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Genodigden namen 4 november een
kijkje in de Comfortwoning Delfshaven,
tijdens de opening door wethouder Moti
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Testen en
vaccineren
Het griepseizoen staat voor de deur.
De kans dat u verkoudheidsklachten
krijgt, wordt groter. Maar is het nou
een onschuldige verkoudheid, griep
of corona? Laat u voor de zekerheid
testen bij een testlocatie van de
GGD Rotterdam-Rijnmond. U kunt
zonder afspraak binnenlopen. In
Delfshaven kunt u terecht aan de
• Korfmakersstraat 131 (oude kerk),
maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 en 16.00 uur.

Huis vol handige snufjes
Boordevol handige snufjes zit de
splinternieuwe Comfortwoning
Delfshaven aan de Gijsinglaan 238 in
Tussendijken. Het zijn hulpmiddelen
waarmee mensen langer zelfstandig,
veilig en met plezier thuis kunnen
blijven wonen. In de modelwoning
kunt u ze bekijken en uitproberen.
Het is een initiatief van wmo radar,
wooncorporatie Havensteder, de
Thuisleefgroep en de gemeente.

Arnoud Verhey

Cisca Bronswijk, buurtcoach bij
wmo radar vertelt: ‘We hebben er
allerlei hulpmiddelen. Er is
ergonomisch bestek, voor als u uw
handen niet goed kunt gebruiken. Of
pantoffels met antislip, om vallen in
huis te voorkomen. Hulpmiddelen
hoeven niet altijd duur te zijn.’ Ook
zijn er allerlei slimme apparaten. ‘Zo
is er een seniorentablet, die het
makkelijk maakt om te beeldbellen

met familie of arts. En onze
robotstofzuiger laat zien hoe hij de
vloer schoonmaakt. Er kan veel. Vaak
kunt u hulpmiddelen lenen via de
Thuisleefbieb, om zelf uit te
proberen. Ik zou zeggen: kom vooral
kijken!’ Dat kan van maandag tot en
met vrijdag tussen 10.00 en 15.00
uur. Een afspraak maakt u via
06 21 22 08 80 of
www.comfortwoning.com/delfshaven.

Nieuw park bij Coolhaven
Bewoners van Coolhaveneiland,
Middelland, historisch Delfshaven en
het Nieuwe Westen krijgen er een
mooi stukje groen in de buurt bij. Aan
de Coolhaven legt de gemeente het
Tuschinskipark aan. Een plek om
straks te picknicken in het gras, te
luieren in de schaduw van een boom
en te genieten van de schittering van
de zon op de Coolhaven. Het nieuwe
park verbindt de Heemraadsingel,
het Museumpark en het Park.
Nu Little C is opgeleverd, de nieuwe
woonwijk tussen de G.J. de
Jonghweg en de Tunneltraverse, is
de gemeente begonnen met het
opknappen van de omgeving.

Meer informatie

Vaccineren
Op alle priklocaties van de
GGD Rotterdam-Rijnmond kunt u
zonder afspraak een
coronavaccinatie krijgen. In
Delfshaven:
• Huis van de Wijk Pier 80 (Rösener
Manzstraat 80), zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur.
• Huis van de Wijk Schiemond
(Dempostraat 143), vrijdag van
9.00 tot 16.00 uur.
• Westervolkshuis (Spartastraat 1),
dinsdag van 9.00 tot 16.00 uur.
• VEC (Jan Kobellstraat 51),
donderdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Testen
Alle testlocaties:
www.ggdrotterdam
rijnmond.nl/testen
zonderafspraak
Vaccineren
Alle priklocaties:
www.ggdrotterdam
rijnmond.nl/prikken
zonderafspraak

CultureHub: ontmoetingsplek en warme huiskamer
voor alle creatieven

Op de G.J. de Jonghweg maken het
asfalt en de tramrails plaats voor een
klinkerweg met fietspad en het
nieuwe park. Doordat de kade
opnieuw wordt vormgegeven, is de
waterkant ook aantrekkelijker voor
bezoekers.
Bij het ontwerp is extra aandacht
voor de kwaliteit en de keuze van het
groen. Er staan straks ongeveer 125
nieuwe bomen. Door de struiken slim
te plaatsen, blijft het park open en
uitnodigend. Voor het einde van het
jaar begint de gemeente met de
aanleg. In de loop van 2022 is het
park klaar. Meer informatie:
www.rotterdam.nl/tuschinskipark.

Straks genieten in het groen
aan de oever van de Coolhaven

Juurlink en Geluk

www.rotterdam.nl/delfshaven
14 010

Marieke Zelisse

Genieten van kunst, koffie
en een goed gesprek
Steeds meer jonge creatieve mensen weten Coolhaveneiland te
vinden. Om er te wonen en te werken. Het is dan alleen maar fijn als ze
in eigen buurt een podium vinden waar ze hun werk kunnen laten zien
en horen. Zo’n plek is CultureHub Rotterdam.
‘Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het
voor jonge creatieve mensen is om
hun weg te vinden’, vertelt oprichter
Ruben Kramer, zelf muzikant en
sociaal ondernemer. ‘Met CultureHub
Rotterdam wil ik hen de kans geven
een stapje naar boven te maken. En
dat geldt niet alleen voor muzikanten,
maar voor alle creatives, lokaal én
internationaal.’
Zo vindt werk van kunstschilders en
grafisch ontwerpers er een plekje
aan de muren en in de shop. ‘Niet
alleen de werken zelf’, zegt Ruben.

‘Maar bijvoorbeeld ook ansicht
kaarten ervan.’
Daarnaast heeft de CultureHub een
fysiek podium. Ruben: ‘Voor muzikale
luistersessies. En voor de Filosofieavonden, die ik met studenten van de
Erasmus Universiteit organiseer.
Verder is er regelmatig stand-up
comedy tijdens de Comedy Nights.’
Maar het liefst wil Ruben een
ontmoetingsplek bieden aan alle
Rotterdamse creatieven. ‘Een warme
huiskamer, zeg maar.’

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter

@ wijkcomites@rotterdam.nl

Meer informatie
CultureHub
Rotterdam,
Willem Buytewech
straat 144a. U kunt
er ook terecht voor
een kop koffie en
een broodje. Kijk
voor openingstijden
en programma op
www.facebook.com/
culturehubrotterdam
of Instagram @
culturehub_rotterdam

