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Beleidsadviseur Wim 
van Ree met pensioen 

OprOep lezersbijdragen
De Stadsruit heeft u nodig! Als redac-
tie zetten wij ons in om u op de hoogte te houden van 
de ontwikkeling en activiteiten in de wijken Stadsdrie-
hoek, Cool en het CS-kwartier. Wij komen hierbij ogen 
en oren tekort. Heeft u een bijdrage of een idee waar 
de redactie wat u betreft niet omheen kan, mail dit dan 

naar wijkorgaan@stadsdriehoek.nl of bel met Stichting 
Wijkorgaan Stadsdriehoek 010-4140733. Samen bekij-
ken 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.

Met 1 advertentie duizenden 
lezers bereiken in de wijken 
Cool, Stadsdriehoek en 
CS-Kwartier? Kijk voor tarieven 
op pag. 11 en/of vraag naar de 
mogelijkheden en mail naar: 
wijkorgaan@stadsdriehoek.nl  

Adverteren in 
de StAdSruit?

Lees er alles over op pagina 9

mArkering 
geboorteplAAtS 
erASmuS
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Zaadbommen en bijenkasten
Angelique is de enthousiaste dak-
boerin van de Dakakker. Zij is de 
allerhoogste boerin in Nederland en 
ontvangt honderden kinderen op 
haar akker op de zevende verdieping 
van een “flet” midden in Rotterdam. 
Samen met de kinderen maakt ze 
duizenden zaadbommen met bijzon-
dere en bedreigde inheemse zaden 
die de boerin en de kinderen op de 
dakakker oogsten. Na het oogsten 
worden de zaadbommen in de omge-
ving van de Dakakker geworpen. De 
kinderen zorgen hiermee voor meer 
biodiversiteit in de stad. En geen klas 
gaat naar huis zonder zelfgemaakt 
bijenhotel.

Grootste stadslandbouwdak 
van Europa
In het programma DAKENNIE kun-
nen kinderen beleven en creëren. 
Stadslandbouw is vandaag de dag 
nog een hip woord voor straks een 
alledaags feit. 
In  DAKENNIE maken kinderen 
kennis met stadslandbouw, groene 
daken, gezond voedsel en stads-
bijen. De Dakakker op het dak van 
Het Schieblock, een kantoorgebouw 
in het centrum van Rotterdam, is 
het grootste stadslandbouwdak van 
Europa. Op 1000 m2 groeien groen-
ten, kruiden, inheemse bloemen en 
fruit. Ook staan er zes volle bijen-
kasten.

Duurzaam en lokaal
Voor de bewatering van de akkers 
wordt regenwater opgevangen. Een 
kleine windmolen zal binnenkort 
voor de energie voor de waterpompen 
en de elektriciteit in het dakpaviljoen. 
De producten van het dak worden ge-

leverd aan horeca en bewoners in de 
directe omgeving van Het Schieblock.  
Meer informatie over de Dakakker en 
het project Dakennie is te vinden op 

de website van het Rotterdams 
Milieucentrum: www.milieucentrum.
rotterdam.nl en www.dakakkers.nl. 

Zeker op de twee marktdagen blijkt 
deze stalling te klein. Vanwege de 
verwachte groei van het aantal OV-
reizigers, de toename van winkelend 
publiek van de Markthal en de her-
inrichting van de Binnenrotte wordt 
het aanbod aan fietsen steeds groter. 

Stimulering fietsgebruik
De komende periode ligt de focus 
van wethouder Pex Langenberg (on-
der andere verantwoordelijk voor de 
portefeuille mobiliteit) op het verster-
ken van de Rotterdamse fietscultuur 

en op stimulering van het fietsge-
bruik in stad en regio. Daartoe wordt 
ingezet op een breed pakket aan 
maatregelen. De belangrijkste zijn: 
vergroting van het aantal fietsen-
stallingen en fietsparkeerplekken, 
met name in de binnenstad en bij 

openbaar vervoerhaltes. De verdiepte 
fietsenstalling bij Station Blaak die 
in opdracht van de gemeente Rotter-
dam in 2015 wordt gebouwd, is hier 
een goed voorbeeld van. Samen met 

Pro Rail, RET en NS Stations heeft 
de gemeente de plannen ontwikkeld 
en naar aanleiding daarvan een ont-
werp gemaakt dat door de aannemer 
Mourik Groot-Ammers verder wordt 
uitgewerkt. 

Onderdelen in het ontwerp
De fietsenstalling is ontworpen als 
een verdiept plein waar de fietsen ge-
parkeerd kunnen worden en wordt 
overwegend ingericht met dubbel-
hoge fietsrekken. Daarnaast is er nog 
ruimte voor speciale fietsen (zoals 
fietsen met een krat voorop) en zijn 
er oplaadmogelijkheden voor elektri-
sche fietsen. 

Drie trappen van en naar 
de verdiepte fietsenstalling
Er komen drie trappen van en naar de 
stalling. Twee trappen zijn voorzien 
van fietsgoten en zijn bedoeld om de 
stalling te kunnen bereiken met de 
fiets aan de hand. De derde trap is 
steiler, heeft geen goten en is primair 
bedoeld voor voetgangers om vanuit 
de verdiepte fietsenstalling een zo di-
rect mogelijke verbinding te hebben 
naar het openbaar vervoer. 

Loopbrug tussen omgeving 
Markhal en Station
Tussen de omgeving van de Markt-
hal en Station Blaak komt een stalen 

loopbrug over de verdiepte fietsen-
stalling om beide gebieden goed op 
elkaar te laten aansluiten. 

Beplanting 
In de bestrating wordt langs de wand 
een brede plantenstrook gecreëerd, 
waarin verschillende soorten klim-
beplanting worden geplant. Deze 
geurende klimplanten zijn geel en 
wit bloeiend en bloeien op verschil-
lende momenten in het seizoen. 
In de boombakken staan verschil-
lende soorten bomen waardoor het 
hele jaar door sprake is van kleur en 
kleurveranderingen, verspreid over 
de hele verdiepte fietsenstalling. 

Planning werkzaamheden 
In het eerste kwartaal van 2015 zijn 
de voorbereidende werkzaamheden, 

zoals het omleggen van kabels en 
leidingen, uitgevoerd. Vanaf half mei 
wordt het bouwterrein ingericht. De 
daadwerkelijke bouw start in juni en 
de fietsenstalling is eind 2015 gereed. 
Verplaatsing huidige fietsenstalling 
Tijdens de bouw van de nieuwe ver-
diepte fietsenstalling blijft de huidige 
bovengrondse fietsenstalling gewoon 
in gebruik. De stalling wordt wel be-
gin mei iets verplaatst, maar blijft op 
het plein. 

Meer weten?  
Kijk voor onder meer de veelgestelde 
vragen en  artist impressions op www.
rotterdam.nl/binnenrotte onder het 
kopje Verdiepte fietsenstalling. 

In november 2012 werd het 
opnieuw ingerichte deel van 
de Meent tussen Goudsesingel 
en Westewagenstraat feestelijk 
geopend door de toenmalige 
wethouder Alexandra van 
Huffelen. 

In de tussentijd is de Herenplaats 
opgeknapt en zijn de plannen voor 
de herinrichting van de Panne-
koekstraat nagenoeg klaar. Er is ook 
al begonnen met het verwijderen van 
de bomen op de Binnenrotte om hier 
ook een totaal andere en prettigere 
verblijfplaats van te maken. 
Het tweede deel van de Meent vanaf 
Café Dudok tot de Coolsingel heeft 
moeten wachten op haar opknap-
beurt omdat er nog veel werkverkeer 
plaatsvindt  voor de bouw van het 
indrukwekkende Stadskantoor en 
het zonde zou zijn als met bouwver-
keer over de nieuwe bestrating zou 
worden heen gereden. Vanaf mei tot 
en met november zal nu ook worden 

begonnen met dit deel van de Meent.
De straat krijgt een inrichting vol-
gens Rotterdamse stijl die aansluit 
bij het eerste deel, met bredere trot-
toirs van natuursteen, aan één zijde 
parkeren en bomen. Er komt nieuw 
straatmeubilair zoals bankjes en 
prullenbakjes en meer ruimte voor 
terrassen. 
Rond februari 2016 zal de laatste 

hand aan de Meent gelegd worden 
en is dit deel van Rotterdam een 
nieuwe parel in de stad! 

Wil je op de hoogte blijven van de 
werkzaamheden? Kijk op 
www.rotterdam.nl/meent en twitter 
#Project_Meent.

2e fase herinrichting Meent 
in mei van start

Verdiepte fietsenstalling Station Blaak 
 Plek voor 940 fietsen
Rondom het OV knooppunt 
Blaak staan nu veel fietsen in 
de buitenruimte geparkeerd. De 
huidige tijdelijke bovengrondse 
fietsenstalling biedt slechts plek 
voor circa 150 fietsen. 

Damn Food Waste 
komt naar Rotterdam!

Zuid-Hollandse Pluk van de Pettefletprijs 
uitgereikt aan dakboerin van ‘Dakennie’ 
op de Dakakker 

Het project van dakboerin Angelique is gekozen als meest 
creatief, effectief en uitvoerbaar. Angelique wint de provinciale 
prijs van €500,- en gaat door naar de landelijke finale waar zij 
kans maakt op de landelijke prijs van €3.000, te besteden aan 
haar project. De Pluk van de Pettefletprijs is een initiatief van de 
Natuur- en Milieufederaties en het radio/TV programma Vroege 
Vogels van de VARA.

Binnenkort is het mogelijk om 
uw sloepje aan te meren naast 
het hoogbouwcomplex “The 
Red Apple”. 

Het gebied rondom het Wijnhaven-
eiland, het Maritiem District, is om-
ringd door water en ligt in het hart 
van de stad. De vele woningen die 
de afgelopen jaren aan het gebied 
zijn toegevoegd, maakt dit de ideale 
locatie voor sloepenhaven “The Red 
Apple Marina”.

Vanaf 6 mei gaat de bouw van start 
zodat het per eind mei is afgerond.
Op 28 juni wordt de  sloppenhaven 
officieel geopend, waarschijnlijk 
door wethouder Joost Eerdmans. Op 
die dag zullen s’middags ook diverse 
activiteiten op en rondom het water 
worden georganiseerd door diverse 
partijen in het Maritiem District.
Al in 2007 werd er gesproken over de 
aanleg, maar ondanks allerlei initia-
tieven kwam het niet tot uitvoering. 
Dankzij de inzet van Stichting Erf-
goedhavens, de beheerder van de wa-
teren in het stadscentrum, krijgt dit 
maritieme en historische deel van de 
stad een impuls met de 28 ligplaat-

sen tellende haven. Naast de support 
door Erfgoedhavens, hebben het en-
thousiasme van buurtbewoners en 
de bereidwillendheid van geïnteres-
seerde ligplaatshouders uiteindelijk 
geleid tot een plan. 
De initiatiefnemers zijn de in de Red 
Apple woonachtige ondernemers 
Jelle de Haan en Sander Waterval. Zij 
nemen vanaf nu de exploitatie van de 
haven op zich. In de afgelopen perio-
de hebben bewoners van het Wijnha-
vengebied als eerste de mogelijkheid 
gekregen zich in te schrijven voor 
een ligplaats. Dat heeft erin geresul-
teerd dat 18 van de 28 ligplaatsen 
inmiddels al verhuurd zijn. Vanaf nu 
is het voor iedereen mogelijk om nog 
een van de resterende ligplaatsen te 
huren. Op www.theredapplemarina.
nl staat meer informatie over de mo-
gelijkheden.
Bij voldoende belangstelling zal het 
haventje op termijn worden uitge-
breid met nog eens twintig plekken.
De a.s. ligplaatshouders, omwonen-
den en andere betrokkenen worden 
binnenkort uitgenodigd voor een 
feestelijke champagneborrel en per 
eind juni zal de haven officieel wor-
den geopend.

