
in gesprek 

met floris 

van gennep
Lot Mertens 
Als ik Floris van Gennep spreek, 
zijn er vanwege de coronamaat
regelen weinig mensen in de 
dorpszaal. Toch is er activiteit: 
vanuit de keuken klinken ver
trouwde geluiden, de regen ton

nen in de paleistuin krijgen een 
nieuwe plek en de houtwerk
plaats wordt aangeveegd. Floris 
beantwoordt terloops vragen van 
de actievelingen. Eén van de 
taken uit zijn uitgebreide taken
pakket voor het WIJKPALEIS is 
conciërge. “Het is echt leuk om 
zowel in het hier en nu actief te 
zijn als me met de toekomst bezig 
te houden”, licht Floris toe. We 
zien hem áltijd in het WIJKPALEIS. 
Naast conciërge is hij ook 
timmerman en architect, en 
vormt hij samen met Marieke 
Hillen het werkbestuur.  
Floris heeft jarenlang ontwikke
lingswerk gedaan en is vanuit die 
maatschappelijke betrokkenheid 
al langer verbonden aan het 
Wijkpaleis. “Hoe we in het 
WIJKPALEIS informeel met elkaar 
omgaan, doet me denken aan het 
leven in India”. Vanaf 2017 wordt 
zijn rol serieuzer. Hij vormt 
samen met Marieke het bestuur 
van de nieuwe stichting het WIJK
PALEIS. Het was toen al duidelijk 
dat het WIJKPALEIS niet langer kon 
blijven aan de Eerste Middelland
straat. Het is hèt moment om de 

toekomst van het WIJKPALEIS vorm 
te geven. “We zitten nu hier, dus 
we zijn al aardig onderweg.” 
 
EIGEN HUISBAAS
Volgens plan koopt het WIJKPALEIS 
aan het einde van 2021 het pand 
van de gemeente Rotterdam. Met 
de toezegging van de KNHM om 
een fors deel bij te dragen aan de 
aankoop van het pand, is een 
grote stap gezet in de toekomst 
van het WIJKPALEIS.

Als ik Floris vraag waarom we het 
gebouw eigenlijk gaan kopen, legt 
hij enthousiast uit: “Dat hebben 
we afgesproken. Toen we naar de 
Claes de Vrieselaan verhuisden, 
bleek de huur hoger dan we 
kunnen betalen. De huur die de 
gemeente vraagt, is hoog omdat 
rekening wordt gehouden met 
kosten voor onderhoud. Voor de 
gemeente is dat duur, maar wij 
kunnen dat prima zelf! We heb
ben een korting voor de huur 

paleis♛post

vormgeven aan het ‘india’ van rotterdam

eerste nummer mei 2021 wie je ook bent, wat je ook doet, je maakt het in het WIJKPALEIS

het WIJKPALEIS vanuit de tuin gezien   tekening caroline ellerbeck

binnenkort 
te koop: 
doe je mee?
AANKOOPPLAN GEBOUW WIJKPALEIS 
2021 is een spannend jaar 
voor het WIJKPALEIS. Van huren 
bij de gemeente gaan we over 
tot aankoop van het gebouw 
aan de Claes de Vrieselaan. 
Echt?! Koning(inn)en kopen 
Paleizen alleen voor zichzelf, 
wij willen samen met zoveel 
mogelijk bewoners van 
Rotterdam-West het gebouw 
kopen. Dan wordt  het echt 
het ‘paleis van de wijk’. 
Hoe dat allemaal in zijn werk 
gaat, daarover berichten we 
in vier afleveringen van onze 
nieuwe krant paleis♛post: dit is 
nummer één.

floris en justin in juni 2019 bij het plaatsen van kozijnen in de straatgevel van het wijkpaleis 
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eerste schaap 
over de dam: 
start aankoop 
gebouw 
KONINKLIJKE HEIDEMIJ STEUNT ONS PLAN
Op donderdag 20 mei heeft de 
Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij een grote 
lening toegezegd voor de aankoop 
van gebouw van HET WIJKPALEIS. 
Dat is een heel belangrijke stap in 
de gezamen lijke financie ring van 
de aankoop van het gebouw. Nu 
het eerste schaap over de dam is, 
volgen er zeker meer! 
Naast andere fondsen vragen 
we ook zoveel mogelijk buurt
bewoners en belang stellenden 
om deel te nemen in de aankoop 
van het WIJKPALEIS. 

