
	

De week van het Echt Rotterdams Erfgoed 
Waar alles draait om doorzetters, aanpakkers en verbinders 

 
Rotterdam, 29 september 2018 - Echt Rotterdams Erfgoed (ERE) is een 
uniek programma waarbij Museum Rotterdam samen met Rotterdammers 
nieuw en actief erfgoed ontdekt en presenteert. Om iedereen kennis te 
laten maken met dit programma, organiseert Museum Rotterdam van 28 
september t/m 6 oktober de week van het Echt Rotterdams Erfgoed. 
Tijdens deze week kunnen alle Rotterdammers (en niet Rotterdammers) de 
actieve collectie van Museum Rotterdam zien, horen, proeven en beleven op 
diverse locaties in de stad.  
 

Activiteiten 
Tussen 28 september en 6 oktober nodigen wij iedereen uit om kennis te maken 
met Echt Rotterdams Erfgoed. Bewonder de voetbalkunsten van SOUFIANE 
TOUZANI tijdens een spectaculaire freestyle show, schuif aan bij het 
Verhalencafé XL, laat je inspireren door de (levens)verhalen van Rotterdammers 
of verrassen door een spetterend optreden van RAPPER WINNE. Neem deel 
aan een ERE Workshop of vier mee dat de dogparade Echt Rotterdams Erfgoed 
is tijdens een dog's dinner waar honden en hun baasjes samen feest vieren.  
 

Boeklancering 
Voordat de activiteiten beginnen, openen we de feestelijke week met de 
boeklancering van Echt Rotterdams Erfgoed, deel 1. Dit boek zal aan een select 
gezelschap worden gepresenteerd in het museum. Met Echt Rotterdams 
Erfgoed, deel 1 brengt Museum Rotterdam een ode aan de eerste 55 
doorzetters, aanpakkers en verbinders die het ERE keurmerk hebben ontvangen. 
Burgemeester Aboutaleb zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. 
 

 "Samen laten de 55 deelnemers zien wat er nu speelt in de stad. We spreken 
over Deel 1, want uiteraard blijven we samen met Rotterdammers op zoek gaan 
naar nieuw Echt Rotterdams Erfgoed! Onze stad is zo’n rijke bron aan verhalen." 

Nicole van Dijk, Conservator & Projectmanager Echt Rotterdams Erfgoed 
 

Bekijk het hele programma van de week van het Echt Rotterdams Erfgoed 
online via: http://www.museumrotterdam.nl/ 

 
 
 

Voor vragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 
Museum Rotterdam | Nina Aelbers | n.aelbers@museumrotterdam.nl 

 
 

 
 



	

Echt Rotterdams Erfgoed 
Museum Rotterdam vertelt, naast de verhalen van toen, ook de verhalen van nu. 
Dit gebeurt o.a. aan de hand van portretten van 'echte' Rotterdammers die het 
actuele verhaal van de stad vertellen. Deze hedendaagse collectie noemen we: 
Echt Rotterdams Erfgoed. Van Rotterdam Noord tot ver in Zuid; overal kom je 
personen, bedrijven en objecten tegen die op hun manier een belangrijke 
bijdrage leveren aan de stad. 

 
Over Museum Rotterdam 

Museum Rotterdam is een stadsmuseum met lef. Cultuurhistorische 
collectiestukken en nieuw cultureel erfgoed vertellen samen het verhaal van de 
stad en haar bewoners – van nederzetting aan de Rotte tot veelkleurige 
metropool. Een unieke combinatie die gedurfde exposities en impact oplevert, 
in het museum en in de stad. Museum Rotterdam, het meest Rotterdamse 
museum ter wereld.  
	
	
	
	
	


