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SPEKTAKEL
op de

Een Evenement van

CEK - Cultuur Energie Katendrecht

zaterdag
16 juni 2012 

10.00 tot 22.00 uur

De kleurrijke geschiedenis van 
Katendrecht is bij menigeen be-
kend. Minder bekend is veelal het 
gegeven dat Katendrecht bewoond 
werd door destijds bekende Ne-
derlanders. Schilder Dolf Henkes, 
mode koningin Fong Leng, schil-
der Daan van Golden, modeont-
werpster Puck Kroon (van Puck & 
Hans), zanger Johnny Hoes, kun-
stenaar Wally Elenbaas, schrijver/
dichter Cornelis Vaandrager zijn 
dan enkele van de tot de verbeel-

ding sprekende namen. Vaak zijn 
hun ‘sporen’ op Katendrecht van-
daag de dag nog terug te vinden.
Maar ook heden ten dage wonen 
en werken er veel kunstenaars en 
andere creatieve mensen op Ka-
tendrecht. Fotografen, illustrato-
ren en grafisch vormgevers laten 
zien wat de Kaap op kunstzinnig 
en creatief gebied zoal te bieden 
heeft.  Het resultaat is een ver-
rassend afwisselende kunstroute. 
Achter de ramen, dat dan wel.

DE Kaap is van tien tot 
tien uur één Groot Spektakel

DANSEN TOT JE 
ERBIJ NEERVALt

Met de 
muziek 
mee

Spektakel op de Kaap is een 
evenement van, voor en door 
Katendrechters. Op zaterdag 
16 juni is op heel Katendrecht 
van alles te zien, te horen en te 
beleven op het gebied van theater, 
architectuur, literatuur, muziek, 
dans, film en fotografie, beeldende 
kunst. Kortom een waaier aan 
culturele activiteiten bij, in en op 
zeer uiteenlopende locaties op 
heel Katendrecht. En het is 
allemaal gratis bovendien!

INHOUD VAN DEZE KRANT
Met de muziek mee
Dansen tot je erbij neervalt                        
Ik heb m’n hart op Katendrecht verloren en Tsjechov
Plattegrond: waar is wat en hoe laat
Programma overzicht
Kunst achter de Ramen                  
Kijk de Kaap                 
Je bent jong en je wilt wat
Zoek mee met de speurtocht                         
De organisatie achter het Spektakel op de Kaap
Ondernemende ondernemers
Komt dat zien
Humor en toch lachen                         
Dankwoord en subsidiegevers en sponsors                      

In het Rotterdams Wijktheater wordt het zaterdag 16 juni dansen 

geblazen. Hou je van de tango, van salsa of ‘gewoon’ van dansen, dan is 

het die middag ‘the dancefloor is all yours’. Er zijn tango workshops, er 

is een tangosalon met een DJ, salsa workshops, een salsasalon en een 

salsa demonstratie. Dus trek je mooiste kleren aan, poets je schoenen 

extra glanzend en kom!
Lees verder over ons dansprogramma op pagina 4
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Spektakel op de Kaap is mede een 
voortzetting van het vorige jaar 
gehouden evenement ‘Muziek op 
de Kaap, dat in Kantine Walhalla 
plaast vond. Een voortzetting met 
toevoeging van tal van andere 
cultuur disicplines, maar met toch 
ook nu nog  een heel verrassende 
programmering op muzikaal ge-
bied. Van serieuze levensliederen 
door Duo Heer Halewijn (foto 
hierboven), via Trombone Kwartet 
Slide!, liederen van Brel door Nele 
Mennes, singer songwriter Mieke 
van Veen, het Kaap Quartet, het il-
lustere duo 1+1, en als bijzondere 
afsluiting van de middag Unort-
hadox!

Op pagina 2 en 3 is alles over ons 
muziekaanbod te lezen.

 Foto Ben van Duin

Kunst achter de ramen

Lees alles over onze kunstroute op pagina 8
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 Schikderij (fragment) van Katinka Lampe

De activiteiten zijn voor ieders 
smaak, van jong tot oud. Zo kan de 
achitectuurliefhebber bijzondere lo-
caties bezoeken: een kijkje nemen in 
de vrije kavelwoningen, of Provimi 
van binnen bekijken. De liefhebbers 
van tango kunnen terecht in het Rot-
terdams Wijktheater, terwijl elders 
bij de skatebaan in het Kaappark 
een voetbaltournooi voor jongeren 
is. Op de ss Rotterdam kunnen kin-
deren zich laten schminken terwijl 
hun ouders een kunstlezing volgen. 

Op de Sumatraweg leest Simon 
Rozendaal voor uit zijn boek ‘De win-
kel van mijn vader’. Natuurlijk heeft 
ook letteren café Tsjechov het nodige 
op de agenda gezet voor die dag. De 
scholen doen mee, in Theater Wal-
halla zijn korte voorstellingen, er is 
een speurtocht, een bijzondere kunst-
route, enzovoorts, enzovoorts. In deze 
krant leest u er alles over. Het wordt 
die dag, om het samen te vatten, een 
heel Spektakel!

KOMt DAT ZIEN

De Kaap is een bijzondere plek 
voor architectuurliefhebbers. Van 
industrieel erfgoed tot moderne 
bouw en alles wat daar tussen 
zit, van zelf ontworpen kavels tot 
klushuizen. Beleef de gelaagdheid Lees verder op pagina 12

Van, vOor En DOOR Katendrechters

aan gebouwen en groen in Ka-
tendrecht op deze speciaal voor 
het Spektakel op de Kaap georga-
niseerde architectuurroute.

Prijs € 1,-

GRATIS



Easy Jazz met toch 
enige opwinding

Evenementenkrant - Spektakel op de Kaap - zaterdag 16 juni 2012

Duo ‘1+1’ speelt al jaren samen 
huwelijk, en hebben daarnaast 
nog een gezamenlijke hobby die 
heet: muziekinstrument bespelen.

Hij, Hans, raffelt over de namaak 
ivoren toetsjes en zij, Angela, duwt 
de lucht door haar dierbare trom-
bone. Dit raffelen en duwen wordt 
wel uitgevoerd met op papier 
geplaatste afspraken die redelijk 
gelijktijdig moeten worden uitge-
voerd. Het gebeurt ook in een re-
delijk rustig tempo en het heet ook 
nog eens jazz. En het soort jazz 
noemen ze eenvoudig luisteren 
ofwel easy listening. Rustige jazz 
waar je inwendig van opgewonden 
raakt dus niemand ziet het.

Duo ‘1+1’ repeteert al jaren apart 
van elkaar en hebben elkaar in de 
loop van 2012 per ongeluk ont-
dekt. Zij werden gevraagd om be-
langeloos als nieuwe Katendrech-
ters op de dag van het Spektakel 
hun bijdrage te kunnen leveren. 
En dat doen zij gráág.

Kijk op pagina 6/7 hoe laat en waar 
dit illustere Duo ‘1+1’ laat horen hoe 
easylisteningjazz nu precies klinkt.

Evenementenkrant - Spektakel op de Kaap - zaterdag 16 juni 2012

De studie bracht de Antwerpse 
Nele Mennes (1982) naar Rot-
terdam, waar de liefde haar hield. 
Zij studeerde in 2006 af aan het 
Rotterdams Conservatorium, afde-
ling muziektheater, met haar eigen 
voorstelling Madelief, waarmee 
ze het jaar daarop in de theaters 
stond. Ze richtte de close harmo-
ny groep ‘De meisjes Loos’ op, en 
speelde in voorstellingen als ‘Man-
quement’, ‘Borsten en Basilicum’, 
‘Zout’ en ‘Ons moeke was een 
schoon madam’. Tevens was zij te 
zien in de TV-serie ‘Café de Liefde’. 

Open 
en  
bloot
Met de liedjes van Brel en 

haar eigen nieuwe songs geeft 

de Vlaamse theatermaker en 

zangeres Nele Mennes zich 

bloot. Figuurlijk dan. Trek uw 

beste kleren aan, kom 

luisteren en geniet.

Afgelopen periode speelde zij in de 
theatervoorstelling  ‘In de blonde 
engel’ en komend seizoen in ‘Bak-
ker Wiebel’, haar eigen muzikale 
voorstelling voor kinderen. En ja, 
Nele woont tegenwoordig niet al-
leen in Rotterdam, maar sinds een 
paar jaar heel prima in Katendrecht.

‘Met Naakt breng ik nieuwe be-
werkingen van de chansons van 
Brel en eigen geschreven, nieuwe 
liederen. Brels werk is fantastisch: 
zulke mooie teksten en nog steeds 
van deze tijd. De Franse taal 

vind ik een dankbare taal om in 
te zingen, een aantal teksten heb 
ik vertaald in het Nederlands. In 
mijn eigen Vlaamse liedjes voel 
ik me kwetsbaar: ik laat dan toch 
een stukje van mijn binnenwereld 
zien’. 

Nele Mennes: zang, piano
Daan van den Hurk: piano, pianet T
Guus Bakker: contrabas
Nele Mennes is met haar liedjes-
programma ‘Naakt’ te beluisteren in 
Theater Walhalla. Kijk op pagina 6/7 
voor het juiste tijdstip.

 
ontdekking

Singer/Songwriter Mieke van Veen
heeft een klassieke muziek achter-
grond. Op haar vijftiende pikt Mieke
 de gitaar van haar broer en be-
gint zelf liedjes te schrijven. Ge-
inspireerd door helden als Neil 
Young, David Bowie, Joni Mitchel 
en Prince.

Sinds 2010 staat Mieke solo op de 
planken. Eerst vooral in kleine mu-
ziekcafé’s als een troubadour, later 
ook in kleine theater- en huiskamer-
settings. Zo speelde ze de afgelo-
pen twee zomers in theatercafé IK 
op het rondreizende theaterfestival 
De Parade. In mei 2011 verscheen 
haar debuut EP ‘Mica’s Mess’. Haar 
muziek is opgemerkt door Mathilde 
Santing, die haar vaste zangcoach 
is en ook theatercoach Elisabeth 
Boor werkt inmiddels met haar sa-

muzikale 

De jazz is weer terug op Katend-
recht! Het Kaaptrio giet bekende 
jazzstandards in een nieuw jasje. 
Voor het Spektakel op de Kaap 
worden ze bijgestaan door voca-
liste Leontien Vreeken.

Het Kaaptrio bestaat uit Frans 
Kloet op gitaar, René Bouman op 
keys en Diederik Klomberg basgi-
taar.

Het Kaaptrio is te beluisteren op het 
Deliplein. Kijk op pagina 6/7 hoe 
laat .

Slide! SChuift VERDER

KaapTrio

Van links naar rechts: Frans Kloet, René Bouman en Diederik Klomberg

Freek Halsema (afgestudeerd 
2006) speelt in de latin jazzband 
‘Mijne Heeren’, de ‘Holland Big-
band’, en heeft een eigen duo 
‘Early Bird Special’. Daarnaast doet 
hij theater- en studiowerk. Voor 
meer informatie, kijk op www.
freekhalsema.com
Maurits Woudenberg studeerde 
begin 2012 cum laude af. Maurits 
heeft met verschillende jazz-, 
pop- en latinformaties internatio-
naal opgetreden en is trombonist 
bij de Dutch Swing College Band.
Yavin Groenewegen studeert op 
dit moment aan het Rotterdams 
Conservatorium. Hij speelt regel-
matig in Nederland en daarbuiten 
met allerlei jazz- en bigbands.