hoe doe je mee?  
Oproep aan buurtgenoten, 
mee makers en iedereen die 
het WIJK PALEIS een warm hart 
toedraagt. 
Wil je meer weten over het 
samen-koop-plan? ZOOM 
mee op woensdag 10 juni 
om 20 uur. Meld je aan via 
wijkpaleis@gmail.com

Ben je klaar met zoom’en 
en wil je live in gesprek of 
weet je al dat je wilt meedoen
mail naar wijkpaleis@gmail.com

De paleis♛post is een onregelmatig verschijnende krant over de grootse plannen èn het dagelijks leven 
van verschillende meemakers in het WIJKPALEIS aan de Claes de Vrieselaan 72.
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KROON♛OP HET WERK: 

nathalie en 

de kringloop
schapen op 

het dakpark
Marieke Hillen 
Nathalie Comans (Ministry of Knits) heeft 
een werkplaats op de tweede 
verdieping van Het WIJKPALEIS. 
Ze is opgeleid als modeontwerper 
aan de Willem de Kooning 
Academie. Deze zomer graast 
dankzij haar een kleine kudde 
MERINOSCHAPEN in de buurttuin op 
het Dakpark aan de Vierhaven
straat. Ze wil de wolindustrie in 
Nederland nieuw leven inblazen. 
Waarom wil zij de schapen laten 
grazen in RotterdamWest?
“Vanaf het begin van mijn 
carrière ging ik op zoek naar 
informatie over de materialen die 
ik in mijn ontwerpen gebruikte. 
Waar zijn de stoffen gemaakt, 
onder welke omstandigheden, 
welke materialen, verven worden 
er gebruikt? Deze informatie was 
niet voorhanden. Ik besloot dat 
ik aan de modewereld wilde 
bijdragen door een betere manier 
van produceren. En dus begon ik 
bij het begin. Welke materialen 
zijn er lokaal voorhanden. Wol! 
Maar de maakcultuur van wol is 
hier verdwenen en verplaatst 
naar de lagelonenlanden.
Wat doen we bijvoorbeeld met 
de wol van de TEXELAAR, hét vlees
schaap van Nederland. Dat is 
grove wol die niet echt geschikt is 

voor kleding, deze wol heeft hier 
geen waarde meer. Schapen 
scheren is tegenwoordig een 
kostenpost, wol brengen bij de 
wolfederatie kost geld. De wol 
van MERINOSCHAPEN is wel mooi, 
maar de productie is nu onder 
andere vanwege ’t vele transport 
vervuilend. In Australië en Nieuw 
Zeeland lopen grote kuddes. 
Die wol wordt in China gewassen 
en verwerkt tot half product, en 
dan in andere landen tot garens 
gesponnen. De hoogste kwaliteit 
garens wordt in Italië geverfd en 
daarna in Bangladesh en 
Myanmar tot kledingstukken 
gebreid. Dus voordat iets bij ons 
in de winkel hangt, is de wol vele 
kilometers onderweg en weten 
we niets van de productie of de 
werkomstandigheden waarin het 
is geproduceerd. En ja, dan is het 
ook nog een goedkoop kleding
stuk dat je maar een paar keer 
draagt. Daarom besloot ik dicht
bij huis te produceren, waar ik de 
productieomstandig heden ken. 
De wol van het Nederlandse 
MERINOSCHAAP is heel geschikt om 
kleding van te maken én door het 
grazen dragen de schapen bij aan 
de biodiversiteit op het Dakpark. 
En als we ze scheren hebben we 
goede wol in plaats van ‘afval’. 
Door de kudde op het Dakpark – 
de schapen komen van de 
Zeeuws vlaamse Wolboerderij 
Blij Bezuiden – hoop ik meer 
mensen te kunnen vertellen over 
de modeindustrie en hoe we met 
het Nederlandse MERINOSCHAAP die 
industrie een stapje duur zamer 
kunnen maken.”