Sloepenhaven 
‘The Red Apple Marina’ 
voor Wijnhavengebied

Op 14 juni 2015 strijkt Damn 
Food Waste neer op de Binnen-
rotte tegenover de Markthal in 
Rotterdam. Met een gratis mega-
lunch voor ongeveer 5000 men-
sen, gemaakt van groenten die 
anders zouden zijn weggegooid, 
roept de organisatie op tot actie 
tegen voedselverspilling.

Het voeden van 9 miljard mensen in 
2050 is een van de grootste uitdagin-
gen van deze tijd. En dat terwijl we-
reldwijd meer dan een derde van al 
het geproduceerde voedsel wordt ver-
spild. In Nederland alleen al verspil-
len we per persoon gemiddeld bijna 
50 kilo per jaar. Goed voedsel ver-
dwijnt in de vuilnisbak, bijvoorbeeld 
omdat groente niet aan de cosmeti-
sche eisen voldoet, er te strikt omge-
gaan wordt met houdbaarheidsdata 
of omdat we meer kopen dan we op 
kunnen eten. Daarmee wordt niet al-
leen goed voedsel verspild, maar bij-
voorbeeld ook het water en de ener-
gie die wordt gebruikt om voedsel te 
produceren, transporteren, verpak-
ken en verwerken. De verspilling in 
ons land staat gelijk aan 4,4 miljard 
euro per jaar.

Tijdens Damn Food Waste Rot-
terdam kun je op de Binnenrotte 
langskomen voor een gratis lunch 
en maak je kennis met verschillende 
landelijke en Rotterdamse initiatie-
ven zoals Instock, Kromkommer en 
Rotterzwam, die laten zien hoe je 
verspilling kunt tegengaan. Doe mee 
met een van de vele workshops en ga 

naar huis met bergen tips en tricks 
om minder te verspillen.
Damn Food Waste vraagt sinds 
juni 2013 aandacht voor voedselver-
spilling. Minder eten verspillen is 
namelijk een van de makkelijkste 
manieren om bij te dragen aan een 
duurzamer voedselsysteem. Eerder 
organiseerde Damn Food Waste 
evenementen in Amsterdam, Gro-
ningen, Zwolle en tijdens de Dutch 
Design Week in Eindhoven.
Houd Facebook en Twitter in de ga-
ten voor meer informatie over Damn 
Food

Programma
Wat: Damn Food Waste Rotterdam
Wanneer: 14 juni 2015 (12.00-
16.00u)
Waar: Binnenrotte, Rotterdam (voor 
de Markthal)
Informatie: .damnfoodwaste.com

Damn Food Waste is een coalitie van 
partijen bestaande uit FoodGuerrilla
(OneWorld), Voedingscentrum, Wa-
geningen UR, Youth Food Move-
ment
(YFM), DuurzaamDoor (Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland) en
Feedback/EU Fusions. Food Cabinet 
is verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring.
Damn Food Waste Rotterdam wordt 
mede mogelijk gemaakt door het
Ministerie van Economische Zaken.
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Hardlopers opgelet, bewegwijzering 21 km route nu ook gereed. Nu 4 hardlooproutes 
langs de Maas en over Rotterdam Zuid.

Wil je grote delen langs de Maas 
hardlopen? Dan zijn er vanaf nu 4 
routes met bewegwijzering op de 
trottoirs aangegeven. De routes van 
3,5 km en 5 km bestonden al wat lan-
ger en sinds kort zijn daar de 10 km 
en de 21 km (halve marathon) aan 
toegevoegd. 

Prachtige routes
Uiteraard kan elke route naar eigen 
voorkeur in willekeurige volgorde en 
vanaf iedere gewenste plek gelopen 
worden. De route is geen formele 
sportvoorziening, maar meer gericht 
op het aanbieden van verschillende 
afstanden om te bewegen. Ruud 
Breteler: (gemeente Rotterdam) ‘Het 

mooie aan de routes is dat je grote de-
len langs de noord- en zuidkant van 
de rivier loopt. Tijdens de 21 km rou-
te kom je langs industrieel erfgoed 
op Zuid; over prachtige oude dijkjes 
en vanaf de Brienenoord heb je een 
mooi uitzicht op de sky line van Rot-
terdam. De routes zijn overigens niet 
exclusief voor hardlopers. Je kunt de 
routes bijvoorbeeld ook wandelen, 
fietsen of skaten. De bewegwijzering 
die is aangebracht op de trottoirs 
leidt de sporter voor een groot deel 
langs de Maas. Verder is de route zo-
veel mogelijk ononderbroken, dat is 
voor sporters het prettigst.’

Twee watertaps inmiddels 
geplaatst langs de 21 km route

Aan voldoende ‘vocht’ is gedacht: 
Waterbedrijf Evides legt vier gratis 
watertappunten aan langs de route. 
De twee watertappunten op Katen-
drecht en bij Hotel New York (op de 
halve marathon route) zijn inmid-
dels geplaatst. De planning voor het 
plaatsen van de andere watertaps is 
nog niet bekend.

Alle routes bekijken? 
Alle routes zijn te downloaden op 
www.rotterdam.nl/rotterdamrent

Rotterdams Milieucentrum
Schiekade 189 (unit 302) - 3013 BR Rotterdam T: 010-4656496



Om te overleven zijn toen tal van 
kinderen naar Friesland, Groningen 
en Drenthe gestuurd…..Wij zijn een 
actie begonnen om de families te 
bedanken die deze kinderen hebben 
opgevangen.”
Ik heb een interview met een bijzon-
dere buurtgenoot: Steef Rietbergen. 
Bijna 80 jaar is hij. Met een energie 
waar veel jonge mensen jaloers op 
zouden zijn, zet hij zich in om een 
eerbetoon te organiseren voor de 
gezinnen die in de 2e Wereldoorlog 
Rotterdamse kinderen een warm 
nest hebben gegeven en- misschien 
nog belangrijker- eten.

Ben je een geboren en getogen 
Rotterdammer?
“Ik ben geboren in Rhoon. Mijn ou-
ders kwamen wel uit Rotterdam, uit 
de Gaffelstraat.  In 1955, toen ik 19 

was, ben ik naar Rotterdam terug 
verhuisd.”
 
Wat kun je je nog van de 
oorlogsjaren herinneren?
“Het meeste indruk heeft op mij ge-
maakt dat ik mijn vader zes jaar niet 
heb gezien. Hij werkte op de Nieuwe 
Amsterdam en die boot heeft de hele 
oorlog troepen en materieel voor de 
Amerikanen vervoerd. In 1945 kwam 
hij terug en voor mij was hij toen een 
vreemde man.”

Hadden jullie het slecht in de 
hongerwinter van 1944?
“Wij hebben ons gered met suiker-
bieten. Mijn moeder sneed die in 
plakken en kookte die. Dat was goed 
te eten.”
 
Hoe ben je op het idee gekomen wat 
te organiseren voor de gezinnen van 
het platteland die Rotterdamse stads-
kinderen hebben opgevangen? En 
die pleegouders van toen  zijn toch al 
lang en breed overleden?
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Tijdens een drukbezochte kick-
off in de Rotterdamse Schouw-
burg is de kaartverkoop van 
de 10e editie van Operadagen 
Rotterdam met het thema (R)
evolutie - Gelijkheid vandaag op 
feestelijke wijze gestart. 

Theatergezelschap Tijdelijke Samen-
scholing, de zangers en zangeressen 
van het talentontwikkelingsprogram-
ma Nieuwe Stemmen, CLUB GE-
WALT en sopranen Claron McFad-
den en Els Mondelaers trakteerden 
het publiek op korte previews uit de 
programmering. 

Meer dan 100 voorstellingen 
op 60 locaties
Operadagen Rotterdam brengt van 
22 t/m 31 mei tien dagen lang verras-
send muziektheater uit binnen- en 
buitenland. Met meer dan 100 voor-
stellingen op zestig locaties biedt het 
festival voor ieder wat wils. Van de 
circusoperavoorstelling Daral Shaga 
tot de op Hitchcock geïnspireerde 
thrilleropera Private View en van tra-
gische liefdesklassiekers als Händels 

opera Semele tot de sprookjesach-
tige familievoorstelling De Koningin 
Zonder Land(10+). Het festival wordt 
op 22 mei geopend door de veel-
geprezen theatermaker Christoph 
Marthaler met zijn voorstelling King 
Size in de Rotterdamse Schouwburg. 

Verrassende locaties
Naast producties bij de Rotterdamse 
Schouwburg, het oude- en nieuwe 
Luxor Theater en de Doelen gebruikt 
Operadagen Rotterdam de stad als 
podium met concerten op onalle-
daagse locaties. Zo is er een opera-
concert op het dak van de Bijenkorf, 
een muziektheatervoorstelling (The 
Big Easy) onder de Van Brienen-
oordbrug op Zuid en klinkt er opera 
tijdens concerten in tal van Rotter-
damse huiskamers. 

De positie van de vrouw 
en het echtelijk bed
Tijdens deze 10e editie is er onder 
andere speciale aandacht voor de 
positie van vrouwen. Claron McFad-
den zingt de sterren van de hemel in 
Händels Semele en in Elle Est Moi 

Toen de Hongerwinter toesloeg

Operadagen Rotterdam 
bestaat 10 jaar

Van 6 t/m 10 mei 2015 kun je ge-
nieten van deze bijzondere acts. 
Van circusstudenten tot haarhan-
gers, van intiem circus tot duize-
lingwekkende avondvoorstellingen, 
en van jeugdcircussen tot het Cir-
cuslabyrint. Alles is te vinden op 
het Schouwburgplein, in het Luxor 

Theater en in de Rotterdamse 
Schouwburg. 

Highlights avondcircus                                                          
In het avondcircus staan adembe-
nemende internationale shows cen-
traal. Een van de absolute pareltjes 
is Elice & Sanja (Finland). Deze da-

brengt je bijna in trance met ‘Azi-
mut’, een betoverende show die 
voor het eerst in Nederland te zien 
is. “De voorstellingen zijn allemaal 
een feest voor het oog met ongelo-
felijke circustechnieken zoals je ze 
niet eerder zag,” aldus Maaike van 
Langen. De internationale topvoor-
stellingen worden aangekleed met 
foyeracts en na afloop volgen er ver-
rassingsacts in alle hoeken van de 
theaters. 

Highlights dagcircus 
In het dagcircus presenteren we 
drie voorstellingen ‘heet van de 
naald’; gloednieuwe producties uit 
Engeland, België en Nederland. De 
liefhebbers van klein en intiem cir-
cus bezoeken het tentje van Circo 
Ripopolo (België) om de nieuwe 
voorstelling ‘Dopo Ripopolo’ te 
zien, of dwalen rond in het Circu-
slabyrint, een wereldpremière met 
Nederlandse en Vlaamse talenten 
onder regie van multi-talent Clau-
dio Stellato. Het enthousiasme 
spat er vanaf bij de jonge honden 
van ‘Silver Lining’, een club net 
afgestudeerde artiesten uit Lon-
den. Van Langen: “Aanstekelijk, 
hartverwarmend en met een flinke 
dosis humor en muzikaliteit is 
het voorstelling om verliefd op te 
worden.” Aanvullend is er dage-
lijks een ander jeugdcircus te gast 
die een eigen voorstelling op het 
festival presenteert. Onder hen de 
winnaar van de prestigieuze BNG 
Circusprijs: Circus Nevermind. ‘Ex 
Aequo’ is een wonderschone voor-
stelling van de zeer getalenteerde 
Willem en Sophie die afstudeerden 
aan Codarts. Bezoekers kunnen 
zelf aan de slag in de circuswork-
shops en op de Circusspeelplaats. 
Voor professionele circusartiesten 
zijn er masterclasses door de inter-
nationale topartiesten 

mes blazen in de show ‘Hair Hung’ 
de oude kunst van het haarhangen 
nieuw leven in. Race Horse Compa-
ny (Finland) laat de rillingen over je 
rug lopen met hun ‘don’t try this at 
home’ stunts in de nieuwe voorstel-
ling ‘Super Sunday’, en de Groupe 
Acrobatique de Tanger (Marokko) 

A Brand New Day 
Op 6 mei om 14.00 uur openen 
meer dan duizend Rotterdammers 
het festival met A Brand New Day, 
een estafette van pop-up optredens 
die uitmondt in een groot spektakel 
op het Schouwburgplein. Dansers, 
acrobaten, jongleurs, muzikanten, 
freerunners, turners, skaters, ab-
seilers, capoeiristas, hiphoppers 
en breakdancers laten de stad zin-
deren in een spannende cross-
over met circus. Het geheel wordt 
samengebracht onder de leiding 
van de choreografen van De Dutch 
Don’t Dance Division.