Bart van Gorp zoekt altijd naar de 
uitersten binnen de muziek. Zelf 
speelt hij in ensembles, variërend 
van ska-band tot symfonieorkest. 
Momenteel studeert hij jazz bas-
trombone in Rotterdam. Daar-
naast houdt hij zich bezig met ar-
rangeren en componeren.
Het optreden van Trombone Kwartet 
Slide!  zal vooral Jazzy zijn, afgewis-
seld met wat Latin stukken. Tijdstip 
en locatie van optreden leest u op 
pagina 6 en 7.
Bij het optreden van Slide! is er ook 
de wereldpremiere van een stuk van 
componist Hans Tolhuijs, speciaal 
geschreven voor dit festival met een 
knipoog naar een Katendrechtse 
Klassieker!

LIEDEREN MET 
EEN VERHAAL

Duo Heer Halewijn bestaat uit 
zanger Jeroen Manders en ac-
cordeonist René Onsia. Zij spelen 
vooral oude smartlappen: liedjes van 
vóór de 2e wereldoorlog. Zij werken 
al meer dan 22 jaar samen en in die 
tijd verzamelden zij een uitgebreid 
repertoire van liederen en verhalen 
die de tand des tijds moeiteloos 
weerstaan, gewoon omdat ze mooi 
zijn. De teksten en melodieën zijn 
van bijna vergeten artiesten als Lou-
is Davids, Pissuisse, Dirk Witte, Willy 
Derby, Koos Speenhoff etc. Maar 
ook bijvoorbeeld het onsterfelijke 
‘Ketelbinkie’ blijkt voor velen nog 
steeds onweerstaanbaar. René en 

Jeroen brengen de liederen zo puur 
mogelijk; zodat het verhaal van de 
tekst goed tot zijn recht komt en 
zo echt kan ontroeren. Maar er kan 
ook volop gelachen worden om de 
humoristische, en soms ook ondeu-
gende teksten. 
Tussendoor draagt Jeroen verhaal-
tjes van vooral Annie M. G. Schmidt 
voor. In 1992 namen Jeroen en 
René in eigen beheer een CD op, in 
2002 won Duo Heer Halewijn het 
Leidse ‘Waterlanders’-festival. Een 
nieuwe CD is in voorbereiding.

Kijk op pagina 6/7 om te zien waar 
en hoe laat zij optreden.

Unorthadox (1981) is geboren 
en getogen op De Kaap. Op zijn 
11e kwam UnorthaDOX in aanra-
king met de toen net opbloeiende 
Hiphop cultuur. Het rappen was 
hem op het lijf geschreven. Niet 
alleen wat hij meemaakte, maar 
vooral ook wat dit met hem deed 
zette hij om in rapteksten en ge-
dichten, opgetekend als in een 
dagboek. Zijn talent werd al snel 
opgepikt door de oudere generatie 
rappers waarmee hij ook de studio 
in ging. Na zijn bijdragen op de 
verzamel CD Red Rum Rotterdam 
Underground Hits, werd hij een 
gevestigde naam in de Nederland-
se Underground Hip Hop Scene.  
Volgens Dox is eerlijke expressie 
dé manier om opgelopen frustra-
tie te elimineren en positiviteit te 
stimuleren. Het blootleggen van 

Café Norge gaat de kids helpen. 
Althans zij met een zucht naar 
roem. Fifteen minutes of fame, 
vals zingend en denkend dat je 
Robbie Williams bent. Of K3, of 
nog erger. Daarom: alleen voor 
kinderen. Wij wensen de mensen 
van Café Norge voor die dag heel 
veel sterkte. Het is gelukkig maar 
een paar uurtjes. De rest van de 
dag is er om weer bij te komen.

Op pagina 6/7 is te lezen hoe laat.

STER Worden 
in café Norge

Slide! TRombone 

KwaRtet bestaat uit 

vier tRombonisten, 

die allen gestudeerd 

hebben aan het 

Rotterdams 

Conservatorium.

men. Vorig  jaar stond Mieke in de 
finale van de Zuid Hollandse Pop-
prijs en werd zij semi finalist in de 
International Songwriters Compe-
tition 2011. Nu dingt ze mee in de 
kwartfinales van de Grote Prijs van 
Nederland. Op dit moment werkt 
ze aan haar eerste muziektheater-
programma ‘VAL’, over liedjes die 
nooit loslaten. Zoekend naar de 
context van haar repertoire -een 
rode draad- uitdagend in haar 
moedertaal. Komende zomer staat 
ze daarmee op de Parade. Mieke’s 
songs zijn authentiek, puur met 
een akoestische, folk en jazzvibe. 
Meer weten over Mieke? Kijk op 
www.micasmess.com.

Mieke van Veen kun je zien en horen 
op het Deliplein. Kijk op pagina 6/7 
voor het juiste tijdstip.

zijn ziel is dan ook kenmerkend 
voor zijn performance. Hij heeft 
zo’n beetje op alle podia in Ne-
derland gestaan, onder meer als 
voorprogramma van Amerikaanse 
legendes zoals bijvoorbeeld  Guru, 
KRS-one, Ice Cube en Pharaohe 
Monch. In 2009 sloot Unorthadox 
zich aan als een van de hoofd vo-
calisten bij Kyteman’s Hip Hop Or-
chestra en tourde hij ook met the 
Q4. Voor ‘Spektakel op de Kaap’ 
zal hij zijn roots en rijke familie-
geschiedenis eren met een selectie 
van een aantal van zijn nummers, 
gebracht in een intiemere akoesti-
sche setting. 

Unorthadox vind je op het Deliplein. 
Kijk op pagina 6/7 hoe laat .

UNORTHADOX 
EERT ZIJN ROOTS

‘That’s how i was 

fed to grow stRong,

 i ain’t scaRed. 

In Rotterdam South 

I was boRn a 

brave man.’

Dox

Vrouwenstudio Kaat Mossel is een initiatief van Stichting Cleo-Patria en 

startte vijf  jaar geleden in Katendrecht. Doel was de vrouwen uit 

Feijenoord hier een veilige plek te bieden om hun isolement te doorbreken 

zodat zij mee kunnen gaan doen in de samenleving. Honderden vrouwen 

uit wel 25 verschillende culturen hebben de afgelopen jaren hun weg naar 

de vrouwenstudio gevonden. De vrouwenstudio’s worden door de vrouwen 

zelf beheerd en zij organiseren hun eigen activiteiten. Om dit goed te 

kunnen doen worden de vrijwilligers gecoacht en getraind.

Vorig jaar hebben de vrouwen 
tijdens het festival ‘Muziek op de 
Kaap’ samen met kinderen opge-
treden met ‘Parel d’Amour’. Hun 
eerste optreden voor een groot 
publiek was voor een aantal vrou-
wen best een drempel. Maar ook 
dit jaar slechten zij die weer en 
gaan u op 16 juni verhalen ver-
tellen op muziek. Wij hopen dat u 
allemaal komt luisteren.

Wie weet maken zij ook nog wel 
een aantal heerlijke hapjes.

Uiteraard bent u ook na 16 juni 
van harte welkom in Vrouwenstu-
dio Kaat Mossel om een kop koffie 
te drinken of mee te doen met de 
activiteiten.

Vrouwenstudio Kaat Mossel,
Atjehstraat 73, tel 010 465 99 44

De vrouwen van Kaat Mossel treden 
op in Theater Walhalla. Kijk op 
pagina 6/7 om te zien hoe laat.

Bijzondere vrouwen 
roeren de trom

Freek H
alsem

a

32

 Foto: Rick Arnold



Lorena de Miranda Serra & 
Raphael Dorothea
 
De Nederlands/Argentijnse Lorena 
danst al haar hele leven. Op 3-ja-
rige leeftijd begon zij met klassiek 
ballet en na tien jaar is zij daar-
naast verder gegaan met jazz, ur-
ban, tapdance, salsa en uiteinde-
lijk Argentijnse Tango. De laatste 
jaren heeft Lorena zich vooral toe-
gelegd op de tango. 

Raphael is een talentvolle dan-
ser die zich volledig op de tango 
heeft gestort. Met zijn Surinaamse 
achtergrond leerde hij al op jonge 
leeftijd dansen. Kenmerkend voor 
de dans van Raphael is zijn ele-
gante manier van lopen en prach-
tige voetenwerk. 
 
Lorena en Raphael geven samen 
lessen, demonstraties, workshops 
op scholen, feesten, evenementen 
in binnen- en buitenland.

Zondag 3 juni vond in Lokaal 
Cultureel Centrum aan de Slinge 
het Festival Bollywood plaats. Een 
groot succes! Reden genoeg om 
een optreden van dit festival ook 
naar Spektakel op de Kaap te ha-
len. Ook al omdat veel kinderen 
van de Globbetrotter hieraan mee-
werken. Kom dus genieten van dit 
prachtige optreden en kijk je ogen 
uit, niet in de laatste plaats van-
wege de schitterende kleding!

Bollywoord is zowel in de Globbe-
trotter te zien, als op het Deliplein en 
in Theater Walhalla. Kijk op pagina 
7 hoe.

De schrijver Simon Rozendaal is 
sinds 1986 wetenschapsredacteur 
van Elsevier. Daarvoor werkte hij 
bij NRC Handelsblad, waar hij de 
wetenschapsbijlage opzette. Ro-
zendaal studeerde scheikunde aan 
de universiteit van Delft. Voor zijn 
journalistieke werk ontving hij in 
1979 de Glaxo-award en in 1991 
de Van Marum-medaille. 

Rozendaal is erelid van de Konink-
lijke Nederlandse Chemische Ver-
eniging, presenteerde diverse we-
tenschapsprogramma’s op televisie 
en heeft zo’n vijftien boeken ge-
schreven waaronder Het grootste 
lexicon van nutteloze feiten (met 
Hein Meijers), Het is mijn lijf, De 
mens, een dier en het Grote Goed 
Nieuws Boek...

IK HEB MIJN HART 
op Katendrecht 
Verloren

Bollywood Op de Kaap

Simon Rozendaal leest

voor uit zijn boek 

‘De Winkel van mijn vader’.

 Foto Freek Hensing

Nu heeft hij echter een boek van 
een heel ander kaliber geschreven. 
Het is een boek over zijn ouders en 
zijn jeugd in de Rotterdamse wijk 
Katendrecht. Ondanks de slechte 
naam die de wijk heeft, genoot 
Simon van deze buurt en gunt elk 
kind een jeugd in zo’n boeiende 
woonomgeving. De ouders van Si-
mon Rozendaal hadden een aard-
appel-, groenten- en fruithandel 
op de Sumatraweg op Katend-
recht toen Simon op 8 september 
1951 geboren werd. Een half jaar 
na zijn geboorte betrokken ze de 
woning boven de winkel. De win-
kel heette, toen Simons vader de 
zaak overnam, De Paradijsvogel. 
Ook moeder werkte in de winkel, 
ze had een goede band met ‘de 
meisjes’ ofwel de prostitués.  

Simon Rozendaal  vertelt zijn ver-
halen meer op de wijze van de 
Katendrechtse jongen dan van de 
wetenschapsjournalist. De taal is 
vlot, onderhoudend en eenvoudig. 
Het is een boek waarin de liefde 
voor Katendrecht uitgedragen 
wordt. Als je het boek uit hebt zou 
je willen dat je eveneens op het 
Katendrecht van die tijd grootge-
bracht was. Een heel prettig boek 
dat zeker voor mensen die de wijk 
goed kennen een must is.

Simon Rozendaal leest voor uit zijn 
boek bij de groente- en fruitkraam 
op de Sumatraweg 19, de plek waar 
vroeger de winkel van zijn vader was. 
Kijk op pagina 6/7 hoe laat hij daar is.

DANS JIJ DE HELE MIDDAG MET MIJ...?

Mirella & Carlos

Mirella is afgestudeerd aan de 
dansopleiding in Rotterdam en 
professioneel danseres. Op dit mo-
ment is Mirella voornamelijk aan 
het werk in het commerciële werk-
veld en danst o.a in dinershows, 
evenementen, festivals, films, 
videoclips, productpresentaties, 
dansmodeshows enz. 
 
