trekken van enig toezicht of van een vooropgesteld plan.
Dit contrast tussen wildgroei en tuinieren
is een veelgebruikte metafoor in de filosofie om de postmoderne samenleving beter
te begrijpen. De staat wordt gezien als een
tuin. Tuinieren staat voor de strenge overheidscontrole, terwijl onkruid zich niet laat
verdelgen en laat zien hoe kwetsbaar die
overheerser toch is en blijft.
Meer dan de helft van de wereldbevolking
woont nu in steden. De sterke stijging van
de bevolkingsgroei in de afgelopen twee
eeuwen heeft geleid tot ingrijpende vernieuwingen in stedenbouw en urbanisatie. Vaak
is stedenbouw, het gebruik van de grond en
milieubeheer gericht op het voorzien in alle
fysieke, sociale en economische behoeften
van de mens om zo een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving te creëren. Net als
bij tuinieren, is stedenbouw voor overheden
een actieve manier om de omgeving vorm
te geven - en in bedwang te houden.
Waar het leven in steden makkelijker lijkt
dankzij duidelijke orde en een overvloed
aan diensten en hulpbronnen, wordt het dagelijkse leven in de moderne stad een rationeel, routinematig en zelfs voorgeprogrammeerd geheel. De menselijke maat staat
onder druk en onze relatie met de natuur is
ingrijpend veranderd. Wat is het effect van
deze verstedelijking op de aard van de mens

en op het ecosysteem waar we deel van uit
maken?
Nederland is wereldwijd bekend om landaanwinning. Dit is een mooi voorbeeld van
hoe een nieuwe omgeving wordt gevormd
als de bevolking groeit en er meer grondgebied en natuurlijke hulpbronnen nodig
zijn. Denk ook aan het Nederlandse spreekwoord: “God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland.”
De stad Rotterdam is de belangrijkste bron
van inspiratie voor de groepstentoonstelling
Garden State. Rotterdam met haar grillige
landschapsarchitectuur en weidse wereldhaven. De metafoor van ‘de staat als tuin’
ervaar je ook als je boven Nederland vliegt
en het nauwkeurig geordende landschap
ziet. Dit Nederlandse landschap doet denken aan een abstract schilderij met geometrische patronen.
De groepstentoonstelling Garden State
toont zorgvuldig geselecteerde kunstwerken van Nederlandse en internationale beeldend kunstenaars. Ze belichten de wilde
rafelranden van onze over-gecontroleerde
omgevingen en steden. Als groep geven
deze kunstwerken een onalledaags beeld
van het stedelijke landschap. Garden State
biedt een kritische blik op allerlei onderwerpen, zoals het gebruik van land, landaanwinning, defensie en territorium, de
bio-industrie, verstedelijking en de effecten
hiervan op de natuur en ecosystemen.
https://www.garagerotterdam.nl/tentoonstellingen/garden-state-2021-05-01

Het museum opent woensdag 9 juni met
de Eregalerij van de Nederlandse fotografie.
Met deze vaste presentatie die in ieder geval
drie jaar staat, verstevigt het museum zijn
betekenis als nationaal museum van de fotografie dat waakt over het fotografisch erfgoed van nu en van de toekomst.
In de Eregalerij van de Nederlandse fotografie vertellen 99 foto’s met iconische waarde
de ontwikkeling van de fotografie in Nederland. Van 1842 tot nu. De hoogtepunten, de
vernieuwingen, de enorme stappen die fotografen maakten tussen de uitvinding van
de fotografie tot aan de innovaties aan het
begin van de 21ste eeuw.
Vanaf 9 juni, de dag dat wij weer opengaan,
doen we dat groots. En wel met de Eregalerij van de Nederlandse fotografie!
Je ziet foto’s en werk van tientallen fotografen die grenzen opzochten en deze overgin-

Maritiem
Museum
Zeemonsters

t/m september 2023
Goudsewagenstraat 27, Rotterdam
T: 010 737 08 75

In de familietentoonstelling Zeemonsters
(vanaf 4 jaar) ontdek je de werelden van
zes waterwezens. Je neemt het monster van
Loch Ness onder de loep, ontmoet mega-octopus Kraken, een reuzenkrab en zeemeerminnen. Maar er is ook een grote schildpad
die doet alsof hij een eiland is en zelfs de
walvis die Jonas opat. Allemaal fantasie? Of
zouden ze echt kunnen bestaan?
Door een samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam krijgen,
naast de monsters, ook echte beesten een
plek in deze tentoonstelling. Vergelijk bijvoorbeeld jouw arm met de tentakel van een
reuzenoctopus of bekijk een walvispiemel
van heel dichtbij.
Ontdek jij of ze echt bestaan?

gen. Die de stap maakten van zwart-wit naar
kleurenfotografie. Een groep experts heeft
op basis van verschillende criteria deze 99
foto’s geselecteerd. Welke foto’s en fotografen een plek hebben in de Eregalerij van de
Nederlandse Fotografie, wordt bij opening
bekend gemaakt.
Met levendige beeld- en audioverhalen in
een speciaal ontwikkelde app wordt bij iedere foto uitgelegd wat deze zo bijzonder
maakt en waarom deze een plek in de Eregalerij verdient. Met de app kun je ook je
eigen selectie van beelden maken. Zodra de
tentoonstelling geopend is, is de Eregalerij
app te downloaden via de App store en Google Play. Download de app thuis en ontdek
de eerste vijf verhalen van Eregalerij. De
andere verhalen scan je via een QRcode tijdens je bezoek aan de tentoonstelling.
www.nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstelling/eregalerij-van-de-nederlandse-fotografie
Wilhelminakade 332, Rotterdam
T: 010 20 30 405

Verhalen over zeemonsters zijn al eeuwen
oud. Vroeger reisden zeelui maandenlang
onder barre omstandigheden over de baren. Dan kon het zomaar gebeuren dat je
een zeehond op een zandbank, vanaf een
afstandje, aanzag voor een zeemeermin.
In de Middeleeuwen geloofden mensen
dat zeemonsters echt bestonden. Daarom
zijn ze terug te vinden op oude zeekaarten,
waarvan een aantal bijzondere exemplaren
te zien is in deze tentoonstelling.
Ook tegenwoordig zijn we nog geïntrigeerd
door wat in de diepzee leeft. Als wetenschappers op kilometers onder het wateroppervlak een dier ontdekken of ergens een
vreemde schaduw wordt gespot, vinden we
dat fascinerend. Zeemonsters is een expo
voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar,
waarin niets is wat het lijkt.
https://www.maritiemmuseum.nl/tentoonstellingen/zeemonsters
Leuvehaven 1, Rotterdam

(AV)