Trailers:
Race Horse company - Super Sun-
day: https://www.youtube.com/
watch?v=Wzu2c2Qfcvg
Groupe acrobatique de Tanger - 
Azimut: https://www.youtube.
com/watch?v=TFiNjy6OzTk
Circo Ripopolo - Dopo Ripopo-
lo: https://www.youtube.com/
watch?v=R4a-FyjZfP8
Sanja en Elice - Hair Hung/Ca-
pilotracté: https://www.youtube.
com/watch?v=mVbG92xbNps
The Circulus - Silver Lining: http://
vimeo.com/96179544

Rotterdam Circusstad  
Circusstad Festival is een initiatief 
van Rotterdam Circusstad, het sa-
menwerkingsverband van organi-
saties die de handen ineen hebben 
geslagen om van Rotterdam dé cir-
cusstad van Nederland te maken; 
Codarts Rotterdam (Circus Arts), 
Rotterdamse Schouwburg, Luxor 
Theater en Circus Rotjeknor. 

Steef Rietbergen heeft mij 
enthousiast gemaakt voor 
zijn idee. Wie hem wil hel-
pen, kan contact leggen via 
s.rietbergen@upcmail.nl of 
0624906248

“Ja, dat laatste is waar. Ik ben op  
zoek naar hun kinderen. Die zijn  
trouwens vaak bevriend geraakt met 
de Rotterdammertjes die bij hun 
thuis zijn opgevangen. En het idee 
om wat terug te doen, had ik al lan-
ger in mijn hoofd zitten. Het klinkt 
misschien gek, maar door de discus-
sies over de ellende die de Gronin-
gers door de gaswinning ondervin-
den, ben ik er echt werk van gaan 
maken. Hoe mooi zou het zijn als 
we vanuit de Randstad in de richting 
van het Noorden eindelijk iets moois 
terug doen”
 
Aan wat voor eerbetoon 
denk je eigenlijk?
“Ik zou de kinderen van die boeren-
gezinnen een gratis weekend Rotter-
dam willen aanbieden, inclusief de 
reis en overnachting. Daar hebben 
we steun van bijvoorbeeld burge-
meester Aboutaleb voor nodig en van 
Rotterdamse bedrijven en fondsen.”

Hoever zijn de plannen tot nu toe 
gevorderd?
“Ik ben nog maar 4 weken terug echt 
gestart. Er zijn al veel instanties aan-
geschreven zoals Stadsarchieven en 
Oorlogsmusea. Maar ook gemeenten 
en kranten in de noordelijke provin-
cies. Inmiddels zijn we met drie man 
bezig om alles verder uit te werken. 
In het najaar maken we de balans op 
en dan is het go or no go. We mikken 
op een  feestelijk onthaal van de gast-
gezinnen rond maart 2016.”
 (pvh) 
 

Bijzondere solo opname 
Branford Marsalis
Grote muzikale helden als Duke El-
lington en Vince Guaraldi namen er 
hun muziek op. De imposante Grace 

Cathedral in San Francisco. Eind 
2014 sloot ook Branford Marsalis - 
o.a. bekend van zijn saxofoonsolo in 
Sting’s ‘Englishman in New York’ - 
zich op in dit historische bouwwerk. 

Zonder zijn bandleden, zonder zijn 
muzikale vrienden. Helemaal alleen 
met zijn saxofoon. Hij speelde meer 
dan een uur tussen het kleurrijke 
glas-in-lood met als resultaat het 
solo-album ‘In My Solitude’. Diepe 
concentratie was daarvoor nodig: “Na 
een concert breng ik graag tijd door 
met mijn vrienden, maar na deze op-
names wilde ik alleen maar slapen.”

Van Grace Cathedral San 
Francisco naar Laurenskerk 
Rotterdam
De Amerikaanse jazz- en klassieke 
saxofonist is dit jaar niet alleen te 
gast op het North Sea Jazz Festival. 
Voordat Branford Marsalis richting 
Ahoy afreist, doet hij namelijk ook 
de Laurenskerk aan. Speciaal tijdens 
North Sea Round Town herbeleeft 
hij het gevoel van de Grace Cathe-
dral op zaterdagmiddag 11 juli. En jij 
kunt erbij zijn! Ervaar zelf een prach-
tig solo concert in dit Middeleeuwse 
bouwwerk. Samen vieren we met 
nummers als Stardust’ - volgens ons 
team de allermooiste jazzstandard 
die bestaat - het 10-jarige bestaan van 
beide festivals in Rotterdam.

Kaartverkoop
Het concert vindt plaats op zaterdag 
11 juli vanaf 14.00 uur in Laurens-
kerk Rotterdam. Kaarten aan de 
deur kosten € 27,50 per persoon. 
De online kaartverkoop via www.
northsearoundtown.nl is gestart! De 
tarieven zijn: € 25 (regulier tarief), € 
20 (op vertoon North Sea Jazz passe-
partout of entreeticket, vrienden van 
de Laurenskerk, CJP-pashouders en 
studenten), € 18,75 (Rotterdampas).

De kaartverkoop van het unieke concert door de wereldberoemde 
Branford Marsalis op 11 juli 2015 tijdens North Sea Round Town is 
gestart. Hiermee vieren we samen met het North Sea Jazz Festival 
ons gezamenlijke 10-jarige bestaan. De Amerikaanse jazz en klas-
sieke saxofonist speelt solo in Laurenskerk Rotterdam.

Uniek concert in Laurenskerk

De titel ‘75 jaar oorlog in de 
stad’ doet direct denken aan het 
bombardement op 14 mei 1940 
waarbij bijna tachtigduizend Rot-
terdammers in één klap huis en 
haard kwijt raakten. Een gebied 
van ruim 250 hectare was geheel 
verwoest. Op 14 mei 2015 is dat 
exact 75 jaar geleden.  
De keuze voor dit thema zorgt 
ervoor dat verschillende partners 
zich verbonden hebben aan dit 
Rotterdamse festival. De voorstel-
lingen spelen onder andere in: 
RO Theater, Theater Maatwerk, 
Humanitas, Theater Hofplein, 
het Rotterdams centrum voor the-
ater, Galerie Atelier Herenplaats, 
Maaspodium en de Nieuwe Ba-
nier. Het festival wordt gedragen 
door meer dan 20 Rotterdamse 
theatermakers die hun visie tonen 
op de oorlogen van toen en nu. 

Het festival gaat uit van het sti-
muleren van het cultureel on-
dernemerschap van de makers 
en draagt daartoe bij doordat alle 
producties ondersteuning krijgen 
d.m.v. praktische en artistieke 

workshops die worden gegeven 
door het Rotterdams centrum 
voor theater. Theatermakers con-
curreren niet met elkaar maar 
werken samen en versterken zo 
elkaars - en hun eigen voorstel-
lingen. Makers, publieksgroepen 
en locaties worden aan elkaar 
verbonden. Ze maken samen het 
theaterfestival ‘75 jaar oorlog in 
de stad’ mogelijk. 

Het thema van het festival reikt 
verder. 75 jaar later zijn er nog 
steeds duizenden militairen dag 
in dag uit in touw om onze vrij-
heid en die van anderen te be-
schermen. Naast deze militairen 
zijn er ook mensen zonder mili-
tair uniform die een oorlog voe-
ren. Asielzoekers, de minima, 
mensen met een ziekte en vele 
andere. In Rotterdam beleven da-
gelijks nog mensen de verschrik-
king van oorlog maar ook de 
kracht van de wederopbouw.

http://www.75jaaroorlogindestad.
nl, http://rcth.nl

Nieuw 
theaterfestival 

prOgramma CirCusstad Festival 
2015 bekend! 

Het programma voor Circusstad Festival 2015 staat nu op onze 
vernieuwde website: www.circusstad.nl! Artistiek leider Maaike van 
Langen heeft de crème de la crème  van het internationale circus-
theater, nieuwe voorstellingen van eigen bodem en het werk van 
talloze talenten geselecteerd. 

Und Töte Mich staat het inspire-
rende en tragische levensverhaal van 
Romy Schneider centraal. In het eer-
ste weekend neemt Operadagen het 
festivalpubliek mee tussen de lakens 
met De Trilogie van het Echtelijke 
Bed, waaronder de festival-special In 
Bed with Mozart van Wunderbaum/
Theater Rotterdam en het orkest 
B’Rock..... 
Kijk voor meer informatie op www.
operadagenrotterdam.nl, bekijk onze 
online programmabrochure. 
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Hartje centrum stap ik in de lift 
van de flat aan de Joost Banck-
ertsplaats. Mijn oog valt direct 
op een oproep die daar is op-
gehangen: “Beste bewoners. 
Het is 70 jaar geleden dat de 
hongerwinter ons land teis-
terde. 

In april tot en met juni 2015 is er ‘75 jaar oorlog in de stad’. 
Tijdens dit pop-up theaterfestival worden meer dan 75 
voorstellingen gespeeld over dit thema op diverse locaties in 
Rotterdam. Het festival is een initiatief van het Rotterdams 
centrum voor theater.
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“Het vak is me niet  met de paplepel 
maar met de schoenlepel ingego-
ten” , biecht hij lachend op, “Toen 
ik 4 jaar was stond ik al hakjes te 
sorteren in de zaak waar mijn vader 
werkte.”
In 1981 begon zijn vader een eigen 
zaak. Aan de Meent. Sinds een paar 
jaar is de schoenhersteller  geves-
tigd aan de Pannekoekstraat 82a. De 
vader is er mee gestopt. Zoon Ben 
runt het bedrijf nu in zijn eentje. In 
de ruime en gastvrije zaak is te zien 
dat hier meer te koop én te doen 
is.  “Klanten komen hier ook voor 
de reparatie van tassen  of het laten 
bijmaken van sleutels en ik verkoop 
veel schoenaccessoires van schoen-
crèmes tot inlegzolen”.
Het draait bij schoenmaker Herm-
sen om kwaliteit en service. Dat is 
makkelijk gezegd. Maar het bewijs 
wordt ter plekke geleverd: “Kijk…de 
nieuwe zolen onder deze schoenen 
heb ik met de hand gestikt, aflappen 
heet dat. Dat doe ik puur voor de 
lol, om het er mooi te laten uitzien. 
Want wat het aan tijd kost, dat kan ik 

de klant nooit in rekening brengen.”
Ben vindt de Pannekoekstraat een 
fijne plek. Al is het  geen “loop-
straat”, waar toevallige voorbijgan-
gers naar binnen wippen als ze zien 
dat ze er een sleutel kunnen laten 
bijmaken. Zijn zaak moet het vooral 
hebben van een vaste klantenkring: 
“Ze komen uit alle lagen van de be-
volking. Van de arme mevrouw die 
nauwelijks geld heeft om een hakje 
te laten vervangen tot de rijke me-
neer die in zijn sportwagen voorrijdt 
en zes paar merkschoenen afgeeft.” 
Vrouwen, zo leer ik van Ben, hebben 
vaak méér en goedkopere schoenen 
dan mannen. “Mannen zijn zuini-
ger op hun schoenen. Ik heb klan-
ten die op zaterdagavond met een 
goed glas cognac er bij voor de ont-
spanning hun schoenen gaan poet-
sen.” Natuurlijk wil ik weten welke 
schoenmerken in de ogen van deze 
vakman echt tot de top behoren. 
Lang hoeft Ben daar niet over na te 
denken. Belluti, uit Italië, en het En-
gelse merk John Lobb, zijn de Rolls 
Royces onder de schoenmerken. 