Carlos danst al vanaf zijn 13e Ar-
gentijnse tango en begon op zijn 
17e met les geven in Brazilië. Zijn 
stijl ligt tussen het klassieke en de 
nieuwe tango. Zo combineert hij 
de klassieke houding met de tech-
nieken van de nieuwe tango. 

Carlos en Mirella geven samen 
cursussen, workshops,  privélessen 
en optredens in verschillende 
dansstijlen. 

In het Rotterdams Wijktheater 

wordt het zaterdag 16 juni dansen 

geblazen. Hou je van de tango, van 

salsa of ‘gewoon’ van dansen, dan 

is het die middag ‘the dancefloor is 

all yours’. Er zijn tango workshops, 

er is een tangosalon met een DJ, 

salsa workshops, een salsasalon en 

een salsa demonstratie. Dus trek je 

mooiste kleren aan, poets je 

schoenen extra glanzend en kom!

PROGRAMMA

TANGO
14.00 workshop voor beginners   
         door Raphael en Lorena
14.30 tangosalon met dj Rein
15.15 demonstratie door 
         Raphael en Lorena
15.30 tangosalon met het orkest
         Tejones de Tango

SALSA
16.00 workshop voor beginners   
         door Mirella en Carlos
16.30 salsasalon met dj Donnie
17.15 demonstratie door
         Mirella en Carlos
17.30 salsasalon
18.00 afsluiting

Zowel Lorena & Raphael als 
Mirelle & Carlos zijn verbonden 
aan de Rotterdamse tangoschool 
Alma de Tango.

DANSEND

Dichterbij

Chinese 

Cultuur

Al jaren  wordt op de Kaap Tai 
Chi beoefend, een eeuwenoude 
Chinese bewegingsleer, verwant 
aan Kung Fu. Tai Chi is de zo-
geheten ‘innerlijke stijl’ en wordt 
gekenmerkt door langzaam en 
gracieus uitgevoerde bewegingen. 
Het gaat daarbij om de harmonie 
van lichaam en geest.

Kapriola,  een jazzdans waar-
aan iedereen kan meedoen, vormt  
het fenomenale sluitstuk van het 
Spektakel. De dans zal worden 
gedemonstreerd door de danscho-
reografe/docente Simone Siemons 
samen met studenten van het Al-
beda Danscollege. Een door Kaap 
Belvédère gemaakt filmpje, dat via 
YouTube wordt verspreid, laat zien 
hoe eenvoudig de dans is.
Er gaat een verhaal dat ‘de Kapriola’  
tot het repertoire behoorde van Pehr 
Gustaf Svinhufvud. Deze Finse zee-
man zou zich in het begin van de 
dertiger jaren op Katendrecht heb-
ben gevestigd en zich met het spe-
len op de accordeon en het vertol-
ken van vele liederen een inkomen 
hebben verworven (dat overigens 
veelal meteen in drank werd omge-
zet). Het schijnt dat vervolgens Kid 
Dynamite, de jazz musicus die in 

GRAcIEUS ChinA op het Deliplein

In 2008 is de Chinese Dansgroep 
opgericht door verscheidene da-
mes van de Chinese Vrouwenver-
eniging Rotterdam. De dansgroep 
wil door middel van deze kunst-
vorm het Nederlandse publiek op 
een leuke en onverwachte manier 
kennis laten maken met China en 
haar streven naar een perfecte sa-
menleving.

Dans de Kapriola, 
holadiola!

dezelfde tijd op de Kaap speelde, 
het nummer eveneens in eigen 
bewerking ging vertolken. Volgens 
dit verhaal zou de titel gebaseerd 
zijn op de kapriolen die de dan-
sende menigte uithaalde tijdens 
deze jazz-vertolking in dancing 
Belvédère.
De dans is eigenlijk een rijdans. De 
passen zijn simpel: een aantal naar 
links, een aantal naar rechts, zo nu 
en dan een schop in de lucht en 
dan ter afsluiting van de cyclus 
een sprong met vervolgens de ca-
priola, waarbij de voeten, terwijl 
men in de lucht ‘hangt’ tweemaal 
tegen elkaar aangeslagen worden. 

De Kapriola is het sluitstuk van het 
Spektakel, waar natuurlijk iedereen 
aan mee gaat doen om 22 uur!
De dans oefenen: kijk op YouTube bij
kapriola - spektakel

Op de Kaap is op veel plaatsen al flink geoefend om de Kapriola onder de knie te krijgen. Het 

resultaat staat op YouTube onder ‘Kapriola - Spektakel’. Kijken aangeraden. En dan oefenen maar.

De Dansgroep presenteert zich op 
diverse locaties. Van feestelijkhe-
den in bejaardentehuizen tot de 
Wereldkampioenschap Tafeltennis 
in Ahoy. 

Op 16 juni zal zij tijdens het Spek-
takel op de Kaap opnieuw voor 
een spetterende show zorgen met 
de dansen ‘Zegenwensen’ en ‘Ge-
lukkige Start’.

Op pagina 6 en 7 is te  zien waar en 
hoe laat deze Chinese Dansgroep te 
bewonderen is.

 

Om 10.00 uur  geeft deze groep 
op het Deliplein een demonstratie 
van de waaiervorm. Een unieke 
gelegenheid om kennis te maken 
met  deze bijzondere mengeling 
van dans, krijgskunst en meditatie.

Tai Chi op het Deliplein om 10.00 uur.

Drie korte verhalen van de Rus-
sische schrijver Anton Tsjechov. 
Laat u meevoeren langs de stoffen, 
corsetten, linten en pluimen tijdens 
de pijnlijke dialoog in de fourni-
turenwinkel over de liefde van het 
schriele blondje Polinka. Luister naar 
de pijnlijke herinneringe van me-
vrouw N.N. aan haar verloren liefde. 
Huiver en grimlach bij het span-
nende en onheilspellende verhaal 
van een koetsier.

NOG MEER
TSJECHOV?

Marjanne Deijl speelt al sinds de 
oprichting kluchten bij theater-
groep Tatio en wilde wel eens iets 
anders doen. Fedde Spoel is re-
gisseur en maakte eind tachtiger, 
begin negentiger jaren met veel 
succes een drietal huiskamervoor-
stellingen. Het Vermoeden, De hel 
bij u thuis en Rosmersholm. Nu 
speelt hij zelf in zijn eigen huiska-
mervoorstelling.

Voor het Tsjechov-festival op de 
Kaap vorig jaar maakten zij Po-
linka. Voor het Monologenfestival 
een tweede verhaal van Tsjechov: 
Het verhaal van mevrouw N.N. Nu 
is daar Onheil, het verhaal van een 
koetsier bijgevoegd en vormt het 
geheel een korte voorstelling van 
ca. 35 minuten. Deze voorstelling 
spelen we zelfs bij u thuis als u dat 
wilt. 

Korte Tsjechov voorstelling in 
Theater Walhalla. Kijk op pagina 6/7 
hoe laat deze voorstelling begint.

Met Constance
Constance van Duinen tapt. 
Zacht en lyrisch in softshoe stijl. 
Rauw scratchen in powerstomp. 
Ze beweegt zich van nostalgische 
swingtap tot  trance heartbeat-
swing. In herhaalde eenvoud of 
complexiteit. MET CONSTANCE  
treedt op in kleine zalen, op fes-
tivals, openingen en op bijzondere 
locaties: in villa’s en historische 

panden, in huiskamers en op bui-
tenpodia. En natuurlijk op het 
Spektakel. 

Constance van Duinen, 
Lance Spring-tapdans, 
Michael de Miranda-percussie, 
Ed Baatsen-piano, 
Richard van Duinen-gitaar,sax.

Op pagina 6 en 7 is te  zien waar en 
hoe laat Constance van Duinen tapt.

Tsjechov & Co.
Van alle maRkten thuis

11.00 uur
Frans Hakkemars speelt 
Jan Klaassen en de verdwenen 
winkelwagen

13.00 uur  
Poetry international
Interviews met twee dichters die 
ook uit eigen werk voordragen

14.00 uur  
Prostitutiemuseum Katendrecht
Plannen voor een plek die recht 
doet aan de geschiedenis van  
Katendrecht en aan het oudste 
beroep van de wereld. De brug 
heet niet voor niks ‘hoerenloper’, 
met dank aan Jack Kerklaan. 
We leggen de rode loper uit…

15.00 uur
Het Paskamermuseum
Officiele opening van de tentoon-
stelling: 
Relikwieën en Memorabilia
handvatten voor het leven
Samengesteld door 
Joop Steenkamer jr.
In Letterencafé Tsjechov & Co. vindt
u het kleinste museum van de
wereld – het paskamermuseum van
1 m2 waar een paar keer per jaar een
cross-overtentoonstelling ‘woord en
beeld’ wordt gehouden.

16.00 uur  
MMOE: Meldpunt Midden- en 
Oost-Europa
Introductie van Abram Muller en 
Arie van der Ent: Letterencafé  
Tsjechov & Co. als ontmoetings-
plaats voor alle mensen afkom-
stig van en tussen Rotterdam en 
Rusland.

Letterencafé Tsjechov. & Co.
Inderdaad niet alleen maar een café. 
En ook niet zomaar een letteren-
café. Het is meer dan dat. Het is een 
broedplaats, een literaire uitvals-
basis, een zenuwcentrum, zender 
én ontvanger, het is -kortom- een 
bijzondere ontmoetingsplaats voor 
wijk, stad en land, rond kunst, 
cultuur en maatschappij, gevestigd 
aan het ‘Deliplein’ in hartje Katend-
recht. Behalve het huiskamerachtige 
café heeft letterencafé Tsjechov & 
Co een prima terras en is er een 
horizontale programmering. Direc-
teur-programmeur Arie van der Ent 
stelde speciaal voor Spektakel op 
de Kaap een bijzonder programma 
samen onder het motto ‘voor ieder 
wat wils’, met dus een een grote 
diversiteit aan leuke en spannende 
optredens. 

17.00 uur  
Katendrechtverhalen
Peter Goedhart, Arie van der 
Ent, Reinier van Mourik van 
Cyriel van Rossum lezen voor… 
aansluitend: tweemaal het dode 
schrijvers interview

18.00 uur
Rondje Kaap, Broodje Aap
Toelichting op het programma 
cultuurhistorische wandelingen 
op de Kaap. Door Patrick Visser.

19.00 uur  
Theaterwerkplaats Werklicht
Irene Siekman geeft een 
workshop ‘beeldentheater’. Voor 
het lopende project COMPANY 
kan zij nog spelers gebruiken.

20.00 uur
ROESSKI ROK OP YOUTUBE
Arie van der Ent wandelt door 
de Russische pophistorie.

21.00 uur  
ORANJE BLUES
Elsbeth Lambermont zingt haar 
eigen gedichten op muziek van 
Peter Goedhart, met Erik van der 
Kroft aan de piano en een inlei-
ding van Manuel Kneepkens.

Eén der memorabilia
‘de tranen der Acacia’s’ 

van W.F. Hermans

Eenmaal in de week komt een 
vast groepje beoefenaars bijeen 
in buurthuis ’t Steiger onder de 
bezielende leiding van sifu (le-
raar) Li. Oud en jong, Chinezen en 
Nederlanders oefenen op Chinese 
muziek  de vele vormen, met of 
zonder attributen als een zwaard 
of een waaier.
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of water te maken heeft. Laat de 
fantasie de vrije loop! Een deel-
name formulier is op te halen bij 
de Warmoesmarkt en vanaf 16.30 
uur tot 17.00 uur kunnen de kin-
deren zich opstellen vanaf IJs-
salon Bleij en de Warmoesmarkt, 
richting Deliplein. Een kinderjury 
beoordeelt deze levende beelden; 
de prijsuitrijking is om 18.00 uur.
De te winnen prijzen staan in de 
kolom hiernaast.

