penthouse
prison

Boontje
is ons
loontje

Heilige Boontjes
The literal translation of ‘Heilig Boontje’ is ‘Holy Bean’.
It actually means somebody who pretends to be holy but in fact is not,
a plaster saint.

Wat is Penthouse
Prison?
Penthouse
Prison is een
initiatief van
Heilige Boontjes

‘Heilige Boontjes’ is een initiatief van politie-agent Marco den Dunnen
en sociaalmakelaar Rodney van den Hengel. Een plek waar jongeren met
een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid worden om structureel aan het
werk te gaan. Marco en Rodney begonnen met een kleine koffiebar met
eigen koffiebrander en dit is ondertussen uitgegroeid tot een grand café
waar je ook in de avond kan eten en met een eigen koffiemerk dat al op
vele plekken wordt genoten.
De jongeren hebben diverse achtergronden. Vaak komen zij uit kansarme
gezinnen, de opvoeding komt van de straat. Daarbij worden er vaak
verkeerde levenskeuzes gemaakt die leiden tot situaties die door gebrek
aan kennis, voorbeeldfuncties en vele andere factoren leiden tot situaties
waar geen uitweg meer te vinden is.
Heilige Boontjes stelt zich ten doel om deze jongeren weer op het juiste
pad te brengen door ze op alle fronten te steunen. Door hulp te verlenen
bij huisvesting, schuldsanering, relatieproblematiek maar vooral door
het bijbrengen van eigenwaarde en onafhankelijkheid.
Niets is zo goed voor een mens als een vaste basis te hebben en ge
waardeerd te worden.
Heilige Boontjes is niet alleen uniek in zijn opzet met gekwalificeerde
begeleiding, maar mag zich ook verheugen op een brede ondersteuning
vanuit Politie, het Openbaar Ministerie en het Gemeentebestuur. Het doel
is om op jaarbasis een vijftigtal jongeren te laten re-integreren.
Heilige Boontjes probeert om te verbinden en niemand, om welke reden
dan ook, uit te sluiten.

Het
gebouw

Penthouse prison is gevestigd in het voormalige politiebureau Eendrachts
plein. Eind 19de eeuw is het gebouw in gebruik genomen als school voor
bijzonder onderwijs.
De panden aan het Eendrachtsplein hebben bijna allemaal het
bombardement van de 2de Wereldoorlog overleefd. De unieke architectuur
is bewaard gebleven en maken van het Eendrachtsplein een speciale plek
in Rotterdam.
In de 2de Wereldoorlog is het gebouw in dienst geweest van de Duitse
bezetters. Daarna is het in 1945 aangekocht door de politie en tot 2016
was hier het Bureau Eendrachtsplein gevestigd.
Nadat burgemeester Aboutaleb de Heilige Boontjes bij een bezoek aan
de eerste vestiging (Burg. Meineszplein) in 2016 hen attendeerde op de
mogelijkheid van een vestiging aan het Eendrachtsplein was een grotere
pop-up zaak hier snel gerealiseerd.
Om deze fantastische locatie op langere termijn te kunnen waarborgen
voor de Heilige Boontjes heeft een groep Rotterdammers met een groot
hart voor de stad en de minder kansrijken het gebouw aangekocht.
Bureau Eendracht: inmiddels is het pand verbouwd en hebben zich op
de bovengelegen verdieping bedrijven en instellingen gehuisvest die
een maatschappelijk doel nastreven. Zij dragen allen op eigen wijze bij
aan de financiële onafhankelijkheid van het geheel en aan het hoofddoel
‘re-integratie van Rotterdamse jongeren’ via bijvoorbeeld stages en
cursussen.
Op de vierde en bovenste verdieping had de politie een zestal cellen
voor de nachtopvang van verdachten. Deze cellen waren bedoeld voor
tijdelijk gebruik, voornamelijk voor voorarrest. Hier is nu een Bed &
Breakfast gevestigd luisterend naar de naam Penthouse Prison. Zo
heeft dit markante gebouw de - van oudsher - maatschappelijke functie
kunnen continueren.

De
Bed & Breakfast

Het cellencomplex bevat zes cellen; vier zijn slaapkamers, één is een
wasruimte met wc (let op; de doortrekker van het toilet is op de gang,
blauwe knop links om de hoek, die moest de cipier voor je indrukken...) en
er is een cel bestemd als relaxruimte. Hier vind je o.a. boeken, spelletjes
en een televisie.
Aan de oorspronkelijke uitstraling, inclusief de originele boeventeksten, is
niets veranderd. Maar om de toch wel grimmige sfeer van een gevangenis
iets aangenamer te maken zijn er comfortabele bedden geplaatst en is
de aankleding niet al te sober. De originele roestvrije stalen wc’s zijn
omgetoverd tot plantenbakken.
Dit cellencomplex is het exclusieve terrein van de gasten van Penthouse
Prison. Dit is ook afsluitbaar.
In de waskamer vind je een badjas waarmee je naar de gedeelde douche
kan. Deze douche wordt gedeeld met de overige bewoners van het pand.
De douche is nog steeds van het Spartaanse gevangenisniveau, maar er
komt wèl warm water uit.
Op de verdieping is een keuken en dakterras, hier heb je toegang toe. De
rode tafel op het dakterras mag exclusief door de gasten van Penthouse
Prison gebruikt worden.
In de keuken kan je een kopje koffie of thee zetten en eenvoudige
maaltijden bereiden. Maar natuurlijk kun je hiervoor ook bij de ‘Heilige
Boontjes’ terecht op de begane grond. En in overleg komen ze je ontbijt
naar boven brengen.
Je kan dus de gehele vierde verdieping gebruiken waarvan een gedeelte
geheel exclusief.
Gedurende de openingstijden van Heilige Boontjes kan je via de voordeur
gewoon naar binnen en met de lift bij Penthouse Prison komen. Na
sluitingstijd (23:00 uur) is het wat ingewikkelder en moet je via de
achteringang ‘inbreken’.