Maar, zo luidt zijn waarschuwing “Je 
moet er wel even  voor sparen want je 
betaalt minstens 1500 euro voor een 
paar”. Door de crisis is het niet druk-
ker geworden. “Nee, veel mensen 
lopen juist hun schoenen helemaal 
op om daarna voor 70 euro nieuwe te 
kopen”, legt Ben uit. Schoenmakers 
hebben het zwaar. Ook al omdat er 
niet veel jongeren zijn die dit beroep 
willen gaan leren. 

 Foto: Ger Driesens   

“Meester Schoenmaker”, staat er trots op de etalageruit van 
schoenmakerij Hermsen. Een rake typering. Want Ben Hermsen 
die hier de scepter zwaait, is een vakman pur sang. 

Op 1 juli 2015 gaan de huren 
weer omhoog. Niet voor ie-
dereen is even duidelijk welke 
huurverhoging de verhuurder 
maximaal mag doorbereken. 
De regels zijn ingewikkeld. Met 
dit artikel willen we u graag 
informeren zodat u weet of de 
huurverhoging correct is door-
gevoerd of dat u bezwaar kunt 
maken.

Hoeveel huurverhoging mag ik 
krijgen in 2015?
De regering heeft maximumper-
centages vastgesteld voor de jaar-
lijkse huurverhoging van niet-ge-
liberaliseerde huurwoningen (wo-
ningen die in 2015  een kale huur-
prijs hebben lager dan € 710,68.) 
De meeste huurprijzen zullen 2,5 
% omhoog gaan. Als u een hogere 
huurverhoging krijgt (van 3, % of 
maximaal 5%) moet uw verhuur-
der bij de aankondiging ook een 
verklaring van de Belastingdienst 
meesturen, waaruit blijkt dat uw 
huishoudinkomen in 2013 hoger 
was dan € 34.229 (voor 3 %) of ho-
ger dan € 43.786 (voor 5%).
.
Wanneer kunt u bezwaar maken 
tegen de huurverhoging? 
Dat is mogelijk als u een huurver-
hoging krijgt van meer dan 2,5 % 
en de verklaring van de Belasting-
dienst ontbreekt. Ook kan uw (ge-
zins)inkomen na 2013 gedaald zijn 
tot onder een van de inkomens-

grenzen of om een andere reden 
niet kloppen. Dan geldt een lager 
huurverhogingspercentage. Heeft 
iemand in uw huishouden een 
chronische ziekte of handicap, dan 
mag de huurverhoging maximaal 
2,5% zijn.

Loopt er nog een huurverlagings-
procedure bij de huurcommissie of 
een procedure wegens ernstige ge-
breken aan de woning, dan mag uw 

verhuurder geen huurverhoging 
vragen totdat de gebreken verhol-
pen zijn.

De huurverhoging moet minimaal 
2 maanden voor de ingangsdatum 
worden aangezegd. Is de aanzeg-
ging te laat verstuurd? Maak dan 
bezwaar. Dat geldt ook als de huur 
meer dan een keer per jaar wordt 
verhoogd. 

Het Juridisch 
Loket
Het Juridisch Loket stopt met het 
geven van juridisch advies aan 
de balie. Op 7 april sloten de ba-
lies van twintig vestigingen en 
vanaf 11 mei zijn de balies van 
alle vestigingen dicht. Er wordt 
voortaan vooral telefonisch en 
online advies gegeven of op af-
spraak bij een vestiging.
Het Juridisch Loket sluit de balies 
om het hoge aantal klanten te kun-
nen blijven helpen. Algemeen direc-
teur Jan Albert Waal: “De wachtrijen 
aan de telefoon en aan de balie liepen 
op, terwijl het Juridisch Loket met 
minder personeel het werk moest 
doen. We moeten onze middelen 
slim inzetten om toch zo veel moge-
lijk mensen te helpen.”
De juristen in de vestigingen advise-
ren voortaan alleen nog op afspraak. 
Even binnenlopen voor advies is niet 
meer mogelijk. Waal: “Door deze 
aanpassing van onze werkwijze hou-
den we meer personeel beschikbaar 
voor de telefonische dienstverlening. 
Zo kunnen we de lange wachttijden 
terugdringen. Klanten hoeven niet 
meer onnodig lang voor onze balie te 
wachten.”
Klanten die 0900-8020 bellen krij-
gen een persoonlijk juridisch advies 
van één van de 250 juristen die bij 
het Juridisch Loket werken. Blijkt 
aan de telefoon dat een uitgebreid 
juridisch advies nodig is, dan wordt 
er een afspraak gemaakt bij een ves-

tiging in de buurt. De vestigingen 
blijven bestaan voor het houden van 
spreekuren op afspraak.
Het Juridisch Loket richt zich op 
mensen met een lager inkomen en 
weinig vermogen. Vanzelfsprekend 
kan iedereen op de website www.ju-
ridischloket.nl terecht voor antwoord 
op een juridische vraag. Naast juri-
dische informatie en tips zijn er ook 
handige voorbeeldbrieven beschik-
baar. Ruim drie miljoen mensen 
raadplegen jaarlijks deze website.
Vestigingen die vanaf 7 april 2015 al-
leen op afspraak werken:
Alkmaar, Almelo, Almere, Amers-
foort, Assen, Den Bosch, Dordrecht, 
Emmen, Haarlem, Leeuwarden, 
Leiden, Lelystad, Maastricht, Middel-
burg, Nijmegen, Roermond, Tilburg, 
Zaandam, Zutphen, Zwolle.
Vestigingen die vanaf 11 mei 2015 al-
leen op afspraak werken:
Amsterdam, Arnhem, Breda, Den 
Haag, Eindhoven, Enschede, Gronin-
gen, Heerlen, Rotterdam, Utrecht.

Over het Juridisch Loket 
Het Juridisch Loket helpt bij juridi-
sche vragen en richt zich daarbij op 
burgers met lagere inkomens en wei-
nig vermogen. De 250 juristen geven 
gratis informatie en advies. Onze 
klanten kunnen het Juridisch Loket 
bellen (0900-8020 Euro 0,25 p/m) 
of www.juridischloket.nl raadplegen. 
Bezoekadres: Weena 719.

https://www.juridischloket.nl/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Stadswinkel 
Vanaf 1 april is de stadswinkels 
Centrum, langer open namelijk 
tot 18:00 uur. Dit is een verlen-
ging van de openingstijden met 
twee uur. 
Wethouder Pex Langenberg (Or-
ganisatie): “We kregen veel vragen 
om langer open te zijn, zodat de 
Rotterdammer ook aan het einde 
van de dag zaken met de gemeente 
kan doen. Aan dit verzoek willen we 
graag tegemoetkomen.”
In januari introduceerde de ge-
meente de mogelijkheid om zon-
der afspraak langs te komen bij alle 
stadswinkels. Langskomen zonder 
afspraak is bestemd voor producten 
met een korte afhandeltijd. Dit zijn 
bijvoorbeeld aanvragen voor een 
paspoort of rijbewijs. Nu gaan de 
drie grootste stadswinkels, Centrum, 
Prins-Alexander en Charlois, ook 
langer open. Beide aanpassingen 
zijn onderdeel van de doelstelling 
van de gemeente om de dienstverle-
ning richting de Rotterdammer flexi-
beler en toegankelijker te maken. 
Deze maatregelen komen voort uit 
de nieuwe nota over de Rotterdamse 
dienstverlening die in april definitief 
ter vaststelling aan de gemeenteraad 
wordt aangeboden.

Zie voor de openingstijden per stads-
winkel rotterdam.nl/stadswinkels
Lees dit bericht op de website.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Klopt mijn huurverhoging ?

Wordt uw huur door de huurverho-
ging hoger dan volgens het punten-
stelsel mag of is uw huidige huur-
prijs al hoger dan de maximale 
huurprijs die volgens het punten-
stelsel is toegestaan? Dan kunt u 
niet alleen bezwaar maken, maar 
kunt u ook een huurverlagingspro-
cedure starten.
Wilt u bezwaar maken tegen de 
huurverhoging in 2015 dan moet 
u dat aan uw verhuurder laten we-

ten. Is uw verhuurder het niet eens 
met uw bezwaar, dan stuurt uw ver-
huurder dat bezwaar door naar de 
Huurcommissie. De Huurcommis-
sie doet dan een uitspraak hierover.

Bepaalt de overheid alle 
huurverhogingen? 
De huurverhogingen waar de 
overheid zeggenschap over heeft 
gelden alleen voor woningen die 
onder de huurprijsbescherming 
vallen (niet-geliberaliseerde huur-
woningen). Valt uw woning daar 
NIET onder? Dan gelden voor u de 
afspraken die in uw huurcontract 
staan.  Deze woningen hebben 
doorgaans een huurprijs boven de 
€ 710,68-. Meer precies hangt het 
af van de hoogte van de huurprijs 
op het moment van het ingaan van 
de huurovereenkomst. In deze ge-
vallen mag uw verhuurder geen 
inkomensgegevens opvragen bij de 
Belastingdienst. Heeft uw verhuur-
der dit toch gedaan, dan kunnen er 
sancties worden opgelegd.
Heeft u vragen, twijfelt u of uw 
verhuurder zich aan alle regels 
gehouden heeft, bel of mail be-
wonerskompas. tel: 010-2806440 
(werkdagen tussen 9.00 en 13,00) 
of info@bewonerskompas-rotter-
dam.nl

Kleuren hebben in het schoen-
makersbedrijf hun entree gedaan. 
”Vroeger was het bruin en zwart dat 
de klok sloeg. Nu heb ik alleen al 25 
zool kleuren op voorraad.” Maar de 
ambachtelijke techniek is onveran-
derd. Hij wijst trots op een indruk-
wekkende stikmachine: “Gebouwd 
in 1829 en ik  werk er nog iedere 
dag met plezier op.” Schoenmaker 
Ben Hermsen gaat het redden.  Dat 
weet ik zeker. Tegen zo veel vakman-

schap legt elke recessie het af.
(epvh)

Meester Schoenmaket
Pannekoekstraat 82 a
T: 010- 4122653
Op maandag gesloten, van dinsdag 
t/m vrijdag open van 9 - 17.30 en op 
zaterdag van 9 - 16 uur

Het is meer dan een kleding-
zaak. Het klassieke pand, waar 
John Segeren me hartelijk 
ontvangt, is het onderkomen 
van een familiebedrijf met een 
rijke geschiedenis, die nauw 
verweven is met die van de 
stad.

