
't Eendeëi steunt Pink Ribbon

vereniging de alternatieve garage ‘t Eendeëi

www.eendeei.nl

Pink Ribbon vraagt aandacht 
voor borstkanker
Aandacht voor de borstkanker-
patiënt van vandaag die de juiste 
behandeling en 
optimale begeleiding verdient. 
Daarom financiert Pink Ribbon 
projecten en onderzoeken op het 
gebied van behandeling, nazorg en 
lange termijn effecten van borst-
kanker. Met als doel een beter en 
langer leven voor de borstkankerpatiënt. Met de verkoop van een aantal erg leuke producten helpen wij deze bijzondere organisatie. 
Bij de bar op het Korperpad zijn deze producten verkrijgbaar, waarbij de opbrengst ten goede komt aan Pink Ribbon.
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Begin augustus tekenen we het huurcontract van 
ons nieuwe onderkomen in Rotterdam West

We gaan verhuizen!

Van Helmontstraat 12 Rotterdam

HANDEN UIT DE MOUWEN

En de Ei-markt dan? De planning

De Onderdelencontainers

NIEUWSGIERIG? 
KOM KIJKEN!

Ledenvergadering
Op 6 juli hebben de vele aanwe-
zige leden, tijdens een speciale 
Algemene Ledenvergadering 
ingestemd met de verhuizing 
van ‘t Eendeëi van het Korperpad 
in Rotterdam-Charlois naar de 
Van Helmontstraat in Rotterdam-
West (Nieuw Mathenesse)

Reden
De gemeente Rotterdam heeft 
andere plannen met het ka-
vel Korperpad 25:  Zij wil op 
korte termijn de in slechte staat 
verkerende opstallen slopen en 
verkoopt de grond.

Op zaterdag 17 augustus kun je alvast een 
kijkje komen nemen op de nieuwe locatie aan 
de Van Helmontstraat 10. Van 13.00 tot 17.00 
uur staat de koffie klaar en leiden we je rond.

Omdat de gemeente Rotterdam 
ons een warm hart toedraagt is 
aan ‘t Ei een nieuwe locatie aan-
geboden, voor vergelijkbaar lage 
huurkosten voor de komende 10 
jaar. Qua ruimte gaan we er enorm 
op vooruit en de nieuwe locatie 
biedt tal van mogelijkheden onze 
activiteiten voort te zetten en uit 
te breiden.
Hoewel de ruimtes in redelijke 
staat zijn, moet er wel nog érg 
veel werk verzet worden om ze 

leefbaar, toegankelijk en bedrijfs-
klaar te maken. 

Drie maanden de tijd
Vanaf 1 augustus hebben we on-
geveer drie maanden de tijd 
om alles in te richten en te ver-
huizen. Dat lijkt lang, maar dat 
is ‘t niet. Immers we willen het 
liefst met de leden deze operatie 
klaren, maar niet iedereen heeft 
daar natuurlijk de tijd voor. 

Professionele hulp
Er moet onder meer gesloopt, 
deuren toegankelijk gemaakt, 
geschilderd, gemetseld en getim-
merd. Veel kunnen we zelf, en 
rekenen daarvoor op vrijwillige 
hulp van onze honderden leden.

Voor een aantal werkzaamheden 
zoals specifiek aannemerswerk en 
zwaar transport huren we profes-
sionals in. Liefst bij bedrijven met 
affiniteit met onze doelstellingen. 

Heb je tips of advies?
Aanbiedingen kunt je sturen naar 
bestuur@eendeei.nl

IN DE BUURT
Natuurlijk zullen we ‘Het Korperpad’ gaan missen wat betreft de idyllische loca-
tie, de wuivende populieren, de rust en het vele groen. Toch had het Korperpad 
ook haar beperkingen: We noemen de regelmatige lekkages, de krappe ‘ontmoe-
tingsruimte’ en de beperkte sleutelruimte. Op onze nieuwe locatie ontbreekt 
nu weliswaar nog wat sfeer en het groen, maar daar gaan we hard aan werken. 
Vooralsnog gaan we enorm vooruit op de leefomgeving: We zitten straks in een 
nieuw bruisend centrum van ondernemend Rotterdam. Op nog geen vijftig me-
ter afstand van Europa’s grootste ‘Dakpark’, vlakbij spraakmakende kunstinitia-
tieven en culinaire verrassingen en (ook handig)  De Praxis als overbuurman, KFC 
om de hoek en een kilometerlange winkelboulevard op 2 minuten loopafstand. 
Zeer handig is ook de metro om de hoek. 
Je Eend wil tóch niet starten na een dag sleutelen? No problem. Ruimte zat om 
‘m veilig te laten overnachten op de Van Helmontstraat en dan gewoon met de 
Metro naar huis.

Het nieuwe Ei beschikt straks over een afgesloten terrein van plm. 
50 x 25 meter met daarop twee gebouwen met alle ruimte voor de 
cursussen en ontmoeting, een groot onderdelenmagazijn en vele sleu-
telplekken (ook voor lange termijn-restauratieprojecten)  Daarnaast 
komt er plek voor (winter)stalling en buitenactiviteiten. Op dit moment 
wordt nog gepuzzeld (en vooral berekend) waar wat komt. 