nathalie comans gelukkig met de merinoschapen op het dakpark   foto justin fernandes 
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gekregen voor een periode van 
drie jaar met daarin de afspraak 
om het pand na die tijd te kopen.” 
Het WIJKPALEIS is een beetje 
eigenwijs. “Als we zelf huisbaas 
zijn, bepalen we zelf hoe we het 
gebouw onderhouden, beheren 
en verduurzamen. Dan is dit 
pand van de vastgoedmarkt af en 
functioneert het gebouw zónder 
gedoe van een verhuur der.” De 
stip op de horizon is dat het pand 
over 30 jaar echt eigen dom van 
de wijk is. “Als alle lenin gen over 
30 jaar zijn afbetaald, is het 
gebouw van de wijk!” Het gebouw 
kan zo voor de langere termijn 
van betekenis zijn voor de wijk. 
 
LENEN BIJ DE BUREN
Het WIJKPALEIS is belangrijk voor 
veel verschillende mensen uit 
de buurt. Naast het ondernemen 
en maken, staat ontmoeting 
centraal: “Daarom hebben we 
gekozen dat je dat terug ziet in de 
financiering van het gebouw”, 
voegt Floris toe. “We willen geld 
lenen van de wijk. Het is veel 

leuker om rente uit te keren aan 
onze buurt.” Daarnaast is er een 
samenwerking met een aantal 
maatschappelijke fondsen zoals 
het Stadmakersfonds en de 
KNHM. Ze lenen niet alleen geld, 
ze kijken ook wat het WIJKPALEIS 
maatschappelijk oplevert. Deze 
fondsen vormen dus eigenlijk net 
als buurtbewoners echte partners 
van het WIJKPALEIS. “Wat we niet 
kunnen lenen bij onze partners, 
lenen we bij de bank”. 
Op dit moment wordt een 
systeem ontwikkeld om obligaties 
uit te geven. Dat zijn leningen 
tegen vast rentetarief en een vaste 
looptijd, wat betekent dat je als 
obligatiehouder weet waar je 
aan toe bent. Floris: “We zorgen 
dat ook buurtbewoners met 
een kleinere portemonnee mee 
kunnen doen. Daarnaast werken 
we aan een rentevrije lening voor 
mensen die vanuit hun geloofs
overtuiging geen rente willen 
ontvangen. Want het WIJKPALEIS is 
er voor iedereen.” 
Naast de financiële relatie ben je 
als obligatiehouder een soort 
ambassadeur van het WIJKPALEIS. 
“Ik ben benieuwd hoeveel obliga
tiehouders we vinden. Het is heel 
spannend. Maar we zijn al een 
eind gekomen dus ik heb er alle 
vertrouwen in. Daarnaast heb ik 
al van veel mensen gehoord dat je 
beter je geld in iets kunt steken 
waarvan je weet wat het is dan in 
een vaag aandelenpakket.” 

overleg in het werk met querien van de raad van toezicht

rgaet en nura van mixblik in de glimmende nieuwe keuken   



berichten over grootse plannen én het dagelijks leven in het WIJKPALEIS een ontmoetingsplek in rotterdamwest

paleis♛post 3

paleispraatjes
wist je dat we in oktober 2020 bij de 
VOORBEELDverkiezing 15.000 euro wonnen 
waarmee we de WIJKkeuken konden 
afbouwen en de koks nu altijd glimmend van 
plezier de heerlijkste maaltijden maken
wist je dat in de Fabriek van de Werk
groep Jongeren Middelland een heuse 
muziekstudio is, die door alle jongeren uit 
RotterdamWest mag worden gebruikt
wist je dat in de schuur een inblik
fabriekje komt voor stichting Mixblik met 
een echte autoclaaf en felsmachines
wist je dat je als startende maker een 
kast kunt huren in één van de maaklokalen 
van het WIJKPALEIS op de begane grond