“Mijn grootvader, Jan Segeren,had 
voor de 2e Wereldoorlog een kleer-
makerij aan de Delftse Vaart. Na 
het bombardement van 14 mei 1940 
hebben we de zaak op onder andere 
de Witte de Withstraat voortgezet om 
uiteindelijk hier aan de Mauritsweg 
44 neer te strijken’. Foto’s, kaarten 
en knipsels vertellen het verhaal van 
een puur Rotterdamse zaak, waar nu 
de derde generatie aan het roer staat.
“We verkopen tijdloze herenkleding 
met stijl. Want stijl blijft.” John Se-
geren heeft een trouwe klantenkring. 
Studenten die hier hun eerste pak 
kochten, blijven terugkomen als ze 
na hun afstuderen over het land uit-
zwermen. “En door het verdwijnen 
van vertrouwde zaken als Meddens 
en Pelger krijg ik uit het hele land 
weer nieuwe klanten die voor hun 
kledingstijl op een zaak als Segeren 
zijn aangewezen.”  
Als ik rondkijk, vraag ik me hardop 
af of je hier alleen terecht kan als de 
portemonnee dik gevuld is. “Nee, 
hoor”, lacht John mijn twijfels weg. 
Enthousiast loopt hij naar een van de 
rekken en komt terug met een mooi 

pak: “Kijk, dit kost nog geen 400 
euro en het is van goede kwaliteit.” 
Het goedkoopste dat hij in de winkel 
heeft is een paar sokken van 12 euro, 

het duurste een “eerste klas maat-
pak” van 1500 euro.
Zijn klantenkring bestaat uit beken-
de Rotterdamse namen. Mannen uit 

de havens, advocatuur én politiek. 
Wie er bij hem over de vloer komen, 
dat verklapt hij natuurlijk niet. Abou-
taleb is geen klant. En dus durf ik wel 
te vragen of  de burgemeester in zijn 
ogen goed gekleed gaat. “Perfect”, 
zegt John zonder een tel te aarzelen, 
“Er is niks op aan te merken.”
Mannen, zo wordt me tijdens ons 
gesprek duidelijk, hebben vrijwel al-
tijd een hekel aan kleren kopen.  Het 
liefst zouden ze zonder iets te pas-
sen hun aankopen doen. En anders 
dan vrouwen -die eindeloos kunnen 
kijken en keuren- weten ze meestal 
goed wat ze willen. “Dat was een van 
de redenen om rond 1990 de dames-
kleding af te stoten.”, biecht John op.
Hoe lang wil hij doorgaan, vraag ik 
tot slot. “Ik ben 69 en mijn vrouw 
vindt het eigenlijk welletjes. Maar ik 

ga door zo lang ik gezond blijf. Twee 
hobby’s heb ik: de zaak en Rotter-
dam, en hier komen ze prachtig bij 
elkaar.”
Zo attent als ik twee uur eerder ben 
onthaald, zo word ik ook uitgeleide 
gedaan. John loopt met me mee, 
geeft me een hand en houdt de deur 
voor me open. 
De rust van een prachtige, klassieke 
zaak maakt plaats voor de drukte van 
de moderne stad.
(pvh)

Jan Segeren Herenkleding  
Mauritsweg 41                                       
 www.jansegeren.com
Maandag gesloten, van dinsdag t/m 
vrijdag open van 9.30  tot 17.30 en 
zaterdag van 9.30 tot 17.00

Jan Segeren, al meer dan 
 100 jaar  een begrip Onze wijk is een wijk van win-

kelen, winkels en winkeliers. 
Van supergroot tot 1 mansza-
ken. Van hyper-de-pieper chic 
tot simpel en bescheiden.
Tot ver buiten Rotterdam zijn de 
Koopgoot en Markthal bekend. Be-
roemd inmiddels. Wie wil winkelen 
of funshoppen, weet die plekken ge-
makkelijk te vinden.
Naast deze Eldorado’s voor kijkers 
en kopers kennen Cool, CS- kwar-
tier en Stadsdriehoek veel gezellige 
winkelstraten. De Meent, Witte de 
Withstraat, Oude Binnenweg en Ka-
rel 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, ver-
rassende en aparte winkels. En die 
wat minder bekende zaken en on-
dernemers 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 
(pvh) 

Tussen Koopgoot en Markthal 
winkels in onze wijk. 

MeeSTeR 
SCHOeNMAKeR

  COC agenda 
mei 2015 
vr 18,15,22,29 17:00-20:00 COC OPEN Meet & Greet
vr 1,8,15,22,29 18:00-20:00 Hiv-eetcafé Ontmoetingsplek in Sissi,
                          info: maraprojecten.nl
zo 3 14:00-17:00 OOXO Soos voor mensen met  
    lichte beperking en 
    holebi-gevoelens
zo 3,17 17:00-21:00 Transcafé Inloopcafé 1e+3d zo. 
    info www.transcafé.nl
di 5 21:30 Gay Film Night Gay Film Night in LV 
    info op de website
do 7,21,28 20:00-22:00 Informatie- Individueel gesprek over  
   avond LHBT, ook tel. afspr. via
    advies@cocrotterdam.nl 
    of 010 4141555
za 9 20:00-24:00 Expreszo- Meeting in café Praag  
   meeting voor LHTBI-‘ers tot 26 jaar
zo 10 13:00-17:00 Jong en Out Meeting LHBTI-jongeren  
    t/m 18 jaar.   
    Info www.jongenout.nl
za 16 20:30-01:00 Asians and Where West and East meet
   their Friends
vr 29 20:00-23:00 DE BORREL HIV BORREL, 
    info www.hivnet.org
za 30 18:00-19:30 Marlene- Opgeven via Facebook
   eetcafé
za 30 20:00-02:00 MARLENE Women Only Party   
   PARTY met vinyl 
zo 31 15:00-18:00 Zondag- Voor oudere homo/lesbi.  
   middagsalon aansluitend diner  
 

cocrotterdam.nl - Schiedamsesingel 175 - 3012 BB Rotterdam

 Foto: Ger Driesens   



Kijk jij net zoals de havenmees-
ters ook zo uit naar de opening 
van het nieuwe seizoen? Op za-
terdag 21 maart 2015 was het 
eindelijk zover; Kids Marina 
opende deze dag feestelijk het 
nieuwe vaarseizoen in Rotter-
dam. De Kids Marina, gevestigd 
aan het Grotekerkplein, is tijdens 
het seizoen van 2015 geopend van 
zaterdag 21 maart t/m zaterdag 14 
november 2015 op zaterdag en zon-

dag van 12.00 tot 17.00 uur. Tijdens 
de schoolvakanties (meivakantie, zo-
mervakantie en herfstvakantie) zijn 
wij alle dagen in de week geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur. Op feestda-
gen is Kids Marina ook geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. 
Ahoy kapitein! Kom jij ook? Laat dit 
weten op ons evenement via onze fa-
cebookpagina Kids Marina. 
Groetjes, 
De havenmeester. 
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Een van de vele sprekers die Wim in 
het zonnetje plaatsten was Hans van 
Zuuren, voorzitter van het Dagelijks 
Bestuur van de laatste Deelgemeen-
teraad Centrum Rotterdam. Hans 
gaf op zijn kenmerkende wijze de sa-
menwerking met Wim weer. Volgens 
zijn stelling zijn er tien positieve ei-
genschappen te bedenken waarover 
een ambtenaar zou moeten beschik-
ken. Eigenschappen zoals loyaliteit, 
collegialiteit, goed luisteren, commu-
nicatief vaardig, etc. Van deze eigen-
schappen werden alle tien aan Wim 
toegedicht hetgeen uitzonderlijk is. 
Ook zijn actie waarbij een collega 
door hem met succes werd gereani-
meerd had indruk gemaakt. 

In een vraaggesprek met Wim bleek 
dat hij enkele jaren geleden ook zijn 
buurman met succes had gereani-
meerd. Bescheiden gaf Wim aan dat 
hij nooit had kunnen bedenken dat 

de cursus Bedrijfshulpverlening, die 
hij eerder had gevolgd, de vruchten 
op die manier zou afwerpen.

Wim, geboren in Tilburg, ging na de 
MULO in de administratieve sector 
werken en daarna in de jeugdhulp-
verlening. In de avonduren heeft hij 
achtereenvolgens het Atheneum en 
de Sociale Academie met goed ge-
volg doorlopen. Ondertussen werd 
zijn werkterrein uitgebreid tot de 
provincie Brabant met als taak de co-
ordinatie van projecten. In Nijmegen 
werden cursussen in pedagogiek en 
voorgezette opleidingen in manage-
ment, organisatie en beleid gevolgd. 
Nog belangrijker is dat Wim in deze 
periode in Nijmegen zijn partner 
heeft leren kennen. Na de geboorte 
van de twee kinderen heeft hij zijn 
werk een paar jaar opgeschort om, 
naast zijn werkende partner, voor de 
kinderen te zorgen.

Een nieuwe periode brak aan toen 
Wim als trendvolger coördinerende 
functies in de kinderopvang te Rot-
terdam ging beoefenen. In deze 
rol werd hij gedetacheerd naar het 
steunpunt kinderopvang bij de 
GGD. Tijdens deze periode van 
drie jaar leerde hij het beleidswerk 
beter kennen en werd een netwerk 
opgebouwd. Hierdoor kon, na pri-
vatisering van de Kinderopvang, 
de overstap als ambtenaar in de ge-
meente Rotterdam naadloos worden 
gemaakt.  Met zijn werkzaamheden 

Beleidsadviseur Wim van Ree 
met pensioen 

in de maatschappelijke dienstver-
lening, opbouwwerk en kunst en 
cultuur voelde hij zich als een vis in 
het water. Vanwege zijn maatschap-
pelijke betrokkenheid gaf zijn func-
tie in de Deelgemeente Rotterdam 
Centrum  hem veel voldoening. Bij 
de Deelgemeente had hij namelijk 
het gevoel dat je met elkaar (de Raad 
en bewoners) plannen kon maken 
die niet in de la bleven liggen. De 
vraag hoe zo’n veelzijdig persoon er 
toe is gekomen om ambtenaar, niet 
het meest ‘sexy beroep’, te worden is 

hiermee ruimschoots beantwoord. 
Het bestuur van het Wijkorgaan 
Stadsdriehoek, uitgever van deze 
krant, heeft vaak overleg met Wim 
moeten voeren naar aanleiding van 
subsidieaanvragen. De vorige en hui-
dige voorzitter van dit orgaan kun-
nen natuurlijk niet beoordelen of al 
de door Hans van Zuuren genoemde 
eigenschappen van Wim aanwezig 
waren, maar kunnen wel stellen dat 
de samenwerking uitermate profes-
sioneel en prettig verliep.

Naast zijn beroep had Wim ook  hob-
by’s zoals fietsen, schaatsen, lezen 
en het maken van glas in lood. Door 
de vele tochten op de fiets in Italië is 
zijn liefde voor dit land zo gegroeid 
dat hij de taal nu redelijk machtig is. 
Helaas is zijn wachten op een Elfste-
dentocht, wat het schaatsen betreft, 
nog steeds niet beloond.
Zijn veelzijdigheid aan hobby’s en 
voornemen om zijn ervaring nog 
dienstbaar te maken moeten een ga-
rantie zijn om niet in het zogenoem-
de zwarte gat te vallen.
(C.K.)

Façade van geboortehuis 
in groen hofje 
Diana de Graaf is de winnaar ge-
worden van de prijsvraag voor de 
markering van het geboortehuis van 
Erasmus. Zij ontwierp samen met 
Maaike Disco en Reinier de Gooijer 
een bijzondere vrijstaande façade 
van Erasmus’ geboortehuis. De 
uitslag van de prijsvraag werd van-
daag, de Dag der Zotheid, bekend 
gemaakt tijdens een bijeenkomst in 
de Bibliotheek Rotterdam.
Vijf ontwerpen maakten kans om 
gerealiseerd te worden als mar-
kering van het geboortehuis van 
Erasmus. Uit deze top vijf maakte 
wethouder Hugo de Jonge (Onder-
wijs, Jeugd en Zorg) de uiteindelijke 
winnaar bekend tijdens een bijeen-
komst in de Bibliotheek Rotterdam: 
Diana de Graaf.
De Graaf, bijgestaan door Maaike 
Disco en Reinier de Gooijer, ont-
wierp een nagemaakte vrijstaande 
façade van het geboortehuis met 
daarop een portret van Erasmus, ge-
plaatst in een groen hofje. Dit hofje 
wordt doorsneden door zitelemen-
ten die de mensfiguur van Vitrivius 

vormen, het door Leonardo da Vinci 
ontworpen symbool van het huma-
nisme. Het portret van Erasmus en 
de façade zijn volledig opgebouwd 
uit kleurige majolicategels. Naar-
mate je dichterbij komt vervaagt 

het portret van Erasmus en blijkt 
het te zijn opgebouwd uit door hem 
geschreven teksten, bijvoorbeeld 
spreuken uit de ‘Adagia’.
De jury noemt het ontwerp fotoge-
niek, goed geplaatst in het groene 
hofje (nu nog parkeerplaatsen) en 
een aantrekkelijke plek om te recre-

eren (belangrijk gezien de interesse 
van toeristen). Daarnaast lijkt het 
ontwerp goed realiseerbaar. Een-
maal gerealiseerd is het ontwerp 
een aanwinst voor de omgeving, 
concludeert de jury.

