
A G E N D A

We zijn op werkdagen geopend van 11.00 - 17.00 uur 

en natuurlijk tijdens onze events.

Al onze activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Digters werkt samen met Pameijer om iedereen 

gelijke kansen op werk te geven.

Digters is onderdeel van Poet Farmer Group.

Digters is gevestigd aan de Rotte tegenover 

het Noordplein. Op werkdagen kun je bij ons 

altijd terecht om iets te drinken of te eten. 

Onze keuken is vegetarisch, vegan en zoveel 

mogelijk biologisch. In de avond zijn we het 

cultureel- en eventpodium van Crooswijk.

Wil jij jouw evenement, borrel 

of overleg houden bij Digters? 

Mail ons op hello@digters.nl 

of bel 088-0909800.

Linker Rottekade 292

3034 CV  Rotterdam

E hello@digters.nl

T 088-0909800

W digters.nl

ZIE JE BIJ DIGTERS!
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              Dinsdag 8 maart, aanvang 19.00 uur

Alfabet Soep aan de Rotte
Open podium voor creatieve woord- 

kunstenaars en artiesten in Rotterdam.

              Woensdag 16 maart, vanaf 7.30 uur

Raadsverkiezingen
Digters is stembureau voor de gemeente-

raads- en wijkraadsverkiezingen.

              Donderdag 17 maart, aanvang 19.30 uur

Live aan de Rotte
Het live muziekevent in Crooswijk met 

deze keer LUCAS & Rosann.

              Vrijdag 25 maart, aanvang 17.00 uur

Zorgzaam010
Een bijeenkomst over vrijwilligerswerk

in jouw stad. Kom en kijk wat jij kunt doen!

             Donderdag 31 maart, aanvang 19.30 

Digters aan de Rotte
Geschreven, gesproken, en gezongen 

eigen teksten van Rotterdamse makers.

              Dinsdag 5 april, aanvang 19.30 uur

Pubquiz
Iedere 1e dinsdag van de maand met 

pubquizmaster Cor Visser.

              Donderdag 7 april, aanvang 19.00 uur

Open-stage aan de Rotte
Open-mic en jamsessie bij Digters. 

Schrijf je in en probeer je eigen muziek.

              Dinsdag 12 april, aanvang 19.00 uur

Alfabet Soep aan de Rotte
Open podium voor creatieve woord- 

kunstenaars en artiesten in Rotterdam.

              Donderdag 14 april, aanvang 19.00 uur

Comedy aan de Rotte

Sinds juni 2021 werkt Digters nauw samen met cultuurmakers Bianca Sallons (Digters aan de 

Rotte), Marvin Vreeswijk (Alfabet Soep aan de Rotte) en Eloah Udenhout (Comedy aan de Rotte). 

Samen met hun programmeert Jaap Koopman (Digters) vrijwel elke dinsdag- en donderdagavond 

een evenement. Er is voor iedereen wat te beleven, zoals open-mics waar artiesten zelf het podi-

um kunnen beklimmen, de maandelijkse pubquiz, live muziek en nog veel meer.

Een cultureelpodium in Kralingen-Crooswijk

thuis in crooswijk

Kralingen-Crooswijk, kom stemmen bij Digters! 

Woensdag 16 maart is Digters stembureau in Crooswijk voor de gemeenteraads- en wijkraads-

verkiezingen. Je kunt van 7.30 uur tot 21.00 uur stemmen. 

Meer informatie: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen/

Marvin Vreeswijk en Eloah UdenhoutBianca Sallons en Jaap Koopman