wist je dat je elke woensdagavond, 
donderdagavond en vrijdagavond eten kan 
afhalen in het Paleis? We zijn in alle keukens 
thuis. Op woens dag kookt Fatma Surinaams, 
donderdag koken de vrouwen van Mixblik 
afwisselend Eritrees of Syrisch en vrijdag 
verrast Homa met een Afghaanse dis. Nu nog 
alleen maaltijden afhalen, vanaf 9 juni 
kun je weer Wo/Do/Vr van 17u30 tot 19u30 
aanschuiven 
wist je dat Theo en Jan van de Clean Ups 
regelmatig helpen bij allerlei klussen 

wist je dat zodra we weer open mogen 
we mensen nodig hebben die op woensdag, 
donderdag of vrijdagmiddag gastheer 
of gastvrouw willen zijn
wist je dat we net nieuwe huisnummers 
hebben gekregen:  72a = WIJKPALEIS 
72b = de Fabriek (werkgroep jongeren middelland) 
72c = rk Mariabasisschool

wist je dat buiten openingsuren het 
WIJKPALEIS kan worden gebruikt voor 
activiteiten die gaan over maken, ontmoeten, 
leren en ondernemen én een relatie hebben 
met RotterdamWest

Het WIJKPALEIS is een wijkonderneming, dé plek om het te 
maken, ’n ontmoetingsplek in Rotterdam West. Het WIJKPALEIS 
maakt deel uit van Huize Middelland. Het Paleis is mogelijk 
dankzij de inspanning van vele buurtbewoners en met financiële 
steun van Huize Middelland, Stichting DOEN, KNHM, VSB fonds, 
Oranjefonds, Job Durafonds, LSA Landelijk Samenwerkings
verband Actieve bewoners, CityLab010, Mooi, Mooier, 
Middelland, OpzoomerMee en de VOORbeeldverkiezing. 

colofon: paleis♛post is een uitgave van het 
WIJKPALEIS en verschijnt zeker 4x per jaar, oplage 1500
wil je meedenken of meeschrijven aan de 
paleis♛post, laat van je horen! 
redactie voor deze editie Lot Mertens, Jaap van Triest, 
Marieke Hillen; tekeningen Carolien Ellerbeck;
foto’s Marieke en Justin; opmaak Jaap van Triest;   
gedrukt op 100% recyclingpapier door Tripiti Rotterdam

openingstijden  WIJKPALEIS (vanaf 9 juni 2021):
Woensdag, Donderdag en Vrijdagmiddag 
van 12u00 tot 17u30; en óók op Wo/Do/Vr 
kun je van 17u30 tot 19u30 aanschuiven 
voor een buurtmaaltijd (5 euro).
adres: Claes de Vrieselaan 72a  3021 JS Rotterdam
email: wijkpaleis@gmail.com  
mobiel: 06 24754086 Marieke Hillen

Via sociale media volg je wie het maakt in 
het WIJKPALEIS en hoe je mee kan doen:
fb: @hetwijkpaleis  insta: @wijkpaleis  

paleis♛post 2 verschijnt in juni 2021. 
wil je de paleis♛post als pdf ontvangen, 
mail dan naar wijkpaleis@gmail.com

