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Kunst verbroedert op Coolhaveneiland

Coolhaveneiland is tien kunstwerken rijker. Ze hangen aan de gevels van woongebouwen van Woonbron.  
En ze zijn gemaakt door bewoners en deelnemers van het Leger des Heils en Pameijer. 

‘De kunstenaars zijn ook wijk

bewoners’, zegt wijkconciërge en 

initiatiefnemer Rob Kok. ‘Mensen 

zoals wij, want iedereen kan in zo’n 

situatie komen. Meedoen aan dit 

kunst project gaf hen zelfvertrouwen.’ 

Deelnemer Manon Zwarts vond het 

leuk en ontspannend om te doen. 

‘Eigenlijk ben ik niet zo creatief. Maar 

door de goede begeleiding is het 

toch mooi geworden.’ De werken 

hangen bij het Heiman Dullaertplein, 

de Dirck Hoffstraat en de 1e IJzer

straat. Via de QR code op de kunst

werken leest u meer informatie over 

de kunstenaars.

Bewoners, deelnemers en begeleiders. 
Midden (witte broek): Manon Zwarts.

Arnoud Verhey

Kookliefhebbers 
gezocht
Houdt u van koken? En van 
samenwerken en gezelligheid? Er 
zijn weer nieuwe cursusplaatsen 
bij de Tafelvanzeven. In het Huis 
van de Wijk Schiemond leert u de 
Nederlandse taal beter spreken 
en leert u alles over catering.

Miriam Fröhlich is vanuit wmo radar 

coördinator van de Tafelvanzeven. 

‘We koken gerechten uit de zeven 

wereld delen. Onze deelnemers zijn 

vooral vrouwen, maar mannen zijn 

ook welkom. Het is mooi om te zien 

hoe de vrouwen met elkaar samen

werken om lekker eten te maken. In 

zes maanden ‘Keuken taal’ krijgen 

deel nemers taalles en al werkend 

doen ze ervaring op in catering. 

Meedoen is zonder kosten maar niet 

vrijblijvend. Deelnemers ‘verdienen’ 

deze opleiding met stage en cate

ringopdrachten.’ De lessen zijn in 

de Dempo straat 143 in Schiemond. 

Interesse? Bel met Miriam Fröhlich, 

telefoon: 06 102 218 73. En wilt u 

met een gezel schap gebruikmaken 

van de hapjes en maaltijden van de 

Tafelvanzeven? Kijk voor inspiratie op 

www.tafelvanzeven.nl. 

Op weg naar een gezond gewicht
Meer dan de helft van de Rotterdammers heeft ongezond overgewicht. 
Heeft u daar last van en wilt u er iets aan doen? Goed nieuws: 
inwoners van Delfhaven kunnen vanaf 1 september meedoen aan 
Proeftuin Gezond Gewicht van de gemeente. 

Lisaira Coffie is diëtiste, leefstijlcoach 

en zorgcoördinator. ‘Mensen weten 

vaak wel dat ze moeten afvallen. 

Maar als je door allerlei problemen 

in de stress zit of veel piekert, lukt 

dat niet. Ik kijk samen met de deel

nemer naar de oorzaak van die 

stress. Misschien zijn er financiële 

problemen of taalproblemen. 

Waar heb je hulp bij nodig? We 

maken een heel persoonlijk plan. 

Ik kan verwijzen naar allerlei 

hulp en begeleiding in de buurt. 

Dat helpt om zaken als voeding 

en beweging vol te houden.’ De 

begeleiding is voor volwassenen 

vanaf 18 jaar en kost u geen geld. 

Mee doen? Bel 06 514 731 89 of 

email naar gezondgewicht@
dietistenpraktijkhrc.nl.

Lisaira Coffie zoekt passende 
begeleiding voor de deelnemers

Arnoud Verhey

Op stap met de city map
Eindelijk, hij is er! Een toeristische plattegrond om Delfshaven nog 
beter te verkennen. Voor velen een langgekoesterde wens. Want wáár 
zitten al die leuke tentjes, restaurants, groene plekken, mooie routes en 
bijzondere architectuur dan? Deze kaart geeft antwoord. 

‘Er is veel te doen in Delfshaven, 

maar je moet het wel weten’, zegt 

initiatiefnemer Lilia BârcociCosta. 

Als ondernemer van Lil’Delfshaven 

ziet ze heel wat mensen langskomen 

in het oude brugwachtershuisje bij 

de Lage Erfbrug. ‘Bezoekers vragen 

vaak waar ze naartoe kunnen. Nu 

kan ik deze plattegrond meegeven.’ 

Bewoner en stadsgids Ferrie Weeda 

schreef de teksten. ‘Kiezen was het 

moeilijkste’, zegt hij. ‘Niet alles kon 

erop. We wilden de contrasten en 

de diversiteit van West laten zien, 

met spreiding over de wijken. Een 

supergrote puzzel, maar het is 

gelukt.’ Deze city map is zeker ook 

aantrekkelijk voor bewoners. En 

leuk om te geven aan iemand die op 

bezoek is en meer wil weten over de 

omgeving. De kaart is gratis en ligt 

op diverse plekken in Delfshaven. 

De gemeente sponsort de kaart en 

Rotterdam Tourist Information is de 

uitgever.

Lilia Bârcoci-Costa en Ferrie Weeda: 
blij met de plattegrond

Rhalda Jansen

Meer informatie
www.rotterdam.nl/delfshaven
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@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

@ wijkcomites@rotterdam.nl
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