Het zal niet snel gebeuren, maar 
bent u de weg kwijt, letterlijk of 
in onderstaand schema, let dan op 
onze vrijwillig(st)ers, herkenbaar 
aan het Spektakel T-shirt. Zij zijn 
de hele dag door op verschillende 
locaties en andere plaatsen aan-
wezig en kunnen u dan weer ver-
der helpen. Bij het Deliplein in de 
buurt van de Rijnhavenbrug staat 
onze informatietent; ook daar 
kunt u met vragen terecht. 

Let verder goed op onze opper-
spreekstalmeester Coen Goebels. 
Vaak te zien en horen op ons po-
dium op het Delipein, waar hij op-
tredens af en aankondigt en korte 
interviews houdt. Maar ook is hij 
hier en daar in de buurt van een 
een activiteit of optreden die het 
verdient even extra in het zonnetje 
gezet te worden. Als het goed is 
hoort u hem dan vanzelf. 

                                                                                                                    Kaap
SPEKTAKEL
op de

Café Nieuw Katendrecht

Café Norge

Deliplein

Izmooizo 

Kabelhof Kunstroute

Studio 13

Kaappark

Letterencafé Tsjechov

De Globetrotter

OBS De Schalm

Provimi

SS Rotterdam

Theater Walhalla

Sumatraweg 19

Salon Rotterdams Wijk Theater

IJssalon Bleij

Warmoesmarkt/Rijnhavenbrug

Tolhuislaan kluswoningen

Walhallalaan architectuur

Walhallalaan Kunstroute

Area 3 - Tolhuislaan 257

Mieke van Veen

Frans Hakkemars

Kinder
Karaoke

Kinder
Karaoke

Simon
Rozendaal

Simon
Rozendaal

Simon
Rozendaal

Duo Heer
Halewijn

Duo Heer
Halewijn

Architectuur     Kunst                        Dans                         Film/Foto                  Kinderen                Literatuur                  Muziek

Thai
Chi

Bolly
wood 2

Prijs
uitreiking

Kapriola

1+1
Duo Heer
Halewijn

Duo Heer
Halewijn

1+1 1+1

Prositiutie
museum

Rondje Kaap
Broodje Aap

Bolly
wood 1

Levende
Beelden
Levende
Beelden

Rondleiding Rondleiding

Bolly
wood 2

Viool+drummen
scholen

Viool+drummen
scholen

Tango Tango Salsa Salsa

Rondleiding Rondleiding Rondleiding

Rondleiding Rondleiding Rondleiding

Roesski Rok

10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00

Schminken

Voetbal tournooi o.l.v. Big Jay

Kaap Trio

Levende
Beelden

Unorthadox 

Freek’s 
Trombones*

Oranje Blues

Ontbijt

Levende
Beelden

Levende
Beelden

Theater

Nele Mennes Tsjechov

Duo Heer
Halewijn

Slide!Slide!

Slide!

Poetry Int. Paskamermuseum MMOE Katendrecht 
verhalen

Theaterwerkplaats
Werklicht

School Programma

Stand Up 
Comedians

Trommelen
KaatMossel

PRIJZEN en 
pRijzen
Er zijn deze dag de nodige prij-
zen te winnen. En die moeten na-
tuurlijk ook uitgereikt worden. Dat 
gebeurt om 18.00 uur op het De-
liplein. En dat is dan meteen niet 
één prijsuitreiking, maar wel vijf!

Er worden prijzen uitgereikt voor 
en aan:
- De terechte en sportieve win-
naars van het voetbaltoernooi in 
het Kaappark.
- Het mooiste, meest bijzondere, 
origineelste, het beeldigste le-
vende beeld, uitgekozen door een 
kinderjury.  Prijzen zijn een kinder 
High-Tea voor 3 kinderen (hoofd-
prijs) en een box heerlijke sap, 
oftewel de appelsaptap (2e prijs) 
beschikbaar gesteld door de War-
moesmarkt.
- De treffendste slagzin voor IJs-
salon Bleij, gekozen door een des-
kundige jury. Vier pizza-menu’s 
voor vier personen, inclusief vier 
glazen wijn bij Bleij, zijn hier de 
prijzen.
- Twee gelukkigen, die de hele 
speurtocht hebben afgelegd en 
hun formulier goed ingevuld heb-
ben ingeleverd. Trekking van de 
winnaars door een van de leden 
van de organisatie.
- Een fles Brunello di Montalcino 
uit 2005, magnum van 1,5 liter ter 
waarde van € 99,95 beschikbaar 
gesteld door Wijnhaven Wijnim-
port.

DRANKEN EN 
SPIJZEN
Er moet tijdens het Spektakel 
natuurlijk ook af en toe gegeten 
en gedronken worden. Het bo-
terhamzakje en de thermosfles 
mogen die dag gerust thuis gela-
ten worden, want er is op allerlei 
gebied te drinken en te eten. Kijk 
bijvoorbeeld maar op pagina 11 
- volop keuze. En dan natuurlijk 
ook nog bij Letterencafé Tsjechov 
& Co en ons eigen Spektakel terras
op het plein voor Theater Wal-
halla. 

Maar ook zal de Wijkkeuken van 
Zuid  aanwezig zijn met tal van 
heerlijkheden, zoals broodjes ve-
gaburger, huisgebakken tortilla-
chips, pakora’s met mint saus en 
sigara borek, taart of cake van 
Turkse, Marokkaanse of Pakis-
taanse afkomst en bovendien ook 
nog heerlijke biologische pannen-
koeken.

De dames van Kaat Mossel verzor-
gen daarnaast in het Rotterdams 
Wijktheater bijzondere en heerlijke 
hapjes uit hun cultuur en alcohol-
vrije fruitcocktails.
Je zou bijna alleen voor het eten 
en drinken al naar het Spektakel 
komen...

VOORBEHOUD
Tsja, voorbehoud, dat is zo’n 
woord dat we liever niet gebrui-
ken. Klinkt een beetje ambtelijk. 
Toch ontkomen we er niet aan, 
en dus moeten ook wij een voor-
behoud maken. Om eventuele te-
leurstellingen te voorkomen. Dat 
voorbehoud betreft natuurlijk on-
derstaand programmaschema. Dat 
is zorgvuldig en kritisch samen-
gesteld, toch kunnen er fouten 
zijn ingeslopen. In dat geval onze 
excuses. Ook kan het zijn, dat op 
het laatste moment een actviteit 
of optreden niet kan doorgaan, 
of is veranderd. De tijd tussen 
het samenstellen van dit over-
zicht (vlak voor het ter perse gaan 
van deze krant) en het Spektakel 
zelf, brengt dit nu eenmaal met 
zich mee. De positieve keerzijde 
is echter ook dat er misschien op 
het laatste moment toegevoegde 
activiteiten of optredens kunnen 
plaatsvinden die dus niet in on-
derstaand schema staan. De meest 
actuele informatie is te volgen via 
onze facebook pagina en uiter-
aard op onze website:
www.spektakel-opde-kaap.nl

INFORMATIE

Kunst
Nogmaals
In deze krant is al op verschil-
lende plaatsen te lezen wat en 
waar er op het gebied van beel-
dende kunst te zien is. Op het 
laatste moment -ten tijde van het 
maken van deze krant- is er nog 
een kleine kunstroute toegevoegd 
en dat betreft amateurkunst. Deze 
is te bekijken bij de school de Glo-
betrotter aan de Walhallalaan en 
maakt daarmee dus deel uit van 
de Walhallalaan kunstroute.
Ook bij OBS de Schalm hangen in 
het kader van het Spektakel di-
verse kunstwerken, waaronder dat 
van Monique van Tour.

lEVENDE
BEELDEN - 2
Op pagina 10 van deze krant is 
te lezen dat de beide scholen hun 
activiteiten voor deze dag starten 
met een levende beelden route 
door kinderen van de scholen. In 
de middag gaan we dit nog een 
keer doen, maar dan mogen ook 
andere kinderen meedoen aan 
deze route, waar ook een paar 
prijzen aan zijn verbonden, be-
schikbaar gesteld door de War-
moesmarkt. De bedoeling is dat 
deelnemende kinderen tot 12 jaar 
iets uitbeelden rond het thema 
‘haven’ en/of ‘water’. Dus een ma-
troos, kapitein, vis of zeemeermin, 
of iets anders dat met de haven 

WAt, Waar en HOE laat

Deliplein

Letterencafé Tsjechov & Co

Café Nieuw Katendrecht

Provimi

OBS de Schalm

de Globetrotter

ss Rotterdam

Kaappark

Kabelhof

Walhallalaan

Studio 13

Rotterdams Wijk Theater

IJssalon Bleij

Warmoesmarkt

Tolhuislaan 

Theater Walhalla

Sumatraweg 19
Deli BirdIZMOOIZO 

Wijnhaven Wijnimport

DANS

10.00 uur  Opening Spektakel op de   
   Kaap met Thai Chi  
11.00 uur   Chinese dans Kleine groep   
11.30 uur  Bollywood 1
12.00 uur  Bollywood 2
14.00 uur  TANGO workshop voor
                beginners door 
                Raphael en Lorena
14.30 uur  tangosalon met dj Rein
14.30 uur  Bollywood 2
15.00 uur  Chinese dans Grote groep
15.15 uur  demonstratie door 
                Raphael en Lorena
15.30 uur  tangosalon met 
   Tejones de Tango
16.00 uur  SALSA workshop voor  
                beginners door 
                Mirella en Carlos
16.30 uur  salsasalon met dj Donnie
17.15 uur  demonstratie door
                Mirella en Carlos
17.30 uur  salsasalon
20.30 uur  Met Constance 
22.00 uur  Kapriola   

Deliplein

Deliplein
Globetrotter
Theater Walhalla
Rotterdams Wijktheater

Rotterdams Wijktheater
Deliplein
Deliplein
Rotterdams Wijktheater

Rotterdams Wijktheater

Rotterdams Wijktheater

Rotterdams Wijktheater
Rotterdams Wijktheater

Rotterdams Wijktheater
Studio 13
Deliplein

MUZIEK

11.00 uur  Duo 1+1
12.00 uur  Duo 1+1
12.00 uur  Duo Heer Halewijn
13.00 uur  Viool + drummen
14.00 uur  Duo Heer Halewijn
14.00 uur  Slide! Trombonekwartet
14.30 uur  Duo 1+1
15.00 uur  Viool + drummen
15.30 uur  Duo Heer Halewijn  
16.00 uur  Duo Heer Halewijn
16.00 uur  Dames van Kaat Mossel
16.30 uur  Kaaptrio
16.30 uur  Slide! Trombonekwartet
17.00 uur  Duo Heer Halewijn
17.30 uur  Slide! Trombonekwartet
19.00 uur  Unorthadox
20.00 uur  Mieke van Veen
20.00 uur  Roesski Rok
20.00 uur  Nele Mennes
21.00 uur  Oranje Blues

Kabelhof
Kabelhof
Café Nieuw Katendrecht
Theater Walhalla
Café Nieuw Katendrecht
Theater Walhalla
Kabelhof
Theater Walhalla
IZMOOIZO
Kabelhof
Theater Walhalla
Deliplein
Theater Walhalla
Kabelhof
Kaappark
Deliplein
Deliplein
Letterencafé Tsjechov & Co.
Theater Walhalla
Letterencafé Tsjechov & Co.

