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Gratis toegang op vertoon van 
een goed humeur. 

renovatiewerkzaamheden van 
de 75-jarige Maastunnel. Or- 
ganisatie: Van Es Events, Hen- 
riette Edens en MediatHor. 

Maastunnel van de gemeente 
Rotterdam om omwonenden 
van Charlois aan de zuidzijde 
van de Maastunnel op muzi- 
kale en literaire wijze een bé- 
tje te compenseren voor de te 
ondervinden overlast van de 
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dichteres, de Kaapverdiaanse 
zangeres Arlinda Lima en haar 
band uit Spijkenisse waarna 
DJ Ed van Katwijk de avond af- 
sluit met een afterparty. 
Het totale evenement is een 
cadeau van het projectteam 
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De gedichtenbundel bevat ook prachtige foto's zoals deze van de van tegels ontdane Maastunnel van Sjors Ribeiro Edison (FotoSjars) 
Zie: http://wereldhavendagen.nf/pragramma/charlais-2017-maastunnef/ 

Bonn & Mees van de Charlois- 
se familie Leenheer tijdens 
een speciale concert vanaf het 
water een deel van zijn ge- 
dicht 'Mijn Maastunnel' voor. 
Het voorprogramma wordt 
verzorgd door een andere 

ABOUTALEB, SALET, 
KNEEPKENS, OTTE, 
BERANOVÁ & WAP 

ni Slater & band uit Londen. 
Zaterdag overdag optredens 
van 'Sophia-artiesten' waar- 
onder de groep Ongeregeld en 
Monique & Co met de van de 
Toksjoo op Zuid bekende DJ 
Hansie. Zaterdagavond 2 sep- 
tember om 20-30 uur draagt 
zanger Lee Towers vanaf de 
drijvende bok Matador 3 van 

Robert Tau, Loraine Klaiber, 
Marianne Weber, Jopie Royé, 
Dick Gebuys, Sander 'GERS' 
Grip, Joop van de Bos en Fred 
Marree doen mee. Uit Nisse- 
waard haken woordenaar Jan 
Bontje, Piet Luijten, Ferr Fik- 
kers (tevens ontwerper van de 
gedichtenbundel) en architect 
Han de Kluiver aan. Elk ge- 
dicht is voorzien van een 
prachtige foto van Martin 
Kers, Sandy Struijs, Foto Sjors, 
Sonja van 't Verlaat, Rinus 
Vuik en anderen. Verder 
draagt de immer ondeugende 
schrijfster Bea Bambara voor 
uit eigen werk en is er een on- 
derwater-optreden van zan- 
geres Maaike Siegerist ft. Jon- 

WHD: Lee Towers zingt en leest voor 

Om drie uur krijgt Stadsdich- 
ter 2017 Derek Otte de gelijk- 
namige dichtbundel uitgereikt 
die hij samen met initiatiefne- 
mer Joop van der Hor later aan 
burgemeester Aboutaleb zal 
overhandigen. Ahmed 
Aboutaleb staat met zijn ge- 
dicht 'Groeten uit Rotterdam' 
in de speciaal in het kader van 
'75 jaar Maastunnel' samen- 
gestelde dichtbundel. Hij is in 
goed gezelschap want ook 
ambtsgenoot Mirjam Salet 
van Nissewaard, zanger Lee 
Towers, Manuel Kneepkens, 
Jana Beranová, Hans Wap, Jan 
Oudenaarden, Edwin de Voigt, 
Rommert Boonstra, Van Solo 
en Mark Boninsegna zijn maar 
enkele van de vele bekende 
Rotterdamse dichters die werk 
hebben aangeleverd. 
Maar 'Dichter onder Water' 
grossiert niet alleen in beken- 
de namen, ook ongewoon ge- 
wone Rotterdammers als Rie- 
neke Minderman, Joz Knoop, 

REGIO - 40 Dichters vullen 
zondag 3 september tussen 
13.00 en 14.30 uur tijdens de 
Wereldhavendagen de voet- 
gangersbuis van de Maas- 
tunnel. Eén kilometer poëzie 
tijdens de unieke manifesta- 
tie "DICHTER ONDER WA- 
TER". 

BP Raffinaderij Rotterdam 
maakt zich klaar voor de toekomst 

Een pracht klus waar velen al jaren naar uit kijken! 

Hadewychplaats 104, Spijkenisse shoeby.nl 

Na deze bedrijfsstop zijn wij met deze fabrieken 
weer klaar voor de toekomst en stelt het ons in 
staat onze 50-jarige raffinaderij, samen met onze 
bekwame en deskundige medewerkers. veilig en 
betrouwbaar te laten functioneren. 

Indien u mogelijke overlast ondervindt dan bieden 
wij u op voorhand onze excuses aan. 

Algemeen directeur BPRR 
Emilio Marin 

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben 
dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
Communicatie, +31 (0)10 713 4106. 

aan- en afvoer van materialen maar ook het vervoer 
van de medewerkers zelf. Extra informatie over 
rijroutes en parkeren wordt door middel van 
tekstborden op de A 15 gegeven en moet mogelijke 
overlast beperken. 
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Onze raffinaderij in de Europoort staat aan de 
vooravond van een indrukwekkende geplande 
bedrijfsstop. 

Nog nooit eerder hebben wij samen met zo'n 
3000 extra medewerkers van aannemers een 
bedrijfsstop of een zogenaamde Turn Around 
meegemaakt. Tijdens deze periode van enkele 
weken worden fabrieken uit bedrijf genomen. 
schoongemaakt. inspecties uitgevoerd en 
onderdelen vervangen. Het geeft ons ook de 
gelegenheid om projecten uit te voeren om nog 
beter in te spelen op de toekomstige wetgeving 
en nieuwe beschikbare technieken. 

Tijdens het buiten - en uiteindelijk weer in 
bedrijfstellen van de fabrieken kunt u als buren 
van onze raffinaderij verhoogde fakkelactiviteiten 
waarnemen. Ook neemt het verkeer in de directe 
omgeving wellicht wal toe door niet alleen de 