DE REIS VAN HET♛PALEIS

van loempiakar 
tot zomerkiosk
Marieke Hillen
Het WIJKPALEIS kwam niet zomaar ‘uit de 
lucht vallen’. In 2008 vroegen vrouwen uit 
RotterdamWest zich af hoe ze een plek 
konden maken waar je elkaar als buurt ge
noten makke lijk kon ontmoe ten. Die simpele 
vraag was het begin van SINGEL DINGEN, een 
zomer se plek aan de Heemraads singel. Met 
een omgebouwde loempia kar, gekocht op 
Marktplaats, wat picknickkleedjes, ‘stroom 
uit de boom’ van een aardige singel bewoner, 
en heel veel jerrycans water van allerlei 
buren, gingen zij in de zomer van 2009 van 
start. Een lekker zonnig terras in het gras 
was iets dat in Rotter damWest nog niet 
bestond. Al doende ontstond een programma 
met kinderactiviteiten, muzikale intermez
zo’s... en ook druilerige dagen, drassig gras, 
laarzen aan en samen eten in de tent met 
regen op het dak. Het tweede seizoen 
bouwden we een echte kiosk, de derde 
zomer zorgde de gemeente voor elektra en 
stromend water. Vrijwilligers vroegen aan 
het eind van elk seizoen: ‘Kunnen we niet nog 
wat langer blijven...’. Dat zette aan tot 
denken: ‘Kunnen we een winterplek maken? 
En wat zou een winterplek moeten zijn?’ 
We zijn met allerlei bewoners van Rotter
damWest aan de keuken tafel gaan zitten 
om hier over na te denken. Het moest een 
plek worden voor ontmoeting en ‘een plek 
om het te maken’. In 2015 zette een eerste 
groep enthousiastelingen in het oude Wijk
ontmoetingscentrum aan de 1e Middelland
straat een souterrainraam open. Door dat 
raam stapte je vanaf de straat naar binnen. 
In de volgende paleis♛post meer over hoe 
het WIJKPALEIS uitgroeide van die popup 
plek aan de 1e Middellandstraat naar een 
ècht PALEIS aan de Claes de Vrieselaan.

KROON♛OP SAMEN WERKEN
Op de begane grond van het WIJK PALEIS is 
het een komen en gaan: koks van de keuken, 
makers die naar hun werkplaats op de 1e en 
2e verdieping gaan, zangers van koor 3021, 
paleis tuiniers, een buurtbewoner die komt 
voor een praatje en koffie...  Ieder met een 
eigen doel en plan voor de dag. Uit die draai
kolk van interactie komen verrassende 
samenwerkingen voort.  Deze keer: 

kleren maken
de mens
Marieke Hillen 
Samir Bakir is buurtbewoner 
en kleermaker. Hij kwam in het 
oude WIJKPALEIS om Nederlands 
te oefenen, en al snel bleek zijn 
vakmanschap als kleermaker. 
Vijf  jaar geleden kwam Samir 
met zijn gezin uit Syrië. Hij 
woonde in Aleppo, waar hij als 
jonge jongen de kleermakers zaak 
van zijn vader runde na diens 
overlijden. Hij had 14 mensen 
in dienst: “Toen de oorlog kwam, 
we hoorden de bommen boven 
de stad steeds dichterbij komen, 
zijn we halsoverkop uit het huis 
gevlucht.We hebben alles achter
gelaten, alle spullen, speelgoed 

van de kinderen. Zonder iets zijn 
we vertrokken, via Turkije naar 
Europa.”  Eenmaal in Nederland 
vond Samir werk als kleermaker 
bij de Bijenkorf. In het textiel
atelier naast de ingang van het 
WIJKPALEIS is hij nu weer baas in 
eigen kleer makerij.

De ‘Omlopers’ Nadia Mooij en 
Julia Stoevelaar onderzoeken 
vanuit het WIJKPALEIS wat circula
riteit in een wijk als Middelland 
kan betekenen. Circulariteit? dat 
is streven naar zoveel mogelijk 
hergebruik, een wereld zonder 
afval. Om aandacht te trekken als 
ze de straat op gaan, vroegen ze 
Samir een ‘omloopbroekpak’ 
voor ze te maken. Hij gebruikte 
lappen stof die we als WIJKPALEIS 
hebben gekregen en maakte in 
één dag twee flitsende omloop
broekpakken. Samir:
“Ik maak graag gebruik van de 
stoffen die al in het Wijkpaleis 
zijn. Ik vind het leuk om kleding 
van mensen te repareren of te 
vermaken, zodat ze die niet weg 
hoeven te gooien, maar weer 
opnieuw kunnen dragen.”