Het schema is opgebouwd uit blok-
ken van een uur; dat wil echter niet 
altijd zeggen dat een optreden of 
activiteit ook een uur duurt. Het kan 
ook bijvoorbeeld 40 minuten zijn. 
Er zijn ook veel korte optredens van 
10 en 15 minuten geprogrammeerd.

ARCHITECTUUR

vanaf 11.00 uur tot 13.00 uur
                Rondleidingen
                Groepen van max.
                8-10 personen
                Duur circa 45 minuten

vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur
                Kluswoningen

vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur
                Vrije Kavel woningen

* precieze informatie over tijdstip, 
  duur rondleiding en aantal
  personen per groep is bij de 
  betreffende woningen te verkrijgen. 

Provimi

Tolhuislaan*

Walhallalaan*

THEATER

19.00 uur  Theaterwerkplaats
                Werklicht
21.00 uur   Tsjechov
21.35 uur  Stand-up Comedian

Letterencafé Tsjechov & Co.
Theater Walhalla
Theater Walhalla

FILM/FOTO

Vanaf
11.00 uur   Katendrechtjournaals

Vanaf 
12.00 uur  Flesh Videofilm

Vanaf
18.00 uur  Foto’s  Jim Schalekamp

Nog niet bekend, zie onze website.

Nog niet bekend, zie onze website.

Nog niet bekend, zie onze website.

BEELDENDE KUNST

Doorlopend
Doorlopend
10.00 uur - 18.00 uur
       Area 3
12.00 uur - 17.00 uur
       Kunstlezing & 
       kinderprogramma
14.00 uur      Prostitutie Museum
15.00 uur      Paskamermuseum
18.00 uur      Rondje Kaap, 
       Broodje Aap 
19.30 uur      Expositie

Kabelhof Kunstroute
Walhallalaan Kunstroute

Tolhuislaan 257

ss Rotterdam
Letterencafé Tsjechov & Co.
Letterencafé Tsjechov & Co.

Letterencafé Tsjechov & Co.
Studio 13

LITERATUUR

12.30 uur     Simon Rozendaal
13.00 uur     Poetry International
14.00 uur     Simon Rozendaal
16.00 uur     Simon Rozendaal
16.00 uur     MMEO
17.00 uur     Katendrecht verhalen

Sumatraweg 19
Letterencafé Tsjechov & Co.
Sumatraweg 19
Sumatraweg 19
Letterencafé Tsjechov & Co.
Letterencafé Tsjechov & Co.

PRIJSUITREIKING

18.00 uur      Zie pagina hiernaast Deliplein

ONTBIJT

9.30 uur - 10.30 uur   Ontbijt Rijnhavenbrug

UNORTHADOX 
EERT ZIJN ROOTS

Met Constance

AREA 13

Chinese Dans
Kleine groep

Chinese Dans
Grote groep

www.spektakel-opde-kaap.nl

KINDEREN

Doorlopend
11.00 uur    Frans Hakkemars
12.00 uur   Levende Beelden
12.00 uur   Levende Beelden
12.00 uur   Schminken
12.30 uur   Levende Beelden
13.00 uur   Schoolprogramma
13.00 uur   Kinder Karaoke
14.00 uur   Voetbaltournooi
15.00 uur   Kinder Karaoke
16.30 uur   Levende beelden

Speurtocht - start bij IZMOOIZO
Letterencafé Tsjechov & Co.
De Schalm                > Kaappark
De Globbetrotter        > Kaappark
ss Rotterdam
Kaappark
Kaappark en de Schalm
Café Norge
Kaappark
Café Norge
IJssalon Bleij/Warmoesmarkt

Doorlopend: kinderspeurtocht door Katendrecht - start bij IZMOOIZO

Met
Constance

Expositie

Kunstezing

KOMT DAT ZIEN

DUO HEER HALEWIJN
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KUNST ACHTER DE RAMEN KIJK DE KAAP

KUNSTROUTE - WALHALLALAAN - DONARPAD - FREIJAPAD

De kleurrijke geschiedenis van Katendrecht is bij menigeen bekend. Minder 
bekend is veelal het gegeven dat Katendrecht bewoond werd door destijds
bekende Nederlanders. Schilder Dolf Henkes, mode koningin Fong Leng, 
schilder Daan van Golden, modeontwerpster Puck Kroon (van Puck & Hans), 
zanger Johnny Hoes, kunstenaar Wally Elenbaas, schrijver/dichter Cornelis 
Vaandrager zijn dan enkele van de tot de verbeelding sprekende namen. Vaak 
zijn hun ‘sporen’ op Katendrecht vandaag de dag nog terug te vinden.

Maar ook heden ten dage wonen 
en werken er veel kunstenaars en 
andere creatieve mensen op Ka-
tendrecht. Fotografen, illustrato-
ren en grafisch vormgevers laten 
zien wat de Kaap op kunstzinnig 
en creatief gebied zoal te bieden 
heeft.  Het resultaat is een verras-
send afwisselende kunstroute, die 
leidt via woningen aan de Wal-
hallalaan, SS Rotterdam naar het 
Kabelhof. Het doel is om, lopend 
langs de ramen, te genieten van 
beeldende en toegepaste kunst die 

van, voor en door Katendrechters 
zichtbaar is gemaakt.

De inrichting van de Raamgalerie 
is door de kunstenaars in samen-
werking met de bewoners gerea-
liseerd. Coördinatie hiervan is in 
handen van Elisabeth Moulen en 
Constance van Duinen. Michael 
Baks van Down-Arts heeft zich 
daarnaast ingezet voor een aantal 
ramen op het Deliplein. Ook is er 
een aantal  open ateliers waar de 
kunstenaars aanwezig zijn.

Walhallalaan 18  
Walhallalaan 22
Walhallalaan 26 
Walhallalaan 30 
Walhallalaan 44 
Walhallalaan 48 
Walhallalaan 50

Walhallalaan 52 
Walhallalaan 58
 
Walhallalaan 64 
Walhallalaan 68 
Walhallalaan 84    
Walhallalaan 88
Walhallalaan 90A 
Walhallalaan 92 
Walhallalaan 100 
Walhallalaan 104 
Donarpad 1   
Freijapad 7  
Freijapad 8  

Gerco de Ruijter  
Katinka Lampe  
Jack Hoogeboom 
nog niet bekend
Buisjes En Beugels
Rene Bouman, Andrea Möhn
Tineke Overbosch    
Jacco Huijsen
Fotoclub Sjoet
Constance van Duinen 
Anne Wenzel   
Gerben Mulder
Hoedaya/Wurzinger  
Joan Poortman
Elke Van Baelen & Hidde vd Hum 
Katrijn Verstegen
Ellie Uytenbroek /Ari Versluis            
Rob van der Biezen
nog niet bekend
Arthur Mulder
Jarno Driessen
Marieke Dijkers    
Anouk Gielen 

Fotografie  
Schilderijen  
Maquette + divers werk

Open van 11.00 - 17.00 uur
Eigen maquette
Verhaal    
Fotografie
Fotografie
Ruimtelijk werk 
Keramiek   
Schilderij
Eigen werk
Eigen werk
Houtsculptuur 
Schilderingen
Fotografie
Schilderij

Werk Wally Elenbaas + Eigen grafisch werk
Papieren objecten     
Fotografie 

KUNSTLEZING - SS ROTTERDAM
Kijk je ogen uit! Het schip zit vol met kunst en geluk-
kig is er veel uit 1958 bewaard gebleven. Tijdens het 
Spektakel op de Kaap wordt de felgekleurde wand-
schildering van Wally Elenbaas uitgelicht. Elenbaas 
is een bekende kunstenaar en fotograaf die jaren op 
Katendrecht heeft gewoond. Deze schildering met 
tropisch gebladerte en drummende inboorlingen is te 
vinden in de Tropic Bar.  Deze bar is op het moment 
niet meer in gebruik als publieke bar. 

Kom tussen 12.00 en 17.00 uur naar de Coffee Lobby 
op het Main Deck en hoor meer over Wally Elenbaas 
en de kunst aan boord. Via Gangway 1 staat u direct 
in de Lobby. De toegang is uiteraard gratis.

Tip: uw kinderen kunnen zich gratis laten schminken 
in het Lido restaurant. Zie pagina 10 voor meer info.

Korte kunstlezing van 20 minuten 
Doorlopend tussen 12.00 en 17.00 uur
Toegang gratis
Consumptie voor eigen rekening

KUNSTROUTE - KABELHOF

Kabelhof 1
Kabelhof 3
Kabelhof 4 
Kabelhof 5
Kabelhof 6
Kabelhof 8
Kabelhof 9
Kabelhof 10
Kabelhof 11
Kabelhof 12

Kabelhof 13*
* open na 19.30 uur

Sylvie Overheul 
Rina Smit
Henk de Bont
Atie Mast   
Anouk Gielen 
Marianne Grootenboer
André Wervenbos
Yinko
Nog niet bekend
Monica van Tiggele
Aafke Suijker
Wally Elenbaas, Henkes, Van Dongen

Schilderijen
Schilderijen
Tekeningen
Schilderijen
Fotografie
Textielobject
Objecten
Schilderij/Chin.inkt
-
Morales schilderij
Textiel
Schilderijen

Van een aantal kunstenaars geven 
we op deze pagina’s alvast een 
voorproefje van de straks tentoon-
gestelde werken. Op onze website
www.spektakel-opde-kaap.nl is meer 
werk te zien.

Hieronder een overzicht van welke 
kunstwerken waar te zien zijn. Dit 
overzicht is indicatief, bij het ter 
perse gaan van deze krant was nog 
niet alles bekend. Op onze website 
www.spektakel-opde-kaap.nl staat de 
meest up-to-date informatie.

Katrijn Verstegen (Nijmegen, 1977), 
bewoner van de Kaap, behaalde 
haar Master in Fine art aan het 
Rotterdamse Piet Zwart Institute 
en studeerde schilderen aan Kunst-
academie Sint Joost te Breda. In 
Rotterdam was haar werk te zien 
bij TENT, het CBK, de Zwervende 
tentoonstelling en bij Berendsen 
Galerie.
Verstegen maakt schilderijen, pa-
pierknipsels en muurschilderingen 
van verschillende afmetingen. In 
haar werk zijn veelal atmosferische 
landschappen te zien waarin een 
leegte voelbaar is.

Marieke Dijkers
Lampen en interieurobjecten 
van papier
www.twaalfvierendertig.nl

Anja Krause
Kleine Mannen
www.kunstenknoedel.nl

Anouk Gielen - Het gebied waar 
natuur en cultuur elkaar raken, 
in elkaar overgaan of elkaar in de 
weg zitten is een aandachtsgebied 
van fotograaf Anouk Gielen. Zij 
interesseert zich voor plekken en 
situaties waar de meeste mensen 
gedachteloos aan voorbij lopen. 
Het zijn door de mens gecreëerde 
plekken waar de natuur zich voor-

zichtig en haast ongemerkt mani-
festeert, of plekken in de natuur 
waar de mens vaak onbewust spo-
ren heeft achtergelaten. Zij wor-
den gekenmerkt door een vreemd 
samengaan van harmonie en cha-
os, symbiose en geweld. Gielen 
weet dat op een subtiele manier 
met haar camera zichtbaar te ma-
ken. Foto: Claude Nature, Parijs

Constance van Duinen - (beeldend 
kunstenaar & tapdanser) maakt au-
tonoom beeldende kunst, 2- en 3 
dimensionaal, draagbare sculpturen, 
samengestelde beelden, installaties. 
Haar techniek is gemengd: ruimte-
lijk, schilderen, grafisch. Ze gebruikt 
diverse materialen: hout, metaal, 
acryl, aquarel, doek, papier. Ze ex-
poseert en geeft performances in 
onder andere kunstroutes, bijzon-
dere locaties, literaire evenementen. 
Daarnaast is ze werkzaam als orga-
nisator, conservator, programmeur, 
projectleider van beeldende kunst, 
dans en muziekprojecten.