Do’s and dont’s
ZORG DAT JE
ALTIJD JE SLEUTEL
OP ZAK HEBT!

Als je het dakterras opgaat NEEM ALTIJD EEN SLEUTEL MEE.
Als de deur dichtvalt valt hij in het slot!
Ook als je de stad ingaat neem je de sleutel mee. Het cellencomplex is
exclusief voor jou als gast en je kan daar dus ook je spullen achterlaten,
maar sluit altijd het complex af als je weggaat. Mocht je na sluitingstijd
terugkomen dan kan je altijd via de achterkant naar binnen.
Toegang via de achterkant na 23:00 uur in de avond en voor 8:30 uur in
de ochtend. De sleutel past op het hek aan het Rochussenhof. Hier is ook
een fietsenstalling. Vervolgens is er een vluchttrap aan de rechterzijde
van het gebouw en via deze trap kom je op de vierde verdieping en loop
je via het tegelpad naar de deur. Deze kan je met dezelfde sleutel openen
en dan ben je binnen.
Er is geen roomservice maar je kan wel speciale dingen vragen aan de
Heilige Boontjes. Vraag dan naar Robin of Hanneke.
Er is een smart-tv waar je via apps NPO Start, Netflix en Youtube kan
ontvangen.
Er hangen rookmelders in de cellen, NIET BINNEN ROKEN!
Mocht zich een calamiteit voordoen dan is er een officiële vluchtweg via
de deur aan de zuidzijde. Daarmee kom je op het dak en de vluchttrap
aan de achterzijde. Via het dakterras kan je op het platte dak van de
buren komen.
Waarschuw Robin of Hanneke als er iets niet in orde is.
Telefoonnummer Robin +31 6 15 15 53 17
Normale checkout is 11:00 uur en waarschuw Robin even voordat je
uitcheckt.

WIFI
Eerste hulp
extra lakens/
handdoeken

Inloggen op: HeiligeBoontjes
Wachtwoord: Heiligboonjte010 (let op: t en j zijn omgedraaid)

Erasmus MC, telefoon 010 704 0 704 (spoedeisende hulp)
Dr. Molewaterplein 40 - op 5 minuten lopen

Per boeking is betaald voor één set schone handdoeken en lakens per
persoon, en één schoonmaakbeurt. Natuurlijk kan er op verzoek extra
worden geleverd tegen een vergoeding. Per extra schoonmaakbeurt 30
euro, en per extra set lakens en handdoek 15 euro.

Parkeren
Openbaar Vervoer
Fietsen verhuur
Musea
vlakbij

Betaald parkeren op straat
Parkeergarage: Garage Museumpark, Museumpark 32
18,50 euro per etmaal.

Metrostation Eendrachtsplein voor de deur
Tramhalte lijn 4, om de hoek Nieuwe Binnenweg
Tramhalte lijn 7 voor de deur (Eendrachtsplein)
Centraal Station op 10 minuten lopen

Diverse mogelijkheden oa City Rider Westblaak 8

Museumpark
Dit moderne park in het centrum van Rotterdam wordt omgeven door
zes musea waarmee ook gelijk de naam verklaard is:
■ Museum Boijmans van Beuningen www.boijmans.nl
Enige jaren in verbouwing, alternatieve locaties zie hun website
■ Kunsthal Rotterdam www.kunsthal.nl
De Kunsthal Rotterdam is een van de iconen van de moderne
architectuur
■ Het Nieuwe Instituut www.hetnieuweinstituut.nl
Het Nieuwe Instituut is een museum voor architectuur, design en
digitale cultuur
■ Natuurhistorisch Museum Rotterdam www.hetnatuurhistorisch.nl
Een doodleuk museum
■ Huis Sonneveld www.huissonneveld.nl
Huis Sonneveld is een van de best bewaard gebleven woonhuizen in
de stijl van ‘Het Nieuwe Bouwen’
■ Het Chabot Museum www.chabotmuseum.nl
Het Chabot Museum is een aan de Nederlandse kunstschilder en
beeldhouwer Henk Chabot gewijd museum

Marktdagen
Uit eten

Eendrachtsplein, biologische markt: elke dinsdag
Grote markt, Binnenrotte: elke dinsdag en zaterdag
Boekenmarkt, Wijdekerkstraat: dinsdag en zaterdag
Markthal, Binnenrotte: elke dag

■ Westkop Rotterdam, Museumpark 25

Bier en pizza, het klinkt als een gekke combi, maar Thomas verrast
je graag met perfecte bier-spijs combinaties bij De Westkop
■ Annabel, Schiestraat 20
Annabel is bovenal een poppodium, maar je kunt er ook lunchen en
na het stappen een lekkere hap halen
■ Restaurant Bierhandel De Pijp, Gaffelstraat 90
Studententent met sfeer en goed prijzen voor goede spijzen
■ Zeezout, Westerkade 11
Visrestaurant
■ Restaurant Old Dutch, Rochussenstraat 20
Old Dutch chique
■ Melief Bender, Oude Binnenweg 134
Oude gezellige eetkroeg
■ Azura, Otto Reuchlinweg 1166
Aziatisch op ‘de Kop van Zuid’

Diverse
Activiteiten

zie www.uitagendarotterdam.nl

Rotterdam Tourist information
Coolsingel 114
Stationsplein 21