Over de prijsvraag
In oktober vorig jaar lanceerde het 
Comité Erasmus, Icoon van Rot-
terdam, een prijsvraag voor het 
zichtbaar maken het geboortehuis 
van Erasmus, in de nabijheid van 
het Grote Kerkplein. Tot op heden 
wordt de plek slechts gemarkeerd 

door een vrijstaand bord bij een 
parkeerplaats. Die markering kan 
en moet anders, vindt het Comité 
Erasmus. Daarom nodigde het Co-
mité Rotterdammers/ liefhebbers 
van Erasmus uit om met innova-

tieve, uitdagende ideeën te komen 
voor een markering, op een manier 
die recht doet aan deze prominente 
Rotterdammer.

Over het Comité Erasmus
Het Comité Erasmus, Icoon van 
Rotterdam, zet zich in om Erasmus 

weer het icoon van Rotterdam te 
maken. Hij moet weer een boeg-
beeld worden van zijn geboortestad. 
Erasmus’ statuur, internationale be-
kendheid en actuele gedachtegoed 
verdienen een plaats in het stads-
beeld en de beleving van Rotterdam-
mers, bezoekers en relaties van de 

stad. Vijftien Rotterdamse instellin-
gen en organisaties werken samen 
in het Comité. Het Comité wil het 
gedachtegoed van Erasmus, dat van 
actuele waarde is voor onze samen-
leving, bestuderen, verklaren en uit-
dragen en de merkwaarde van Eras-
mus (naamsbekendheid, toerisme, 
internationaal aanzien) benutten in 
de branding van de stad Rotterdam. 
Het Comité Erasmus zal zich maxi-
maal inspannen om het ontwerp te 
realiseren, bij voorkeur vóór de vol-
gende Dag der Zotheid, op 1 april 
2016.Meer informatie: http://www.
rotterdam.nl/erasmus
Alle ontwerpen zijn hier te zien: 
http://www.rotterdam.nl/vijfgeno-
mineerdenvoormarkeringgeboorte-
plaatserasmus

Markering geboorteplaats erasmus

DIANA DE GRAAF 
wint prijsvraag markering 
geboorteplaats Erasmus

Thyade Art was gevestigd in het 
Alexandrium (Galerie Thyade). 
“Voor ons is de stap naar de Hoog-
straat een logische keus geweest. De 
ruimte voor de kunst is bijna twee 
maal zo groot en bovendien hebben 
we een scherpe huur kunnen bedin-

gen!”, aldus Paul Fransen, samen 
met Han de Ruijter eigenaar van 
Thyade.

Een grotere ruimte is al langer een 
wens van Thyade, omdat de schil-
derijen en grafiek ook worden uitge-

leend. “Dan moet je een ruime keuze 
bieden, omdat een ieder zo zijn eigen 
smaak heeft.”

De eerste bezoekers spreken over 
een fijne atmosfeer, mooi ingericht, 
helder licht, een voorrecht om er van 
kunst te genieten. Zeven ruimtes 
met kunst, elk met een eigen sfeer 
nodigen inderdaad uit om op je ge-
mak rond te kijken. Naast de prach-
tige schilderijen, maken ook de vele 
objecten deel uit van het plaatje. Van 
brons en keramiek tot glas, neolith 
en sieraden. Een bijzondere en fraaie 

THyADe ART NeeRgeSTReKeN iN HOOgSTRAAT
collectie van zeer betaalbare tot meer 
kostbare stukken.

“Om kunst toegankelijker te maken 
voor een groter publiek, kunnen 
mensen de schilderijen en grafiek 
ook lenen (met spaarsysteem) of 
huren. Of ze maken gebruik van 
onze flexibele Kunstkoopregeling.” 
Het werk van Thyade vindt op enig 
moment een nieuwe eigenaar, waar-
door ook telkens nieuw werk wordt 
aangetrokken. In de loop van de tijd 
hebben zij werk van honderden kun-
stenaars in huis gehad. “Als je na een 

paar maanden terug komt, ziet de ga-
lerie er weer heel anders uit. Zo blijft 
het voor de klant, maar ook voor ons 
zelf, leuk.”

Toegankelijk is het trefwoord voor 
Thyade. Dat is ook de reden, waarom 
in het zelfde pand ook een Art Tea-
room zit. Bezoekers van de galerie 
willen ook rustig bespreken wat zij 
allemaal hebben gezien. Dat kan on-
der het genot van een bijzonder kop-
je thee, koffie of vers geperst sapje.

Zij kunnen ook kiezen uit een as-
sortiment zoete lekkernijen of uit 
diverse lunch-gerechten.
De Tearoom wordt gerund door 
Celia Batista, die haar sporen heeft 
verdiend in dit soort gelegenheden. 
“Veel mensen komen telkens weer 
bij haar terug voor haar overheerlijke 
broodjes en salades.” Binnenkort kan 
je hier ook terecht voor een High-Tea 
of Thee-proeverij.

Thyade Art biedt meer dan alleen de 
kunst op zich. Ook voor het inlijsten 
van kunstwerken kun je er terecht. 
Of kunstcadeaus, relatiegeschenken, 
maar ook ophangsystemen, maken 
deel uit van het servicepakket.

Aan de meer creatief ingestelde 
mens worden cursussen en work-
shops gegeven. In de grote cursus-
ruimte kunnen de deelnemers naar 
hartenlust schilderen, tekenen, of 
werken met glas, textiel, enzovoorts.
Zo wordt ook dit stukje Rotterdam 
weer aantrekkelijker.

Voor meer informatie 
www.thyade.nl en 
www.ArtTearoom.nl

De komst van Thyade Art in de Hoogstraat 31-33 (richting Oost-
plein) zet de upgrading van dit deel van de Hoogstraat weer een 
stap verder. Het lijkt erop dat het Hoogkwartier, waarvan de 
Hoogstraat deel uit maakt, zich ontwikkelt tot een creatieve en 
recreatieve omgeving.

Op donderdag 19 maart nam Wim van Ree, beleidsadviseur bij de 
Gemeente Rotterdam, vanwege het bereiken van zijn pensioen-
gerechtigde leeftijd, afscheid van zijn collega’s. 

Opening Kids Marina Rotterdam
‘Ik ben René Drummen, 34 jaar, 
sinds december lid van het be-
stuur van Stichting Wijkorgaan 
Stadsdriehoek. Ik ben geboren 
en getogen in Gouda, maar ik woon 
inmiddels al ruim tien jaar in Rotter-
dam, waarvan zes jaar in het Hoog-
kwartier. Dit is de wijk rond het oos-
telijk deel van de Hoogstraat tot aan 
de Mariniersweg. Sinds 2012 ben ik 
betrokken bij het netwerk van actieve 
bewoners en ondernemers uit het 
Hoogkwartier. Met mijn deelname 
aan het bestuur wil ik bereiken dat 
het Hoogkwartier onder de aandacht 

blijft en dat we als wijk kunnen pro-
fiteren van de ontwikkelingen in 
het centrumgebied. In het dagelijks 
leven ben ik werkzaam als online 
marketeer bij PostNL. Verder zijn 
we met een groepje bewoners bezig 
met de ontwikkeling van de website 
van het Hoogkwartier. Mijn ambitie 
voor de wijk: ik wil graag helpen om 
bewoners en ondernemers verder 
met elkaar te verbinden, om de le-
vendigheid van de Stadsdriehoek te 
vergroten.’

Nieuw bestuurslid
Bewoners in het zonnetje 
is een nieuwe rubriek in de 
Stadsruit om iemand in het 
zonnetje zetten bij een speci-
ale gelegenheid. 
Laat het ons weten als u iemand 
kent die ook dit jaar 90 wordt of 
iets anders opmerkelijks te vieren 
heeft. Dan kunnen wij kijken of we 
nog plek hebben in de rubriek in het 
zonnetje. Wij feliciteren de eerste 
bewoonster  met haar 90ste verjaar-
dag. Mevrouw Augusta Fernald-Lie-
veld van harte en nog vele, vele jaren 
in goede gezondheid en veel geluk!

in het zonnetje
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Diensten
Stichting Wijkorgaan
Stadsdriehoek
Kipstraat 37
tel: 010 - 414 07 33 
e-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
www.wijkorgaanstadsdriehoek.nl
• openingstijden:
ma + do 9.00 - 17.00 uur
wo + vr 10.50 - 12.50 uur

Wijkgebouw Stadsdriehoek
Radar Uitvoering
Kipstraat 37
tel: 010-485 58 98
beheerder: Ahmed Seali
06-5051 7272
e-mail: a.seali@radaruitvoering.nl
Ook voor verhuur van ruimten.
• openingstijden 
ma t/m do 8.30 - 22.30 uur
vr 8.30 - 18.00 uur
za en zo incidenteel

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

Spirit 55+
Belangengroep senioren
post p/a Karel Doormanstraat 301a
3012 GH Rotterdam.
tel: secretariaat: 06-20914032
tel: activiteiten: 06-24849602
e-mail: info@spirit55plus.nl  

Sleutelwerkplaats 
De Schokbreker
Kortenaerstraat 23, 
tel: 010 - 433 38 90 

Woonstad Rotterdam 
Klantcontactcentrum 
Westblaak 210
3012 KP Rotterdam 
tel: 010 - 440 88 00
e-mail: info@woonstadrotterdam.nl
Op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.00 - 20.00 uur.  

Buurtbemiddeling Centrum
in Leeuwenhoek
Westkruiskade 54
3014 AW Rotterdam
06 1850 0316
e-mail: centrum@buurtbemiddeling.org

geluidsoverlast
(door bedrijven)
D.C.m.R. meldkamer (24 uur/dag)
tel: 010 - 4733333

Klus en Werk Cool/Oude Westen
Schietbaanstraat 33 
3014 ZW Rotterdam
tel: 010 - 4367042
www.pameijer.nl

Dorpshuis Communitycentre
Boomgaardsstraat 189
tel: 010 - 213 63 84

Cityportal Rotterdam
www.rotterdam.nl

Vraagwijzer in Centrum
De Vraagwijzer voor de deelgemeente 
centrum (organisatie Kwadraad) is online.
Zie de vernieuwde website: 
www.vraagwijzercentrum.nl/
Je kan er een persoonlijke pagina 
aanmaken en men heeft er op bepaalde 
tijden chat-spreekuren.
De huidige inloopspreekuren zijn als volgt:
• Gezondheidscentrum Oude Westen:
Wijkgebouw Stadsdriehoek:
Spreekuren:
Kipstraat 37
di 09:00 - 12:00 uur
Gerrit Sterkmanplein 
ma, di, do 09:00 - 12:00 uur
wo 14:00 - 18:00 uur
• Stadswinkel Coolsingel: 
Spreekuren:
Coolsingel 
ma 13:00 - 16:00 uur
di, wo 10:00 - 13:00 uur
vrij 16:00 - 20:00 uur
U kunt de vraagwijzer ook telefonisch 
bereiken op 010-4363060
De vraagwijzer heeft ook wijkconsulenten 
in de deelgebieden:
-  Cool, Dijkzicht en Nieuwe Werk: 
    Sharda Panday; tel.: 06-55881003
-  Stadsdriehoek en CS-kwartier: 
    iris van Hulzen; tel.: 06-11310917

gezondheid
gezondheidscentrum
Oude Westen & Cool
St. mariastr. 75
R.D. Castelijns 010-436 77 70
J.m.P. erlings 010-436 55 30
m. Visser 010-436 55 30
J. Hipke 010-436 32 65
A.L.i. Korenhof 010-436 92 41
R.G. metz 010-436 19 75
De huisartspraktijken zijn open voor 
inschrijvingen van nieuwe patiënten die 
wonen binnen de regio van de 
postcodes 3012 -3016
www.gcow-huisartsen.praktijkinfo.nl/

Zorgcentrum Atrium
Karel Doormanstraat 343
tel: 010 - 206 57 00

gemeente 
Algemeen nummer
gemeente Rotterdam
tel: 14010
Voor vragen, grof vuil, openbare verlichting, 
putten, kuilen en bestrating en vervuiling

Politie
0900-8844 voor:
• Buurtagenten Basiseenheden Cool 
en Stadsdriehoek

COLOFON:
De STADSRUiT is een (5x per jaar) 
verschijnende uitgave van de samen-
werkende welzijnsinstellingen in de 
wijken Cool, Stadsdriehoek en CSkwar-
tier, welke gratis huis aan huis wordt 
verspreid in een oplage van 9.000 stuks. 