één van samir’s omloopbroekpakken in de maak voor de ‘omlopers’ nadia en julia

‘een zomers terras in het gras’  foto ruben dario kleimeer
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WIJKPALEIS doorsnede gezien vanuit de achtertuin   tekening caroline ellerbeck

rk mariabasisschool
3e verdieping: maatschappelijk gebruik
onderwijs huisvesten+stimuleren

makende ondernemers  
2e verdieping: ondernemend gebruik
wijkeconomie+maakindustrie stimuleren

makende ondernemers
1e verdieping: ondernemend gebruik 
wijkeconomie+maakindustrie stimuleren

dorpszaal & maaklokalen
begane grond: maatschappelijk gebruik    
zeggenschap vergroten+cultuur stimuleren
sociale samenhang stimuleren

 social return van de makers

                 social return van de makers

paleistuin 
achterterrein: maatschappelijk gebruik    
schoolplein+paleisplein+paleistuin

              basisschoolkinderen

het wijkpaleis werkt zo

♛meemakers en meedenkers vanaf het eerste uur: Karen 
Hammink, Eva Cheung, Cisca Hardenbol, Corianne Roza, 
Theresa Hartgers, Floris van Gennep, Goran Samardzic, 
Carolien Hoogland, Fatma Bagheloe, Kameroen 

Sardha, Ank Stroucken, Riri Putriani, Mara Michon, 
Jerome van Dam ♛het Singeldingen bestuur: Eireen 
Schreurs, Jeroen Valk, Liesbeth Levy, Léon van 
Geest♛en Annemarie Kamerbeek, Enrique Mendicuti, 
André Gharbharan, Safiela Sardha, Shahana Firdose, 
Stella Erich, Fatiha, Cathi van Hemert, Laura Kwak, 
Milou, Abdullah Jarmohamed, Nashrien Billar, 
Samir Bakir, Anisa Ali, Jihan Al Mohammad, Marije 
Boender, Erik van Slooten, Sua Lae Robinson, Jim Jansen, 
Madjidha William, Amal Akbour, Suzanne Mouwen 
♛sfeermakers: mevrouw Ganesh, de Pioniers, Jaap de 
Korte, Les Fatales, Improv Rotterdam, Bertus Hoogenboom, 
Joke Oen, de Huiswerkclub en Marianne Martens, Jos 
Koekman, Moniek Meinders, Floor de Haas en kinderpers
bureau Hutspot, Koor 3021, Nadia Mooij en Julia Stoevelaar 
(de Omlopers van Middelland), Tijs van Ruth, Wouter Deen, 
Bouzian en nog meer mannen en vrouwen (’t Regent Tonnen) 
♛alle stagiaires: Max en Yvette (WijkLeerBedrijf Delfs
haven) ♛raad van toezicht: Fatima Akbour, Isabel Awad, 

Karin van Barneveld, Vincent Lo, Victor Schaafsma, 
Querien Velter ♛paleiskoks: Fatma Bhageloe, 
Maryam Abdoelbasier, Marsina Bhageloe, Homa Miry 
en dochters Tahmiena, Nahied en Fatima,Mixblikkers: 
Anisa, Almas, Berhan, Seidi, Nura, Synfia, 
Akberet, Jihan, Zebiba, Zewde, Rgaet, Esther 
en Iris, Winterdip (Lianne Rueb en Malou Kortleve), kok, 
bouwer en fotograaf Justin Fernandes ♛slopers, sjouwers 
en bouwers: Cato, Ann, Philip, Jaap, Judith, Karin, 
Onno, Marlies, meneer Kaya, andere Jaap, Bram, 
Joris, Philip, Catherine, Mark, Rien, Kaat, 
Juul, Goan, Froukje, Joël, Brent, Duran, Laura, 
Miguel, Julius, Toer, Peter, Ondine, Bruno, 
Trudi, Jeroen, heel veel studenten, Lot, Kamiel, 
Caroline+verschillende Fatales, Marilène, Marieke, 
Wendy, Samir Yaaqoubi en zijn Werkgroep Jongeren 
Middelland (de Fabriek), Robert en de CleanUp’s, Noah en 
meneer B ♛paleistuiniers: Moniek Meinders, Marleen 
van Zijp, Martine Hermans, Marilène Vermeulen, 
Marieke de Keijzer, Elsemarie Grimmelt, Jet Passchier, 
Inga Villerius, Laurette Schillings, Nienke Terpsma, 
Rob Hamelijnck, Petra Meulenberg, Meriam Beek, 
Clean UpsTheo Blaak, Jan Vos, CVDmannen en vrouwen, 