Wally Elenbaas
Wandschildering 
in de Tropic Bar 

van het SS Rotterdam
Deze ruimte is niet 

toegankelijk,maar dit werk 
komt wel aan bod in de lezing

Jaco Huijssen - is geboren en ge-
togen op Rotterdam-Zuid. Na wat 
omzwervingen aan de overkant 
van de Maas woont en werkt hij 
sinds 2008 op de Kaap. Al ruim 
veertig jaar is hij freelance-foto-
graaf. Het liefst schiet hij bijzon-
dere portretten maar hij is ook 
vaak buiten te vinden. In de haven 
of in het groen. Uiteraard begon 
hij destijds analoog, maar op dit 
moment werkt hij digitaal.
Foto: Dura, timmermannen

KUNST ACHTER DE RAMEN - vervolg     ZIe ook pagina 10

Ellie Uytenbroek en fotograaf Ari 
Versluis werken sinds 1994 samen 
en zijn vooral bekend van hun serie 
Exactitudes. Geïnspireerd door een 
gedeelde interesse voor opvallende 
dresscodes van verschillende sociale 
groepen, hebben ze in de afgelopen 
jaren systematisch tal van identitei-
ten vastgelegd. Aanvankelijk vooral 
vanuit Rotterdam, maar sinds 1998 
werken ze ook in vele steden in het 
buitenland. De meeste van hun mo-
dellen vinden Ellie en Ari gewoon 
op straat. Soms zijn het bekenden 
van elkaar. Veel vaker zijn het echter 
vreemden die zich niet eens bewust 
zijn van het feit dat ze tot een groep 
behoren. Pas nadat je er twaalf op 
een rij ziet, vallen de overeenkom-
sten goed op.

Foto:  serie 127 Auntie Never Ever 

AREa 3 - TOLHUISLAAN 257

Mash Up - Knallende tentoonstel-
ling met tekeningen, schilderijen 
en installaties. De term ‘Mash up’ 
(het op muzikaal verantwoorde 
wijze door elkaar draaien van twee 
of meer muzieknummers) zal in 
deze tentoonstelling in verband 
worden gebracht met de (on)ver-
antwoorde wijze waarop de te-
keningen en installaties van de 
deelnemende kunstenaars wor-
den gemixed. De werken van de 

kunstenaars bestaan uit uiteenlo-
pende disciplines die gaan zorgen 
voor een spannende, onverwachte 
presentatie! Te bewonderen van 
10.00 tot 18.00 uur.

De deelnemende kunstenaars zijn 
o.a. Daan Botlek - Johan Kleinjan 
(kamp horst) - Willem Besselink 
- Pim Palsgraaf - Alexander Greij-
zendorffer en Lukas van Cateringa 
& Kompanen

Cycle 2 - De kunstzinnig vormge-
geven toonbank in de nieuwe fiet-
senzaak is een mooi voorbeeld van 
toegepaste kunst: Te bezichtigen:  
in de vaste expositieruimte, Cycle2 
op de Brede Hilledijk 229A.

Pim Palsgraaf
Mycose City 05

Johan Kleinjan
Busselzuid

Als je ergens woont kijk je op een gegeven moment vanzelf minder oplettend 
om je heen. Dan worden de bijzondere dingen alledaags. Op de Kaap is dat 
echter niet het geval. Kattendrecht is nu bij uitstek een gebied waar bijna 
voortdurend sprake is van verandering en vernieuwing. En dus blijft het kij-
ken geblazen. Kijken naar nieuwe dingen, naar nieuwe huizen, en kijken naar 
verrassende ontwikkelingen. Tijdens het Spektakel wordt er ook flink gekeken. 
En vastgelegd, waarnaar wij dan weer kunnen kijken. Zo zijn er leden van 
de fotoclub Sjoet en student fotografie Jim Schalekamp die dag actief in de 
weer om deze verrassende dag op de digitale plaat vast te leggen en aan het 
einde van de dag aan de bezoeker te vertonen. Ook wordt er naar het verle-
den gekeken. Documentaires geven een nostaligische blik van het vroegere 
Katendrecht. Terwijl de bekende Katendrechts Journaals weer een mooi en 
goed beeld geven van de ontwikkelingen van de meer recente jaren en dan 
vooral hoe de bewoners (nieuw en bestaand) dit ervaren. Kortom, er valt ook 
die zaterdag de 16e juni veel te zien!

BEELDEND KUNSTENAAR Diederik Klomberg

heeft een intrigerende videofilm gemaakt: Flesh.

DEZE WORDT VERTOOND IN: Tsja waar zal dat zijn

Kijk op onze website hoe laat en waar deze videofilm te zien is.

Van het Spektakel op de Kaap 
worden foto’s gemaakt door zowel 
fotoclub Sjoet als door student fo-
tografie Jim Schalekamp. Een deel 
van de foto’s zal tijdens het spek-
takel worden vertoond. Alle door 
Jim Schalekamp gemaakte foto’s 
zijn uiteindelijk op de website te 
bewonderen. 
Afdrukken kunnen desgewenst per 
email via jim.schalekamp@gmail.
com worden besteld. Een A4 print 
kost 4 Euro. 

Kijk op pagina 6/7 waar en hoe laat 
de digitale foto’s getoond worden.

 Foto  Jim Schalekamp

HERINNERING OP A-VIER

Met zijn film- en videoproduc-
tiebedrijf Kadewerk maakte Frans 
Kloet in 2009 tot eind 2010 au-
diovisuele journaals over de wijk 
Katendrecht. ‘Ik woon zelf op de 
Kaap, we zijn hier komen wonen 
in 2001. Het leek ons goed om de 
positieve zaken in de wijk te be-
lichten. Het gaat de goede kant 
op met het schiereiland en dat 
wil  het Katendrecht Journaal la-
ten zien.’ Elke twee maanden is 

er gedurende twee jaar  een Ka-
tendrecht journaal gemaakt.  Voor 
wie de filmpjes nog eens rustig wil 
bekijken; ze staan nog steeds op 
Youtube onder de noemer Katend-
recht Journaal.

Kijk op pagina 6/7 hoe laat en waar
deze Katendrecht Journaals te zien 
zijn.

KATENDRECHT JOURNAALS

Titel werk: Quasinsekt belandt in 
Fietsappel
Materiaal: hout, acrylverf
Quasinsekt: Constance van Duinen 
Ontwerp Fietsappel: Wytze Patijn

ALexander Geijzendorffer
Geur bokalen

Katinka Lampe 
Zonder Titel (210013)

2011
210 x 150 cm

olie/ linnen
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Colofon

Deze krant is een uitgave van 
Stichting CEK - Cultuur 
Energie Katendrecht ter 
gelegenheid van het evenement 
‘Spektakel op de Kaap’

Teksten, samenstelling en 
eindredactie: Cor Boon 
Redactie: Anna Paans

Medewerkers: René Bouman, 
René Onsia, Bianca Lubbers,
Constance van Duinen, Big Jay,
Rineke Belier, Arie van der Ent, 
Inez van Dijke, Frans Kloet, 
Michael Baks, Anneke de Goede, 
Hans Tolhuijs, Elisabeth Moulen, 
Mary Westerduin, Cor Boon

Vormgeving en opmaak:
1000 Bommen & Granaten

Druk: Drukwerkdeal
Oplage: 5.000 ex.

Stichting CEK - Cultuur 
Energie Katendrecht 
Katendrechtsestraat 336
3072 NX Rotterdam

Het copyright op alle artikelen en het  
beeldmateriaal in deze uitgave berust 
bij Stichting CEK cq de betreffende 
auteur of fotograaf. Niets uit deze 
uitgave mag geheel of gedeeltelijk 
worden overgenomen of verme-
nigvuldigd, in welke vorm dan ook, 
dan na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Stichting CEK - 
Cultuur Energie Katendrecht.

KETELBINKIE IN DE TUIN 
VAN IZMOOIZO

Izmooizo is het duurzame waren-
huis gevuld met boeken, speel-
goed, keuken- en woonaccessoi-
res, sieraden en nog veel meer. De 
etalage lonkt je als vanzelf naar 
binnen, waar je door Anna Visser 
of Margot Paak prettig en des-
kundig geholpen wordt. Wel eerst 
even goed snuffelen en je ogen 
uitkijken. Tot zover niets nieuws 
onder de zon, hoewel de leuke 
spullen regelmatig ververst wordt. 

Nee, het nieuwe zit ‘m deze dag 
in de zonnige tuin achter de win-
kel. Daar verzorgt Duo Heer Hale-
wijn (waarover u elders in de krant 
meer kunt lezen)  ter gelegenheid 
van Spektakel op de Kaap ditmaal 
een kort muzikaal optreden.

Duo Heer Halewijn in de tuin van 
IZMOOIZO - hoe laat is nog een 
verrassing. Via Twitter en Facebook 
kunt u  dit volgen.

Pittig, puuR en 
pRetentieloos
Wie Deli Bird zegt, zegt Thaise 
keuken. Puur, pittig, pretentieloos, 
kortom prima. Eigenaar Wiland 
Toelen en zijn mensen doen er 
alles aan om u een goed idee te 
geven van de echte, gevarieerde, 
authentieke Thaise keuken. Ook 
Deli Bird doet iets speciaals voor 
de bezoekers van Spektakel op de 
Kaap. Deli Bird biedt namelijk een 
heerlijk ontspannen hoofd-, nek, 
schouder- en rugmassage. In ses-
sies van vijftien minuten en in to-
taal 6 sessies. Deze massages zijn 
tussen 18.00 tot 21.00 uur. 

Helaas kan dit natuurlijk niet 
iedereen aangeboden worden, 
daarom gaat dit in de vorm van 
een wedstrijd. De wedstrijdvoor-
waarden en het deelnameformu-
lier kunt u ‘s middags op 16 juni 
afhalen bij Deli Bird.

ONTBIJTEN OP DE RIJNHAVENBRUG

De Warmoesmarkt heeft op het 
12 mei gehouden festival  ‘Zaait’ 
voor het eerst een ontbijt geser-
veerd op de Rijnhavenbrug. Een 
waar succes. Bij winderig maar 
ook zonnig weer konden zo’n 
70 volwassenen en kinderen die 
ochtend genieten van een heerlijk 
ontbijt op een unieke ontbijtloca-
tie. Warmoesmarkt organiseert dit 
leuke idee opnieuw tijdens Spek-
takel op de Kaap. De plaatsen zijn 
uiteraard beperkt, dus snel reser-
veren is geboden! 

ONTBIJT € 9,50

- koffie of thee
- croissant, baquette en 
  ambachtelijk brood van 
  Het Vlaamsch Broodhuys
- boter en beleg (ham, kaas, 
  appelstroop, jam -
  alles biologisch)
- scone (de lekkerste van 
  Rotterdam en vers op tafel)

Van 9.30 uur tot 10.30 uur op 
de Rijnhavenbrug. 

Reserveren noodzakelijk: 
info@warmoesmarkt-katendrecht.nl

Bij slecht weer wordt het ontbijt 
verplaatst.

Het is bijna niet voor te stellen, 
maar voor wie de Warmoesmarkt 
nog niet kent: dit is de gezellige 
buurtwinkel van Katendrecht. 

Een buurtwinkel waar je elke dag 
terecht kan voor heerlijk vers brood 
(van maar liefst drie verschillende 
bakkers), dagelijkse boodschap-
pen zoals melk, groente, koffie en 
pindakaas, maar ook veel aparte 
en erg lekkere producten, zoals 
zelfgemaakte jams en chutneys, 
wijnen en diverse droge worsten, 
noga en nog veel meer. In de War-
moesmarkt kun je ook een kopje 
koffie komen drinken (met verse 
scone wellicht) of lunchen met de 
buurvrouw waarbij je je eigen bo-
terham kunt smeren. 

