
MUrRotterdam

Vanaf r3 juni kunnen we vijf zondagen lang genieten van zomeÍse muziek en diverse voorstellingen tijdens de

jaarlijksá ZomerZond"gen. nott"rdammer Gerard olthaar treedt de eerste zondag op met stïeattheatergroep 'De

Stijle, Want...'. Waar in Rotterdam brengt Gerard zijn (zon)dagen door?

voor rockers onder elkaar en

*iËafé't Buissie bij mij om de
:,i.:l--t- ^^- l^^1 *^*"aaq
,::,hoêk, voor een bal met een

rsappie."

r.u1{(H5Por
r,nlk lunch nooit, maar als ik
l;toch iets moet noemen: de

':,,ciabatta's bij de ltaliaanse

írr:brood;eszaak bij het Bin-

nenwegplein en ijs van de

lfssalon op de Meent."

R0MA]{ïIS(HE PLtK

"De Hofpleinfontein op

zaterdag om zeven uuÍ'5
morgens na een heerlijke om-

helzing met mijn vriendin."

KUI{STWERK

"Het betonnen hondie van

,kunstenaar en fotograaf
:Joop Reijngoud. Het stond

tijdelijk op het einde van de

r::Koninginnebrug als ode aan

'Leventde musea
in Rotterdam ís:^
Wetens

een hond die bij het uitlaten
peÍ ongeluk door een beton-

spuiter bedekt werd met een

laagbeton."

wtl{KE1
"lk haat winkelen en zeker oP

zondag. Voor mij is het Pure
noodzaak. Voor aangename

verveling loop ik wel eens

binnen bij Velvet op de Oude

Binnenweg waaÍ de dame

met de mooiste lach van Rot-

terdam wetkt."

ÍtsilvA1
"De ZomerZondagen van

mijn vriendin. Aangename

en relaxte sfeer en leuke

artiesten. Daarnaast Motel
Mozaique en het Filmfesti'
Yal. Je voelt dan dat de stad

in beweging is."

IIU'TUM
"Levende musea zijn de

mooiste en in Rotterdam is

dat café Will'ns en Wetens

om zes uuT's moïgens."

(lUB
"Mijn eigen voetbalclub

GGK (we zoeken nog nieuwe

leden) en natuurlijk de club

van Rotterdam, Feyenootd."

BESïE PLH( l]l DE SrAtt

"Het Noordeteiland, waar ik

woon. Het mooie onbenullige

dorp midden in de stad, om-

ringd door water, geeft het
je een aangenaam ruimtelijk
gevoel."

]AVORITÏT ROïTERDAMST

ARÏIEST

"Jules Deelderrzowel qua

tekst als muziek, Rotterdam

op zijn best."

1{ACHÏHAP
"Spookey vooï een heerlijk
broodje frikandel en Warung
Mini voor een lekker soto

soepie."

? p-rk bij de F ur -o:tr sr:l

r3 jun! - rr juli (op zondagen)
r2.oo - t8.oo
Toegang gratis
wvrfw.zom erzon dagen.nl

Zomezondogen is
genomineerd vool

zíjn de mooiste en

dat café WiII'ns en

RESIAURANT

"Angelo Betti, niet alleen

voor de lekkerste pizza's,

ook voor de leuke sfêer en

komische klinkende ltaliaan s-

Rotterdamse tongval van de

hele familie. "

KROEG

"Tin Tints sigarbar. lk rook

niet, maaÍ waar gedronken

wordt, mag,ook gerookt wor-

den. En Feyenoord-thuiscafé

Spot The looney vooÍ een

ultim ootje. Le Vagabond