Je vindt het leuk om onkruid te wieden of een muur wit te verven? Meld je dan aan bij bestuur@eendeei.nl 

It giet oan!

De notulen van de ALV op 6 juli vind je op www.eendeei.nl

Vragen over de nieuwe Ei-plek? Mail: bestuur@eendeei.nl

Op www.eendeei.nl vind je alles over de verhuizing

De verhuizing (terug naar West) wordt één van de grootste uitdagingen 
in het 37-jarig bestaan van ‘t Eendeëi. maar met 500 actieve leden, 

donateurs en netwerkcontacten is dat natuurlijk ’appeltje-eitje’
Wij heten je welkom bij ‘Het Nieuwe Ei’ en zien je snel in de Van Helmontstraat!

Klussenlijst
Het is nu nog te vroeg om een gedetailleerde klussenlijst te kunnen publiceren. Maar,  
en dat zal niemand verbazen…. er zal het nodige werk moeten worden verricht op de 
nieuwe locatie! Met de gemeente moet nog worden overlegd over wat zij voor haar reke-
ning neemt, maar er zal genoeg werk overblijven voor de vereniging!! 
Een schot voor de boeg: er moet worden gesloopt, gebouwd en geschilderd. We doen 
hiervoor uiteraard een beroep op de leden van ‘t Ei. We zijn tenslotte een vereniging met 
vele leden en zoals iedereen weet: 

Vele handen maken licht werk!
Leden die nu al weten (het bestuur weet niet alles!!) dat zij iets kunnen betekenen voor 
de vereniging omdat zij een klusbedrijf hebben, loodgieter zijn, goedkoop aan klusmate-
riaal kunnen komen, toevallig een bar over hebben voor de nieuwe ontmoetingsruimte!, 
kunnen zorgen voor een “groen” terrein, beschikken over vrachtwagens voor de verhui-
zing enz. enz.: Laat het weten aan het bestuur!! Stuur vast een mail naar: 
bestuur@eendeei.nl

Op 14 september staat de jaarlijkse Ei-markt gepland.
En natuurlijk gaat die door. De vraag is nog even of we hem op 
de oude of de toekomstige locatie laten plaatsvinden.
De nVan Helmontstraat zou natuurlijk leuk zijn, Alleen is deze 
dan waarschijnlijk nog verre van gebruiksklaar.

De eerste week van september weten we meer en ontvangt u het 
‘papieren’ Clubblad in de bus met alle preciese informatie over 
de programmering van de Ei-markt en de verhuizing.

Hou tussentijds uw mailbox nauwlettend in de gaten voor 
de laatste berichtgevingen over ‘Van Helmont’

‘t Eendeëi heeft vanaf 1 augustus ruim drie maanden de 
tijd om te verhuizen. Medio november dient het Korper-
pad schoon opgeleverd te worden.
Voorlopige planning:
Augustus: Vaststellen ruimtes, begroting verhui-
zing en verbouwing, opruim- en sloopwerkzaam-
heden
September: Verven en verbouwen, Opbouw maga-
zijnstellingen en verhuizing onderdelen.
Oktober: Verhuizing garage + bar. Verdere klus-
sen (m.n. winterplan: verwarming en isolatie)

Op het Korperpad staan al jarenlang twee 
50 voets scheepscontainers, boordevol 2CV 
onderdelen. Het bestuur wikt en weegt nog 

of we ze in hun geheel meeverhuizen naar de 
Van Helmontstraat. Waarschijnlijk wel, maar 

we houden je op de hoogte.

Het terrein aan de Van Helmontstraat is ommuurd door beton-
nen schuttingen en achterkanten van andere bebouwing. De bui-

tenruimte is volgelegd met betonnen Stelcon-platen. Niet echt 
gezellig dus. Daar willen we snel verandering in brengen. 

Welk Ei-lid is tevens hovenier of beplantings-deskundige en kan 
ons adviseren hoe het terrein snel groener te krijgen? 

Mail ons: bestuur@eendeei.nl

Groen!

Pas als we begin augustus de sleu-
tels hebben, kunnen we beginnen 
met een gedegen inventarisatie hoe 
we alles in kunnen gaan delen en 
verbouwen.
We zoeken daarna voor het profes-
sionele werk leden met een schil-
der-, timmer, klusbedrijf e.d. Be-
langstelling? Mail ons je gegevens 
en deskundigheden en we nemen je 
mee in het offertetraject.

(dus met nog een weekje ‘onder voorbehoud’):

Kijk op www.eendeei.nl en lees voor meer achtergrond-
info alle artikelen onder de rubriek ‘t Ei verhuist!
Ook het voorlopige werkplan (het vergaderstuk wat is 

uitgedeeld op de laatste ALV) is hier te lezen 

Professionals gezocht