ReDACTieADReS:
Kipstraat 37 - 3011 RS Rotterdam
Tel: 010 - 414 07 33
e-mail: 
wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
pers@stadsruit.nl
Website: www.stadsruit.nl

ReDACTie:
Femke Landman, Bob van der Laan, 
Silvia Stentler, Annemarie Vooren, 
Robert de Keizer, Carl Klaverweide, 
Peter van Heemst en Ger Driesens 
(fotograaf)

OPmAAK:
Bureau 404

DRUK:
Wegener Nieuwsdruk Gelderland

wie
wat 
waar  

Deze vraag wordt door veel werkne-
mers gesteld die contact opnemen 
met A la carte advocaten. Het kan-
toor van A la carte advocaten is ge-
vestigd op de Goudsesingel 16A en 
de advocaten helpen u graag bij vra-
gen over werk en ontslag. Vandaag 
leggen zij u uit hoe u dient om te 
gaan met vakantiedagen.
 
Wettelijke vakantiedagen 
en bovenwettelijke 
vakantiedagen 
Iedere werknemer bouwt vakantie-
dagen op. In Nederland kennen we 
twee soorten vakantiedagen: 
de wettelijke en de bovenwettelijke 
vakantiedagen, maar wat is het ver-
schil en hoe dient u de vakantieda-
gen op te nemen? 
 
Als werknemer bouw je aan wettelij-
ke vakantiedagen jaarlijks minimaal 
vier keer het aantal dagen op dat u 
gedurende de week werkt. Dit houdt 
in dat u bijvoorbeeld twintig wettelij-
ke vakantiedagen opbouwt wanneer 
u vijf dagen per week werkt. Naast 
de wettelijke vakantiedagen bouwt 
u mogelijk ook bovenwettelijke va-
kantiedagen op. Dit zijn extra va-

kantiedagen, waar u op basis van de 
individuele arbeidsovereenkomst of 
de collectieve arbeidsovereenkomst 
(CAO) recht op heeft. Het aantal bo-
venwettelijke vakantiedagen is voor 
iedere werknemer verschillend.  
 
Vakantiedagen: 
opnemen of uitbetalen  
Sinds 1 januari 2012 moet u de wet-
telijke vakantiedagen binnen zes 

maanden na het jaar waarin de va-
kantiedagen zijn opgebouwd opne-
men. Wanneer u dit niet doet, ko-
men deze wettelijke vakantiedagen 
in beginsel te vervallen. Van deze re-
gel kan worden afgeweken wanneer 
u tot aan dat tijdstip redelijkerwijs 
niet in staat bent geweest om de wet-
telijke vakantiedagen op te nemen, 
bijvoorbeeld door ziekte. Hiervan 
kan bij schriftelijke overeenkomst 

COlumn 
a la Carte advOCaten legt uit 
VAKANTieDAGeN
Hoe moet ik omgaan met mijn 
vakantiedagen? 
Met de zomervakantie in het 
vooruitzicht zijn veel werkne-
mers toe aan een break. U wilt 
er tussenuit en overweegt een 
aantal vakantiedagen op te ne-
men, zodat u kunt genieten van 
wat welverdiende vrije tijd. 

ADverteren 
in De stADsruit?
De tarieven zijn:
Hele pagina................ e  500,00
Halve pagina.............. e  250,00
Kwart pagina.............. e  180,00
een achtste................ e    90,00

slechts in het voordeel van de werk-
nemer worden afgeweken.  
De bovenwettelijke vakantiedagen 
moet u binnen vijf jaar na het op-
bouwjaar opnemen. Wanneer de 
bovenwettelijke vakantiedagen niet 
binnen vijf jaar na het opbouwjaar 
zijn opgenomen of zijn uitbetaald, 
komen deze in beginsel te vervallen.  
 
Hoe neem ik de door mij 
opgebouwde vakantie-
dagen op?  
Het is verstandig om uw vakantie-
wensen schriftelijk aan uw werk-
gever door te geven. De werkgever 
moet binnen twee weken laten we-
ten of hij akkoord is met uw verzoek. 
Wanneer uw werkgever niet binnen 
twee weken reageert op uw verzoek 
om vakantie op te nemen, dan staat 
uw vakantie in principe vast.  
 

Let op dat uw werkgever slechts uw 
vakantieverzoek mag weigeren als 
hij daarvoor gewichtige redenen 
heeft. Bijvoorbeeld  wanneer de be-
drijfsvoering in gevaar komt omdat 
er teveel werknemers tegelijk op va-
kantie willen gaan. 

Vraagt u zich af of uw vakantieda-
genaanvraag goed is gegaan of heeft 
u een andere vraag over werk of ont-
slag? Neemt u gerust contact op met 
A la carte advocaten op telefoon-
nummer 010 -23 09 410 of kijk voor 
meer informative op www.alacarte-
advocaten.nl. Wij helpen u graag!

Aan alle 
mantelzorgers 
in Rotterdam Centrum

55 + een nieuwe kans
Radar Wmo diensten start met: ‘55 
+ een nieuwe kans’, een speciaal 
programma voor Rotterdammers 
die onvoldoende kunnen lezen en 
schrijven om echt goed mee te doen 
aan de maatschappij. Radar biedt 
deze mensen een nieuwe kans 
door: scholing in lees- en schrijf-
vaardigheid, computervaardighe-
den en sporten.
Daarnaast helpt Radar ze met stage-
plekken en werkbezoeken, naar een 
werkplek waar ze hun talenten en 
kwaliteiten kunnen inzetten. Vaar-
digheden bijspijkeren en tegelij-
kertijd praktijkervaring opdoen. Zo 
kunnen deelnemers hun kans om 
aan de slag te gaan vergroten.

Voor Ruud is dit ook een 
nieuwe kans
Ruud Langestraat projectbegeleider 
bij Radar vertelt: ‘Voor mij is dit ook 
een nieuwe kans. Ik was door om-
standigheden werkeloos geraakt en 
had een WWB uitkering. De moed 
zonk mij in mijn schoenen en ik 
werd zelfs depressief. Om voor me-

zelf te bewijzen dat ik waardevol en 
zinvol ben, ben ik op zoek gegaan 
naar een zinvolle dagbesteding. Ik 
ben bij Radar aan de slag gegaan als 
vrijwillige taalcoach en ben door het 
vrijwilligerswerk zo gegroeid, dat ik 
nu projectbegeleider bij Radar ben 
voor dit project.’

Help Radar zoeken!
Radar is op zoek naar: Rotterdam-
mers van 55 jaar en ouder, mi-
nimaal 5 jaar werkloos met een 
WWB-uitkering, laaggeletterd of 
laaggeschoold (basisonderwijs, 
LTS, huishoudschool). Er zijn geen 
kosten aan dit programma verbon-
den. Daarnaast ziet de gemeente 
Rotterdam deze bijscholing als 
tegenprestatie in het kader van de 
Participatiewet.

Contact  
Mail naar Radar Wmo diensten: sa-
menaandemaas@wmoradar.nl. 
Of  bel 010 485 58 98, Ruud Lan-
gestraat: 06 - 31 93 15 63, Marthe 
Stigter: 06  - 39 21 04 45, 
Ria van Meurs: 06 - 18 11 66 41.

Niet (goed) kunnen 
lezen en schrijven

Post? 
Brievenbus-
dienst biedt 
uitkomst!
De brievenbus is voor sommige 
ouderen erg ver weg. Daarom 
biedt Wmo Radar nu een nieuwe 
service: De Brievenbusdienst!
U kunt u post, gefrankeerd, aan-
leveren bij de receptie op de Kip-
straat.
Levert u de post voor 15.00 uur in, 
wordt het dezelfde dag afgegeven 
aan de post. 

Ashwaq is Irakees en woont al 
19 jaar in Nederland. Ze kwam 
in eerste instantie naar Radar 
om taalles te volgen. Doordat 
ze opmerkte dat er bij Radar 
op de kipstraat veel mensen 
rondlopen, kreeg ze het idee 
om op deze plek een eigen 
zaak te beginnen. De aanlei-
ding om het idee te verwezen-
lijken, was de plotselinge ver-
huizing van haar werkgever 
naar het buitenland. Hierdoor 
had ze geen baan meer.

Haar droom: een eigen zaak
Ashwaq zelf heeft de opleiding 
schoonheidsspecialiste gevolgd en 
om zichzelf verder te ontwikkelen 
heeft ze een cursus schoonheids-
verzorging en kapper afgerond. 
Ashwaq zegt: ‘’Ik wilde een schoon-
heidsspecialiste worden, omdat ik 
van beauty houd, contact met men-
sen en het dynamische karakter van 
het beroep.‘’  De positieve reacties 
die zij krijgt van klanten nadat ze 
een behandeling hebben ondergaan 
geven haar een goed gevoel.

Ondersteuning Radar.
Ashwaq: ‘’ Radar ondersteunt mij 
door middel van een ruimte die ik 
heb gekregen om mijn hobby te de-
len met de rest van de mensen in en 
buiten het Huis van de buurt.’’ Ook 
ondersteunt Radar haar met de pro-
motie van haar zaak SKINCARE, 
geeft advies over hoe je een zelfstan-
dige onderneming moet opstarten 
en hoe je klanten kunt binnenha-
len. Ashwaq onderscheidt zichzelf 
van andere schoonheidsspecialisten 

door schoonheidsbehandelingen 
voor iedereen toegankelijk te ma-
ken.  Dit door haar behandelingen 
van hoge kwaliteit aan te bieden 
voor een betaalbare prijs. Ook voor 
mensen met een kleine beurs die 
op en om de Kipstraat is hierdoor 
de mogelijkheid om van schoon-
heidsbehandelingen te genieten. 

Wat als?
Ze is blij met de steun die Radar 
geeft.  En dat Radar niet alleen haar, 
maar ook andere bewoners onder-
steunt om hun talenten te ontdek-
ken. Als Ashwaq de kans niet had 
om een schoonheidsspecialiste te 
worden dan zag ze zichzelf het liefst 
in een uniform als stewardess. Ten 
slotte houdt Ashwaq niet van de 9 
tot 5 mentaliteit, dit past namelijk 
niet bij haar toekomstdroom om 
van haar hobby haar beroep te ma-
ken en uit te breiden naar een gro-
tere locatie.

Voorbeelden van de schoonheids-
behandelingen zijn:  Gezichtsbe-
handelingen: Epileren, stomen, rei-
nigen, masker en dagcrème.  €25,-  
keratine (haar): Kort €60,-  Schou-
ders €90,-  Lang € 100,-  Zeer lang 
€120,-  In de maand April krijg je 
20% korting op de keratinebehan-
deling. 

Contact : 
0641696898
Openingstijden schoonheidssalon 
SKINCARE, kipstraat 37: Maandag 
en Dinsdag van 10 tot 16 uur. 

Radar WMO Diensten stelt zich ten 
doel mantelzorgers in Rotterdam 
Centrum te ondersteunen, om te 
zorgen dat u veerkrachtig en gezond 
blijft te voorkomen dat u overlast 
raakt. Wij willen in samenwerking 
met mantelzorgers in Rotterdam 
Centrum een aanbod ontwikke-
len waar u zich daadwerkelijk mee 
gesteund voelt. Het komende jaar 
willen we een aantal voorzieningen 
realiseren:

• Servicepunten voor mantelzorgers 
in de wijk, waar u kunt binnenlopen 
met uw vragen

• Respijtzorg organiseren, zodat u 
wanneer nodig of regelmatig een be-
roep kunt doen op vervangende zorg 
door gespecialiseerde vrijwilligers 

•  Online lotgenotencontact, zodat 
u ervaringen kunt delen met andere 
mantelzorgers vanuit huis en op 
momenten dat het u uitkomt. Voor 
jonge mantelzorgers willen wij een 
aparte groep starten.

