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Kunst in oud badhuis
Justus van Effenblok krijgt bijzondere bewoners
ROTTERDAM | Het oude
badhuis van het Justus
van Effenblok in Rotterdam-Spangen krijgt een
culturele invulling. Eind
augustus verhuist de Rotterdamse galerie Wilfried
Lentz naar het markante
gebouw op de binnenplaats van het beroemde
wooncomplex. Ook opent
dan de nieuwe kunstinstelling A Tale of a Tub er
de deuren.

Welkom thuis op
Wilhelminapier
Het Rotterdamse Welkom
Thuis Festival breidt dit
jaar uit naar de Wilhelminapier. Het festival, dat
voor het eerst het Welkom
Thuis Straattheater Festival
heet, op zaterdag 30 augustus, vindt plaats op en rond
Katendrecht. Het is bedoeld als de afsluiting van
het zomerseizoen en bestaat uit onder meer straattheater en muziek.
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∂ Wilfried Lentz in zijn nieuwe onderkomen in het Justus van Effenblok. FOTO FRANK DE ROO

derne volkshuisvesting uit 1922, is
die geschikte plek, denkt Lentz. In
het badhuis neemt hij de drie van de
vijf verdiepingen in. ,,Een prachtige
ruimte met op sommige plekken
hoge raampjes. Tegen de inkijk, is
mij verteld, want vroeger zaten hier
de douches.’’

Oude baden

De eerste bewoners van het complex
konden in de jaren ’20 voor dertig

De nieuwe voertuigen hebben een
bluswatervoorraad van 2.000 liter
en kunnen ook vanuit open water
of brandkraan water geven. Ook
zijn de voertuigen voorzien van
een tank met een schuimvormend
middel, zodat waar nodig ook met
schuim geblust kan worden.
De VRR heeft gekozen voor
drie soorten nieuwe voertuigen in
de regio Rotterdam-Rijnmond: een
standaard tankautospuit, een slagkracht tankautospuit en een combinatievoertuig. De standaard
tankautospuit en de slagkracht
tankautospuit verschillen slechts
van elkaar in bepakking. Het combinatievoertuig is een tankautospuit gecombineerd met een hulpverleningsvoertuig.

Strandzesdaagse in trek
HOEK VAN HOLLAND | Ruim duizend wandelaars zijn gisterochtend in Hoek van Holland aan de
start verschenen van de jaarlijkse
Strandzesdaagse. De tocht eindigt
zaterdag in Den Helder.
Deelnemers wandelen tijdens de
tocht onder meer langs Scheveningen, Katwijk, Zandvoort, Egmond
aan Zee, Bakkum en Groet.
De deelnemers overnachten op
kampeerterreinen, waar ze zelf een
tent kunnen opzetten. De bagage

Een Rotterdamse fysiotherapeut
is vier weken lang geschorst
door de tuchtrechter vanwege
‘grensoverschrijdend gedrag’. De
man, met een praktijk in de
wijk Schiebroek, zou een seksuele relatie hebben gehad met
een patiënte. Dit terwijl een behandelaar ‘zich dient te onthouden van iedere vorm van intiem
persoonlijk contact’.
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Brandweer krijgt37
nieuwe bluswagens
ROTTERDAM | Regio RotterdamRijnmond krijgt 37 nieuwe brandweerwagens. In het komende jaar
worden oude bluswagens vervangen voor een jongere, modernere
generatie.
Afgelopen zaterdag namen de
kazernes in Den Bommel, Dirksland, Goedereede en Sommelsdijk
op Goeree-Overflakkee de eerste
vier nieuwe tankautospuiten al in
gebruik. In totaal vervangt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
(VRR) voor juli 2015 27 tankautospuiten en 10 combinatievoertuigen in de regio.
In de nieuwe voertuigen zitten
veel technische snufjes en het
meest moderne redgereedschap
voor de brandweerman en -vrouw.

Seks met patiënt,
fysio geschorst
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Avant-gardistische kunst in volkswijk Spangen. Of dat samen gaat?
Galeriehouder Wilfried Lentz denkt
van wel. ,,Spangen ligt misschien
niet in de loop, maar het Justus van
Effenblok is een fantastisch pand.’’
Lentz hoeft het bovendien niet te
hebben van toevallige passanten.
,,Met videowerk en installaties opereer ik in een nichemarkt. Dat werkt
prima. Mensen komen speciaal voor
mij naar Rotterdam.’’
Lentz, die wereldwijd kunst verkoopt aan collectioneurs en musea,
groeide uit zijn jasje in het Groot
Handelsgebouw en ging op zoek
naar een nieuw onderkomen met
uitstraling. ,,Voor mij is het heel belangrijk op een goede plek te zitten.
Dat zegt namelijk iets over de kwaliteit van wat ik verkoop,’’ zegt hij.
,,Ik heb niet zomaar een winkeltje,
ik lever aan de beste musea, waaronder het MoMa in New York.''
Het net gerestaureerde Justus van
Effenblok, monument van de mo-
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wordt met vrachtwagens naar de
kampeerterreinen gebracht.
De 140 kilometer lange tocht
geldt als minder zwaar dan de
Vierdaagse in Nijmegen, waar
wandelaars dagelijks tot 50 kilometer afleggen. ,,Wij zijn een recreatieve wandelkampeertocht''
zegt organisator Van Loo.
Met een afstand van 30 kilometer legden de deelnemers aan de
56ste editie gisteren direct de langste van de zes etappes af.

cent onder de douche en voor veertig cent in bad. ,,In de originele vloer
op de begane grond zie je nog de afdrukken van de oude baden,’’ zegt
Suzanne Wallinga, die samen met
drie andere jonge Rotterdamse curatoren in het oude badhuis de
nieuwe kunstinstelling A tale of a
Tub begint. ,,We bieden een
programma
met
tentoonstellingen, lezingen en filmavonden.
Daarbij richten we ons vooral op

een jonge generatie kunstenaars.’’
Wallinga vindt het bijzonder haar
kunstproject te kunnen beginnen in
een fraai pand als het Justus van Effenblok. ,,Het is een prachtige, historische plek.’’ Niet voor niets refereert de naam aan zowel het oude
badhuis als aan Justus van Effen. De
cursiefjesschrijver was de man die
de beroemde satire A Tale of a Tub
van Jonathan Swift in het Nederlands vertaalde.

Albeda College
valt in de prijzen
Het ICT Testcentrum van de
branche Techniek & ICT van het
Albeda College is op de tweede
plaats geëindigd in het internationale Certify 2014 programma
van softwarebedrijven Microsoft
en Prometric. Het centrum, gevestigd aan het Weena in Rotterdam, krijgt een geldprijs. De
vestiging is gespecialiseerd in
het afnemen van ICT-examens.