Nashrien Billar, mevrouw Ganesh ♛Cine West: 
Mark Duursma, Bas de Leijer, Laura Claassen, Elly Beks, 
Toer Olsthoorn ♛textielrepaircafé: Nathalie Comans, 
Margareth Stigter, Jacqueline de Maat, Monique 
van Essen♛fondsen, donateurs en adviseurs: DOEN (Safka 
Overweel), KNHM (Erik Arkesteijn en Saskia van Alphen), 
Job Dura, Citylab010, VSBfonds, Oranjefonds, OpzoomerMee, 
VOORbeeld verkiezing 2020, WG theatertechniek (Rob Wagel
mans), LSAbewoners (Marieke Boeije, Kristel Jeuring), 
Gerben Kamphorst (genoeg ruimte), Arcadis (André 
Martens, Erik van Hassel, Maureen Lubbers, George van 
Houten), Dirkzwager (Coen van Schaijk), Alfred Beckers, 
SpareSpace (Dennis Mous) ♛Mooi, Mooier, Middelland 
♛Huize Middelland: de Spoortuin, Vereniging ter Bevordering 
(Graaf Florisstraat), Recreatiecentrum Oostervant en het 
Henegouwerplein, het Dierenlandje, Werkgroep Jongeren 
Middelland en de Fabriek, Singeldingen, Ettaouhid, Thuis in West, 
de Oranjerie, het BuurtAtelier, de Pallet en Zorgvrijstaat 
RotterdamWest ♛netwerken van ’t paleis: Delfshaven Helpt, 
Welzijnscoalitie Delfshaven, 010kwadraat, WijkBV ♛ver tegen
woordigers van de stad: college van Burgemeester & Wethouders, 
oude en nieuwe Gebiedscommissie Delfshaven en Wijkcomité 
Middel land ♛ambtenaren van Gebied tot Vastgoed, van 

Maat schappelijke Ontwikkeling tot Onderwijs en Werk & 

Inkomen: speciaal Eva van Dijke, Najah El Madaoui, 
André Ham mink, Niels Hoogwerf, Harry Hoogenboom, 
Lot Mertens ♛ondernemersmakers: Edmond 
Bravenboer (Gitaar Factory), Katharina Grippaldi (the 
SongExpress), Funda Baysal (ClayLab), Kira Fröse en 

Bruno Setola (Playspace), Jeroen van den Berg (toneel
groep Jan Vos), Maxime Ansiau en Dorian Kingma en 
Myrthe Krepel (Collectief Smelt), Nicky Liebregts en 
Rozemarijn Rischen (Borrel BV), Aina Seerden, Erik 
Peters, Ondine de Kroon, Nathalie Comans (Ministry 
of Knits), STEK de Stadstuinwinkel, Nienke Bouwhuis 
(Krachtgroen), Margaret Tali, Ruud Reutelings perger 
(DuZaMMM), Judith Bovenberg, Jaap van Triest, Kim 

van der Hoeven, Ron Steiner, Bas de Leijer (Minnia Films), 
Marilene en Martine (tuinatelier Hermans Vermeulen), 
Monique (Van Essen Textile Design), Andreas Kunstein, 
Sara Pellegrini en Lorenzo Antonioni (Bulbo) Gerald 
de Jong, Jacqueline de Maat (deMaatwerk), Margareth 
Stigter, Nienke Terpsma en Rob Hamelijnck (Fucking Good 
Art), Caroline Ellerbeck, Joël Keijnemans (buro civiel) 

♛rk Mariabasisschool: Ineke van Uden, Victor van Beijma 
en alle leerlingen en leerkrachten

tableaudelatroupevan(bijna)allemakersdoenerswijkpaleizersfondsenmeedenkers
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In het WIJKPALEIS gaat het over 
maken – in de betekenis van vervaar
digen, creëren, fabriceren, muziek 
maken én ‘het maken in het leven’. 
Een plek om van elkaar te leren door 
samen te maken en te ondernemen. 