Blij met een ijsje van BlEij 

Over IJssalon Bleij van Michiel 
de Bruijn hoeven we weinig te 
vertellen. Als ambachtelijk ijsbe-
reider maakt hij het heerlijkste ijs 
in tal van smaken. Zou er iemand 
op de Kaap zijn die dat nog niet 
heeft geproefd - het is nauwe-
lijks voor te stellen. Nu vooruit, 
er zijn een paar mensen die niet 
van ijs houden. Maar dan zullen 
ze toch zeker de net zo ambach-
telijk gemaakte pizza’s of pasta’s 
geproefd hebben. Maar er komt 
tijdens Spektakel op de Kaap een 
goede herkansing. Of herhaling. 
Want elke bezoeker maakt kans 
op een pizzamaaltijd voor vier 
personen inclusief een glas wijn 
per persoon. Bij het afrekenen van 
je ijsje of pizza ontvang je die dag 

een formulier waarop je een leuke 
slagzin kunt schrijven die begint 
met ‘Een ijsje van Bleij....’ Uit de 
leukste inzendingen worden vier 
pizza-menu’s voor vier personen, 
inclusief vier glazen wijn aange-
wezen.  De uitslag wordt die mid-
dag om 18.00 uur op het Deliplein 
bekend gemaakt.

TAARTEN EN IDEEËN BIJ 
BEPPIE BAKGRAAG 

Op maandag 30 april is de win-
kel van Beppie Bakgraag aan het 
Deliplein geopend: een winkeltje 
in bak- en taartdecoratieartikelen. 
Maar ook voor een bakkie koffie 
kunnen mensen hier terecht. Een 
droom van eigenaresse Susanne is 
daarmee in vervulling gegaan.

Twee jaar lang bleef het bij een 
hobby, totdat Susanne in Rotter-
dam een gat in de markt ontdekte. 
Steeds meer winkelketens (Jamin, 
Hema) beginnen met een beperkt 
aanbod van marsepein en bakarti-
kelen, maar dit assortiment is bij 
lange na niet genoeg voor seri-
euze hobbyisten.

Zelf al sinds 2004 Katendrechtse 
wilde Susanne de winkel het liefst 
openen op het Deliplein, een 
prachtig plein midden in een ge-
bied dat zo’n ontwikkeling door-
maakt. Naast het praktische as-
pect van een winkel dichtbij huis, 
gelooft ze in de toekomst van dit 
plein. Nu er samen met Beppie 

nog meer nieuwe ondernemers 
starten, zal die toekomst er steeds 
rooskleuriger uitzien.

Tijdens het Spektakel op de Kaap 
kunnen kinderen die middag 
cupcakes versieren. Kinderen tot 12 
jaar kunnen van 11.00 tot 17.00 uur 
met een zgn. ‘vrije inloop’ hieraan 
meedoen. Maximaal 5 kinderen per 
keer: wie het eerst komt, wie het 
eerst versiert.

Spektakel op de Kaap is een evenement voor en door Katendrechters. Dat 
betekent dat niet alleen de bewoners laten zien op welk gebied ze zich 
onderscheiden. Ook de ondernemers op Katendrecht nemen uiteraard 
een belangrijke plaats in het dagelijks leven in. Juist zij hebben er de 
laatste jaren voor gezorgd dat Katendrecht zich van andere woonwijken 
onderscheidt in exclusiviteit. Ze doen dan ook graag van harte mee aan 
dit evenement. Op en nabij het Deliplein valt dankzij hun inzet van alles 
te beleven.

KATENDRECHT presenteert exclusiviteit

In het Kaappark wordt een voet-
baltoernooi georganiseerd. De or-
ganisatie hiervan is in handen van 
de voor velen bekende BigJay en is 
bedoeld voor kinderen van 10-12 
jaar (groep 7 & 8), die van 14.00 
uur tot 17.30 uur om de eer kun-
nen strijden. In totaal zullen er 
vier teams geformeerd worden, elk 
met 7 spelers, 1 keeper en 2 re-
servespelers - tien in totaal en bij 
elkaar dus 40 kinderen. De teams 
worden om 14.00 uur verwacht en 
krijgen dan rond 14.30 uur eerst 
de spelregels voor dit toernooi 

uitgelegd. Om 15.00 uur begint 
het voetbalspektakel. De scheids-
rechters zijn Willem Douw en Aziz 
Harrass. Natuurlijk gaat het spelen 
om de eer, maar elke deelnemer 
wordt beloond met een medaille 
en bovendien zijn er mooie bekers 
te winnen. Na afloop van de wed-
strijd, om 18.00 uur, worden deze 
prijzen uitgereikt op het Deliplein. 
Door iemand die in de voetbalwe-
reld geen onbekende is…
Een aantal coaches zal op een 
goed verloop toezien. Er zal ook 
voor een drankje en een hapje 
worden gezorgd, terwijl een dj de 
zinnen op scherp zet. Kortom alle 
redenen om er een sportieve en 
gezellige middag op het Kaappark 
van te maken. Op veel plaatsen 
zal het deelnameformulier liggen, 
maar je kunt je ook direct bij Big 
Jay opgeven:
bigjay@prostylerecords.com

Je bent jong en je 
wilt wat

Spannend, leuk en leerzaam: een 
speurtocht over de Kaap. Vooral 
bedoeld voor de jongeren, maar 
ook als je wat ouder bent kun je je 
weer jong voelen met onze Spek-
takel speurtocht. Het zal je niet 
verbazen, als je deze krant een 
beetje hebt doorgebladerd, dat 
‘Kunst’ op deze tocht hier en daar 
een rol speelt. Op plekken die je 
misschien niet kende. Zo leer je de 
Kaap met andere ogen zien.
En wie weet heb jij wel prijs. De 
speurtocht kun je de hele dag 
doen vanaf 10.00 uur tot 17.00 
uur. Deelname kan door het for-
mulier op te halen bij IZMOOIZO 
op het Deliplein. De formulieren 

moeten voorzien van je naam en 
adres om 17.00 uur bij het eind-
punt ingeleverd zijn. Voor twee 
gelukkigen wordt er om 18.00 uur 
een prijs uitgereikt op het Deli-
plein.

Een speuRtocht waarmee je de 
Kaap met andere ogen leeRt zien

Beelden 

die leven, 

en nog zo 

wat

Mocht het u interesseren, je weet 
maar niet, Stichting CEK - Cultuur 
Energie Katendrecht is de beden-
ker en organisator van Spektakel 
op de Kaap. Stichting CEK is als 
bewonersinitiatief een werkgroep 
gestart in 2009 met het oogmerk 
het bevorderen van de samenwer-
king tussen alle Katendrechters 
door middel van kunst en cultuur. 
Om het maar even formeel te zeg-
gen. Daarbij wil  zij een platform 
bieden om de culturele energie in 
Katendrecht te stimuleren. Tot zo-
ver de mooie woorden. Een beetje 
ontleend uit onze statuten, van-
daar. Maar dan nu de daden. Elke 
maand is er een cultuurborrel. 
Zodat we elkaar beter leter ken-
nen. Vorige jaar organiseerden we 
Muziek op de Kaap en dit jaar dus 
het Spektakel. 

En ja wie zijn dan de mensen ach-
ter dat CEK? Allereerst zijn dat Eli-
sabeth Moulen en Hans Tolhuijs, 
vanaf het eerste uur betrokken 
bij het CEK. Elisabeth Moulen is 
mede initiatiefneemster tot het 
oprichten van CEK als werkgroep 

en is secretaris van het bestuur 
van de Stichting CEK. In het dage-
lijks leven heeft zij een coachprak-
tijk en geeft Chi Neng Qigong les-
sen. Hans Tolhuijs, huisman (zoals 
hij zelf zegt) en vooral toch ook 
componist en binnen het bestuur  
onze penningmeester. Roelof Kok, 
lid werkgroep en cultuurscout 
deelgemeente Feijenoord, Mary 
Westerduin, nieuw lid binnen de 
werkgroep en in het gewone leven 
jurist. Tot slot Cor Boon, eveneens 
lid van de werkgroep, daarnaast 
reclame-adviseur, grafisch vorm-
gever, tekstschrijver en webbouwer.
Maar een evenement bedenken is 
één ding, het uitvoeren een an-
der. Daar zijn velen bij betrokken 
waarvan wij hier graag ook een 
aantal even willen noemen, in wil-
lekeurige volgorde: 
Bianca Lubbers, Rineke Belier, 
René Bouman, René Onsia, Inez 
van Dijke, Constance van Duinen, 
Harry-Jan Bus, Frans Kloet, Mi-
chael Baks, Arie van der Ent, Big 
Jay, Anneke de Goede, Hiske de 
Koning, Tabitha Verhulst, en Rob 
Mostert.

Even voorstellen  
de organisatie achter Spektakel op de Kaap

WIJNTJE d’R bij 

Wijnhaven Wijnimport is typisch 
zo’n adres dat je even moet weten.
Misschien reed u er al eens voorbij, 
zonder te weten wat zich daar nu 
precies bevindt. Terwijl het voor 
alle Kapenezen toch een adres, 
letterlijk, om de hoek is. Maar 
misschien juist ook daarom. Tij-
dens het Spektakel is het dan een 
mooie gelegenheid om ‘onbekend, 
maakt onbemind’ definitief naar 
een ander land te laten verhuizen. 
We hebben het hier natuurlijk over 
onze goede, maar minder zicht-
bare buur, Lammert Wiegmink, 
eigenaar van Wijnhaven Wijnim-
port, gevestigd aan de Rijnhaven 
Zuidzijde 12A. 
Om kennis te maken met Wijnha-
ven Wijnimport, maar vooral met 
haar fijne wijnen, gaat u die zater-
dag simpelweg naar de wijnproe-
verij die er van 12.00 - 18.00  uur
gehouden wordt. U bent dan meer 
van harte welkom en kunt dan 
ontdekken welke mooie, lekkere 
en ook superieure wijnen Lammert 
Wiegmink in huis heeft. De wijn-
proeverij is gratis en u kunt dan
uitgebreid proeven, maar natuur-

lijk ook de wijnen van uw keuze 
meteen kopen.

Maar er is die dag meer. Speci-
aal vanwege Spektakel op de Kaap 
maakt u kans een uitzonderlijk lek-
kere wijn te winnen. Dat is de Bru-
nello di Montalcino uit 2005, maar 
dan een magnum van 1,5 liter ter 
waarde van € 99,95. U hoeft slechts 
uw (e-mail) adres achter te laten om 
kans te maken op deze fraaie wijn. 
Om 18.00 uur wordt op het Deliplein 
bekend gemaakt wie de winnaar is.

Ook de jongeren heeft het Spektakel van alles te bieden op zaterdag 16 juni. 

Een speurtocht voor kinderen en een levende beeldenroute zijn daar twee 

voorbeelden van, waarover elders op deze pagina meer te lezen valt. 

En natuurlijk komt ook de jeugdige voetballiefhebber ook aan z’n trekken.

KUNST ACHTER DE RAMEN - vervolg van pag. 9

DOWN TO ART 
Downw-arts is in 2008 opgericht 
door Michael Baks (1982) en Jes-
sica van Deursen (1989) en enkele 
andere studenten fine-arts aan de 
Willem de Kooning academie te 
Rotterdam. Als net-afgestudeerde 
kunstenaars zochten zij zelf plek-
ken om hun werk te exposeren. 
Inmiddels bieden zij gelegenheid 
aan andere kunstenaars om ook 
te exposeren op verschillende vaste 
locaties in Rotterdam. Daarnaast 
helpen zij kunstenaars om zichzelf 
te profileren en te professionali-
seren, met een aanbod van work-
shops. Ook vertegenwoordigen zij 
kunstenaars met hun agentschap, 
zodat die verder komen in de be-

roepspraktijk. Via bemiddeling van 
Downw_arts wordt voor het Spek-
takel het werk van Miranda Pronk 
tentoongesteld bij Tatoo Bob.