•  Trainingen en workshops voor het 
versterken van mantelzorgers

Daarnaast heeft Radar WMO Dien-
sten een aantal diensten waarmee 
we mantelzorgers kunnen onder-
steunen:

• BelFleur wijk-hulpdienst voor 
klusjes als: boodschappen, koken, 
ramen lappen enz. 

• Ondersteuning bij administratie, 
om overzicht te houden of voor pe-
riodiek bijhouden van de admini-
stratie

• Ontmoeting, ontspanning en sa-
men eten: Thé Dansant, Wijkrestau-
rant de Pollepel, Koken in Cool en 
er worden regelmatig verschillende 
activiteiten georganiseerd.
  
OPROEP: denkt u mee?
U weet als mantelzorger zelf het bes-
te waar u mee geholpen bent. Graag 
willen we daarover in gesprek met 
(ex-) mantelzorgers! Heeft u ideeën 
hierover? Of wilt u meer weten hier-
over of over mantelzorgactiviteiten? 
Neem contact op met Mattis van den 
Bogaard: m.vandenbogaard@wmo-
radar.nl 06-54 96 72 91

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen. Ook als u niet 
bij DELA verzekerd bent.

Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over onze locaties 
in Rotterdam en Rhoon? Bel dan 010 280 52 80 of kijk 
op goetzeedela.nl.

Ik wil graag dat 
je helemaal geen
zorgen hebt...

Ik wil dat je altijd 
bij me blijft...

WeReLDKeUKeN 
Al ruim een jaar draait er al 
een wijkrestaurant in het 
wijkgebouw aan de Kipstraat. 
Nu komt er nieuw initiatief 
bij: de Wereldkeuken! Vanuit 
het vrouwennetwerk gaan vrouwen 
met diverse achtergronden vijf keer 
de wereldkeuken draaien. Op vrij-
dag 24 april is de eerste wereldkeu-
ken maaltijd. U kunt hiervoor een 
kaartje kopen bij de receptie van het 
wijkgebouw voor 5 euro. Hier krijgt 
u dan een hoofd- en nagerecht voor. 
U kunt de kaartjes kopen tot don-
derdagmiddag 17 uur. Om 19 uur 
kunt u aan tafel. Bij de receptie kunt 
ook het menu per keer vinden.  De 
vijf vrijdagen zijn: 24 april, 01 mei, 
08 mei, 05 juni en 12 juni. Na deze 
vijf keren kunnen we kijken of de 
wereldkeuken wekelijks kan draai-
en. Iedereen uit de wijk is van harte 
welkom! Er zijn 25 kaartjes per keer 
te koop. Op=Op! We hopen u aan 
tafel te zien!

Wereldkeuken:  
vrijdagen 24 april, 01 mei, 08 mei, 
05 juni en 12 juni
Tijd: 19 uur aan tafel, u kunt om 
18.45 de zaal in

Ashwaq, 
de schoonheids-
specialiste,  
vertelt …

Zorgt u voor iemand die u kent en bent u woonachtig in 
Rotterdam Centrum? Dan zijn wij op zoek naar u!

Ik ben mijn bril vergeten, 
dat formulier vul ik thuis wel in, 
ik heb last van mijn duim…
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mUseUmnieUws 
WereLDmuSeum
Art from the Ring of Fire

De 200 eilanden van de Bismarck-archipel 
zijn deel van West-Melanesië. Aan het begin 
van de 20e eeuw had de kunst een enorme 
impact op kunstenaars uit het westen. Ex-

pressionisten zoals Emil Nolde, surrealis-
ten zoals André Breton en later ook Henry 
Moore raakten allen gefascineerd door de 
onconventionele vormgeving die uitdruk-
king geeft aan de mysterieuze energie uit 
het domein van voorouders. Op die manier 
verwierf de kunst van de Bismark-archipel 
een plaats in de internationale kunstgeschie-
denis.
De groteske maskers van de Baining Vuur-
dans en de bijna onontwarbare sculpturen 
van de Malangan ceremonie zorgen voor het 
in toom houden van gevaarlijke geesten. Te-
gelijkertijd nodigen zij de beschouwer uit na 
te denken over heden, verleden en toekomst.

Wereldmuseum
Willemskade 25, Rotterdam, 
T:010 270 7172 

 NAtuur-
 HiStOriSCH 
 muSeum 

Vliegenmeppers - 
de collectie Iza van Riemsdijk
11 april t/m 20 september 2015

Iza van Riemsdijk verzamelt vliegenmep-
pers. De eerste kocht zij in 1989 in Japan 
- een zachtroze in de vorm van een vlinder 
met een vlinderdasje, met in het handvat 
een pincetje om de dode vlieg mee op te 
ruimen. Vijfentwintig jaar later telt haar 
verzameling ruim 2500 exemplaren uit de 
hele wereld, want overal waar vliegen (en 
muggen) voorkomen, wordt gemept. De ten-
toonstelling laat honderden vliegenmeppers 
en vliegenverjagers zien, uiteenlopend van 
poppenhuisvliegenmeppers, de uitschuif-
bare ‘Sudden Death’, tot vliegenmeppers uit 
Texas van bijna een meter, en van antieke 
vliegenklappers, spotgoedkope modellen uit 
de schappen van Wibra en Blokker tot de-
signmeppers van Tupperware® en Alessi. 
Niet-geplette tweevleugelige insecten uit mu-
seumcollecties completeren deze bijzondere 
expositie.

Natuurhistorisch Museum
Westzeedijk 345 (Museumpark)
Rotterdam
T: 010 436 4222

    NeDerLANDS 
 FOtOmuSeum
John Stezaker Collages
24 januari t/m 24 mei 2015 

Volgend op de presentaties van Christian Bol-
tanski, Alfredo Jaar en David Claerbout, opent 
het Nederlands Fotomuseum het nieuwe jaar 
wederom met werk van een internationaal 
gerenommeerde kunstenaar: John Stezaker. 
Tien jaar geleden brak Stezaker door in de 
internationale kunstwereld met intrigerende 
fotocollages. Hij knipt en snijdt in oude pu-
bliciteitsfoto’s van acteurs uit de jaren dertig, 
veertig en vijfig – de bloeiperiode van de Hol-
lywoodfilm.
Stezaker is meester in het monteren van twee 
of drie verschillende beelden om te komen tot 
één nieuw – vaak surrealistisch – beeld. Dit 
doet hij op verschillende wijze. de reeks Mar-
riages combineert Stezaker doormidden ge-
sneden gezichten van een man en een vrouw 
tot een beeld. Stezaker noemt zijn werken uit-
drukkelijk ‘collages’ en geen ‘fotomontages’, 
omdat hij de combinaties niet feilloos afwerkt 
en zijn ingrepen zichtbaar laat. Het gaat hem 
juist om de breuk tussen de twee delen, die 
een inhoudelijke spanning oplevert. Hoewel 
het samengestelde portret een vervreemd 
beeld oplevert, sluiten essentiële delen van 
de gezichten als de wenkbrauwen, de lippen 
of de jukbeenderen op een schijnbaar na-
tuurlijke wijze op elkaar aan. Deze precisie 

maakt dat het samengestelde portret een even 
geloofwaardig als ongemakkelijk aandoend 
beeld van een mens toont.
Stezaker vindt zijn foto’s op vlooienmarkten, 
bij antiquariaten en later ook via het internet. 
Veel van de fotoportretten waarmee hij werkt 
zijn zogenaamde ‘virgins’: acteurs en actri-
ces die wel gepromoot zijn maar uiteindelijk 
nooit een film hebben gemaakt. De tragiek 
van beelden die geen functie meer hebben en 
gedoemd zijn te verdwijnen, grijpt hem aan. 
Uit het enorme archief van oude filmbeelden 
creëert hij weer een nieuw archief waarin de 
beelden behouden blijven, zij het gefragmen-
teerd. Behalve publiciteitsfoto’s gebruikt Ste-
zaker ook prentbriefkaarten en foto’s uit oude 
boeken als ruw materiaal. Over sommige 
portretten en dubbelportretten monteert hij 
landschappen en prentbriefkaarten. De resul-
taten kunnen een schok teweeg brengen – er 
is immers altijd een element van geweld dat 
de gezichten op de foto’s is aangedaan. Maar 
er komt door zijn werkwijze ook een nieuwe, 
bijzondere schoonheid tevoorschijn.

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332, Rotterdam
T: 010 203 0405 

 BOijmANS vAN  
 BeuNiNgeN
Jaap Timmermans en Joop Kalhorn 
- mecenassen en schenkers
t/m 30 augustus 2015

Ter ere van de verjaardag van Jaap Timmer-
mans toont het museum in de ronde zaal (zaal 
40) een selectie van de waardevolle schenkin-
gen van hem en zijn partner. In de afgelopen 
jaren is met hun steun de museumcollectie 
uitgebreid met honderden stukken heden-
daags design. Soms weet je pas wat je hebt 
als je het moet missen. Jaap Timmermans 
en Joop Kalhorn brengen een zilveren art-de-
cokoffieservies naar de veiling en merken bij 
thuiskomst dat de verkoop eerder een gevoel 
van leegte oplevert dan dat het hun interieur 
opfrist. De verkoop blijkt voor het tweetal het 

startsein voor het vormen van een nieuwe col-
lectie waarin de focus ligt op gebruikszilver, 
met name servies- en tafelgoed. Geen oude 
of gebruikte kunstnijverheid, waar ze ooit 
mee begonnen, maar hedendaags design. 
De te verzamelen objecten moeten gewoon 
gebruikt kunnen worden en dragen altijd een 
bedoeling en een verhaal in zich. In de loop 
der tijd breidt de interesse zich uit tot andere 
hedendaagse gebruiksvoorwerpen en interi-
eurobjecten.Het contact tussen de verzame-
laars en Museum Boijmans Van Beuningen 
ontstaat in 1995. Vele schenkingen volgen 
en in 2009 wordt door de verzamelaars het 
Kalhorn/Timmermans Fonds opgericht, dat 
aankopen voor de museumcollectie mogelijk 
maakt. Door toedoen van Jaap Timmermans 
en Joop Kalhorn, die in 2009 kwam te over-
lijden, is de museumcollectie uitgebreid met 
meer dan 120 bijzondere stukken.

Boijmans van Beuningen
Museumpark 18, Rotterdam
T: 010 441 9400 

 KuNStHAL
Wondere Wereld
Opmerkelijke ansichtkaarten 
uit de vroege 20e eeuw

De hands-on familietentoonstelling ‘Won-
dere Wereld’ zet met ruim vijfhonderd an-
sichtkaarten, film- en fotomomenten de 
deuren open naar het rijk der verbeelding. 
Glamoureuze diva’s nemen de bezoeker 
mee in een wereld vol surrealistische fan-
tasieën en mysterieuze dromen, waarin 
theaterspel en ironie hoogtij vieren.

De tentoonstelling belicht de grotendeels 
vergeten geschiedenis van de ansicht-
kaart, die teruggaat naar het einde van de 
negentiende eeuw, waarin zij als ‘de nieu-
we volkskunst’ ten tonele wordt gevoerd. 

Tussen 1900 en 1914 - in een tijd waarin 
de moderne fotografie nog in haar kinder-
schoenen staat en het ‘surrealisme’ nog 
niet is uitgevonden, om van de computer 
en photoshoppen maar niet te spreken - 
groeit de ‘real photo’ ansichtkaart uit tot 
een ware rage. Vliegtuigen, zeppelins en 
de Eiffeltoren spreken tot de verbeelding, 
evenals het universum en de nieuwe ken-
nis die men opdoet over de natuur.

Kunsthal
Westzeedijk 341, Rotterdam
T: 010 440 0301 