STUDIO 13
Studio 13 bevindt zich in het ap-
partement van Kabelhof 13. De 
eigenaars stellen de ruimte regel-
matig met veel plezier beschikbaar 
voor culturele activiteiten. Tijdens 
Spektakel op de Kaap zijn hier van-
af 19.30 uur werken te bezichtigen 
van Wally Elenbaas en Dolf Hen-
kes. Bovendien is er ‘s avonds om 
20.30 uur een (tapdans)optreden 
van ‘Met Constance’.  
Zie voor meer informatie over
Met Constance ook pagina 4.

Een evenement met als motto ‘van, 
voor en door Katendrechters’ zonder 
de scholen de Globetrotter en de 
Schalm, en dan vooral de kinderen 
van deze scholen, is bijna ondenk-
baar. Dat komt dan goed uit, want 
de scholen doen van harte aan het 
Spektakel op de Kaap mee.

Beide scholen hebben zowel sa-
men als individueel een leuk en 
aantrekkelijk programma samen-
gesteld, voor kinderen, ouders en  
bezoekers.

Zo is er een ‘levende beelden’ 
route bedacht, die vanuit de beide 
scholen start, maar een ontmoe-
ting van beide individuele routes 
kent bij het veldje van Duimdrop 
in het Kaappark. Op het grasveld 
van dit park demonstreren de 
kinderen vervolgens verschillende 
sportdisciplines.

Vanaf het Kaappark gaan de kin-
deren onder begeleiding van mu-
ziek naar Theater Walhalla. Daar 
volgt een uitvoering van de viool-
klas, evenals een optreden van een 
gezamelijke muziekgroep. Ook 
geeft de Bollywood groep van de 
Globetrotter een tweetal optre-
dens. Eén in de school en één in 
Theater Walhalla.

In de Schalm is verder een leuke 
tentoonstelling ‘wonen’ ingericht, 
waar kinderen in een soort kijk-
doos laten zien hoe zij hun eigen 
woonomgeving zien en ervaren.
Verder worden er dansclips van 

de Globetrotter

OBS de Schalm

leerlingen van de Schalm ver-
toond. Is er schminken voor kin-
deren, en wordt er gewerkt in de 
schooltuinen. Uiteraard staan die 
dag de deuren van de scholen voor 
geïnteresseerden wagenwijd open 
en kunt u bij de Schalm, buiten bij 
de hoofdingang, genieten van een 
kopje koffie, thee of een glas frisse 
limonade. Jan Donker (coördinator 
brede school) vertelt u dan graag 

Nog MEER Kunst?

Met Spektakel op de Kaap laten 
we goed zien wat Katendrecht op 
het gebied van beeldende kunst en 
creativiteit in huis heeft. Feitelijk 
zetten we daarmee een al bestaande 
reputatie verder door. We schreven 
al eerder in deze krant dat bekende 
artiesten en kunstenaars uit het (ook 
recente) verleden hun sporen nalie-
ten op de Kaap. Sporen in de zin van 
op huizen aangebrachte schilderin-
gen en gedichten, beelden, gebou-
wen waar kunstenaars woonden en 
werkten, enzovoorts. 

Deze sporen vormen een heel aar-
dige wandelroute die u voert langs 
onder andere het bekende beeld van 
Ketelbinkie, de beeldengroep ‘de 
Roeiers’, de schilderingen van Van 
Oord, Daan van Golden en Wally 
Elenbaas, het oude woonhuis van 
Fong Leng, de Kam-Chong Wen-
bank, de groene kubus van Codrico 
ontworpen door DSPS en Atelier 
LEK, enzovoorts, enzovoorts. 

Deze aan te bevelen wandelroute is 
vastgelegd in het boekje Het Rijk van 
Feijenoord, wandelen langs kunst en 
cultuur. Verkrijgbaar bij de deelge-
meente. Een aanrader!

over de bijzondere geschiedenis van 
dit gebouw en zijn leerlingen. Wist 
u bijvoorbeeld dat het gebouw de 
vorm van een schip heeft? En dat 
dat niet voor niets is!

Kijk op pagina 6 en 7 voor de juiste 
tijden. De laatste gegevens van dit 
programma vindt u op onze website 
www.spektakel-opde-kaap.nl

Heb jij er altijd al uit willen zien 
als een echte clown of tijger? Laat 
je in het Lido restaurant tussen 
12.00 en 17.00 uur gratis schmin-
ken. Je ouders kunnen dan de le-
zing volgen over Wally Elenbaas, 
daar lees je meer over op pagina 8.

Laat je schminken op het ss Rotterdam
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Spektakel op de Kaap geeft in 
Theater Walhalla ook de gelegen-
heid kennis te maken met aanko-
mend talent op het gebied van 
stand-up comedy: Mustafa Don-
mez, Debby Lost en Emiel van 
der Logt. Ze wonen, werken en/of 
studeerden in Rotterdam en staan 
in Theater Walhalla om de mensen 
aan het lachen te maken!
 
Mustafa Donmez - Ik ben een 30 
jarige Haagse Turk die twee dro-
men heeft: een goede arts zijn en 
stand up comedian worden. De 
eerste droom is al voor elkaar. De 
tweede droom ben ik hard aan het 
proberen te verwezenlijken. Tijd 
voor een dokter op een podium? 
Check up inbegrepen!

Debby Lost - Werd in de jaren ze-
ventig in het verre Oosten in Ne-
derland geboren. Later verhuisde 
ze naar het wilde Westen. Als kind 
schreef ze verhalen en gedichten. 
Als tiener had ze de blues en was 
de gitaar haar vaste vriend. Haar 
eerste optreden was op Lowlands, 
waar Debby na een workshop haar 
kunsten aan een echt publiek 
mocht tonen. Sinds dat glorieuze 
begin staat Debby op de planken 
van kroegen en theaters. Debby is 
authentiek, recht voor z’n raap en 
persoonlijk. Ze brengt haar verhaal 
met een lach en een traan.

Emiel van der Logt - Als 29-jarige 
gehuwde heb je ook wel eens een 
uitlaatklep nodig. Met drie goede

HUMOR en Toch om TE LACHEN

KOMT DAT ZIEN 
De Kaap is een bijzondere plek voor architectuurliefhebbers. Niet alleen het 
tastbare industriële verleden - zichtbaar in pakhuizen als Santos en de nog in 
werking zijnde fabrieken van Provimi en Codrico - maken de Kaap bijzonder. 
Wat te denken van het SS Rotterdam, of de door Quist Wintermans ont-
worpen Rijnhavenbrug? Ook de woningbouw maakt Katendrecht bijzonder. 
Op het schiereiland kun je al wandelend op een klein oppervlak meer dan 
100 jaar woningbouwgeschiedenis ervaren. Denk aan arbeiderswoningen ge-
bouwd in het begin van de 20e eeuw,  de sociale woningbouw van Weeber en 
de woontoren van Mecanoo uit de stadsvernieuwingsperiode, en de recen-
telijk klushuizen, vrije kavels en woningbouwprojecten als het Parkkwartier. 
Kortom: beleef de gelaagdheid aan gebouwen en groen in Katendrecht op 
deze speciaal voor het Spektakel georganiseerde architectuurroute. Diverse 
gebouwen en woningen zijn tijdens het Spektakel overigens ook van binnen 
te bezichtigen.

Provimi zal speciaal voor het Spek-
takel zijn deuren openen voor be-
zoekers. U wordt rondgeleid door 
wijkbewoners die al meer dan 20 jaar 
bij Provimi werken. Bewonder 

midden in de stad een fabriek in 
werking, geniet van het mooie uit-
zicht en luister naar de bijzondere 
geschiedenis van Provimi en het ge-
bouw zelf.

Provimi, producent van de veevoe-
derkernen PROteïnen, VItaminen en 
MIneralen, is één van de leiders in de 
internationale diervoederindustrie en 
werd in 1923 opgericht. Na een ves-
tiging sinds 1940 in Schiedam kwam 
er in juli 1956 op Katendrecht een 
fabriek. Na een dynamische groei 
binnen Europa in de jaren ‘50, ging 
de onderneming uitbreiden op an-
dere continenten zoals het Midden 

Oosten, het Verre Oosten, Noord en 
Zuid Amerika en Afrika. 
Provimi is gespecialiseerd in het ont-
wikkelen en produceren van pre-
mixen, concentraten en specialiteit-

en zoals biggenvoeders, melkver-
vangers en speciale additieven. De 
producten vanuit de fabriek in Rot-
terdam vinden hun weg naar de 
mengvoerindustrie, handelaren en 
boeren in meer dan 100 landen. 
Provimi gebruikt 350 verschillende 
grondstoffen en levert 800 verschil-
lende eindproducten. Er wordt zeer 
veel aandacht besteed aan onder-
zoek, ontwikkeling en het leveren 
van kwaliteitsproducten. 
Rondleidingen
- max 8-10 mensen per groep
- duurt ca 45 min
- doorlopend tussen 11.00 en 13.00 uur
- toegang gratis

In Openbare Basisschool de Schalm 
vertelt  Jan Donker (coördinator 
brede school) u over de bijzondere 
geschiedenis van dit gebouw en 
zijn leerlingen. Wist u bijvoorbeeld 
dat het gebouw de vorm van een 
schip heeft? En dat dat niet voor 
niets is! Kluswoningen De Driehoek

’s Middags zijn diverse bijzondere 
woonhuizen van binnen te bezich-
tigen. Denk aan de klushuizen met 
verborgen binnentuin op de Tol-
huislaan en de vrije kavelwoningen 
op de Walhallalaan, maar ook aan 
andere oud- en nieuwbouwwo-
ningen. Haal tijdens het Spektakel 
de speciale flyer over de architec-
tuurroute op om te zien welke wo-
ningen u precies kunt bezichtigen. 
Ook kunt u deze woningen her-
kennen aan de ‘Spektakel’ poster 
op de begane grond aan de voor-
gevel.

Een bezoek aan het ss Rotterdam 
is ook interessant als architectuur 
object. Daarvoor kunt u speciale 
tours boeken tegen een beschei-
den bedrag. Op www.ssrotterdam.nl 
vindt u alle tours.

Haal tijdens het spektakel bij onze infoRmatietent 

de speciale flyer over de architectuurRoute op, om te zien 

welke woningen u Hoe laat kunt bezichtigen. 

Bedankt!

 
W

alhallalaan 58

 Walhallalaan 48

 Walhallalaan 18

Graag bedankt Stichting CEK - Cultuur Energie Katendrecht haar 
subsidiënten, sponsors, partners, vrijwilligers en andere betrokkenen.
Zonder de inbreng en steun van hen was dit evenement niet mogelijk 
geweest. Hartelijk dank!

vrienden is Emiel cabaretgroep 
Onze Lieve Heren gestart. Om 
extra podiumervaring op te doen 
zijn de heren samen en los van 
elkaar ook stand-up comedy aan 
het maken. Dus sinds anderhalf 
jaar staat Emiel in kleine kroeg-
jes mensen te vervelen met zijn 
gezeur over het burgerlijk leven. 
Maar ook over alcohol, actueel 
materiaal voor stoners (nieuws van 
lang geleden), wat er mis met de 
maatschappij en zelfs de dood.

Maak kennis met Mustafa, Debby 
en Emiel in Theater Walhalla. Kijk op 
pagina 6/7 om te zien hoe laat.
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