
in gesprek met 

isabel awad en
querien velter
Lot Mertens 
Samen met de verse baby van 
Querien ontmoeten we elkaar in 
de dorpszaal van het WIJKPALEIS. 
De voorbereidingen voor de 
tentoonstelling ‘Het is hier 
geweldig’ zijn in volle gang, aan 
de tuin wordt fanatiek gewerkt en 
ook in de paleiskeuken is van alles 
gaande. Isabel Awad en Querien 
Velter zijn leden van de Raad van 
Toezicht (RvT) van het WIJKPALEIS. 
Ik spreek met hen over de RvT, 
over hun relatie met het WIJKPALEIS 
en over de grote stap van het 
samen kopen van het gebouw. 

Denken en doen gaan gelijk op   
De RvT houdt een oogje in het 
zeil en is verantwoordelijk voor 
het financieel toezicht. Er zijn zes 
leden. Querien licht toe: “Naast 
toezicht houden op het financieel 
reilen en zeilen van het WIJKPALEIS 
zijn we een soort adviesraad. We 

denken samen met het werk-
bestuur na, bijvoorbeeld over de 
vraag hoe het Wijkpaleis de buurt 
bij dingen betrekt.” Isabel vult 
aan: “Door mijn rol als lid van de 
RvT kan ik ook iets ‘maken’”. 
Voor haar is het met elkaar 
maken één van de belangrijkste 
kenmerken van het WIJKPALEIS. 
Isabel werkt aan de Erasmus-
universiteit als docent en 
onderzoeker op het gebied 
van participatie en burger-
initiatieven. Het WIJKPALEIS is 
wat haar betreft “de praktijk van 
veel theorie. Er zijn idealistische 
theorieën over participatie die 
vaak in de realiteit niet werken. 
Maar dat is niet zo in het 
Wijkpaleis. Het kán gewoon. 
Idealisme wordt hier realiteit. 
Ik vind dat heel hoopvol.” 
Ook de betrokkenheid van 
Querien is hierop gebaseerd. 
Zij zat in de gemeenteraad van 
Rotterdam toen het WIJKPALEIS 
weg moest van de Eerste Middel-
landstraat en in zijn bestaan 
werd bedreigd. Ze heeft zich als 
raadslid hard gemaakt voor 
behoud van het WIJKPALEIS voor 

Rotter dam-West. Dat is gelukt. 
“Na de strijd in de gemeenteraad 
wilde ik niet stoppen en heb ik 
mijn betrokkenheid vorm-
gegeven in deze rol.”

Welkom en dus blijven komen 
Vijf jaar geleden zocht Isabel 
ruimte om een taalclub Spaans 
voor kinderen op te zetten. Het 

WIJKPALEIS kwam op haar pad, 
het was er fijn en toegankelijk: 
“Ik voelde me welkom, we 
mochten doen wat we wilden en 
woensdag avond konden we mee-
eten – aanschuiven.” Isabel 
ontwikkelde een sterke band met 
het WIJKPALEIS en haar dochters 
voelen zich in het WIJKPALEIS alsof 
ze thuis zijn.  

paleis♛post

‘gevoelsmatig is het wijkpaleis al van ons’

tweede nummer juni 2021 wie je ook bent, wat je ook doet, je maakt het in het WIJKPALEIS

wijkpaleis 
samen kopen: 
doe je mee?
WIJKPALEIS GEEFT OBLIGATIES UIT 
2021 is een spannend jaar 
voor het WIJKPALEIS. 
Van huren bij de gemeente 
gaan we over tot aankoop. 
Wij willen het WIJKPALEIS  
samen met zoveel mogelijk 
Rotterdam-Weste naren 
kopen. Dan wordt het ook 
echt het ‘PALEIS van de WIJK’. 

querien en isabel ‘het wijkpaleis moet je echt ervaren’  foto marieke hillen

‘het is hier 
geweldig!’ 
Martine Everts is social designer 
én Middellander. Voor Museum 
Rotterdam maakte zij de mini-
expo “Het is hier geweldig” met 

retro-ansichtkaarten van hoe 
vakantie ooit was. Zij heeft de 
expo afgestoft en stelt vragen over 
ons vakantie verlangen in (post)
coronatijd. Plof in de strand-
stoelen van Singel dingen 
en mijmer over jouw vakantie: 
kan je niet wachten alles weer 

voorinschrijving
geopend
Wil je meedoen en ook een 
obligatie van het WIJK PALEIS? 
Schrijf je dan snel in via 
wijkpaleis@gmail.com of 
kom naar de live-sessie op 
woensdag 7 juli om 19u30 

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.

op te pak ken zoals voorheen of 
ga je echt anders vakantie vieren? 
Ga je zo snel en zo ver mogelijk 
op avon tuur of lonkt de achter - 
tuin met zwembadje en boek 
sterker dan ooit?

martine everts bij haar mini-expositie ‘het is hier geweldig, ik denk dat ik hier blijf tot woensdag’   foto goran samardzic  



berichten over grootse plannen én het dagelijks leven in het WIJKPALEIS is en wijkonderneming, dé plek om het te maken
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Bij Querien kwam het WIJKPALEIS 
letterlijk op haar pad. Het was 
onderdeel van haar loopje naar de 
supermarkt. “Marieke haalde me 
binnen en nodigde me uit. Ik zag 
dat ze dat niet alleen bij mij deed, 
maar bij iedereen! Daar wilde ik 
wel bij horen en bij blijven!”

Stevige buurtbasis
In de aankoop van het pand speelt 
de buurt een grote rol. Isabel: 
“voor de mensen die het WIJKPALEIS 
kennen, is meedoen met het 
kopen heel logisch. Je doet mee 
zodat we samen de community 
voor langere tijd een thuis geven. 

lenen van de wijk: de financiering van de aankoop  

*noot: we rekenen nu met dit 
 bedrag aan obligaties, maar 
 willen zovéél mogelijk lenen 
 uit de wijk en zo mín mogelijk 
 van de bank, dus doe mee en 
 word obligatiehouder! 
 De voor inschrijving is geopend, 
 schrijf je in via wijkpaleis@gmail.com

Je doet mee omdat het voor 
kinderen in de wijk belangrijk is 
dat deze plek er is. Kinderen leren 
hier andere dingen dan elders. 
Met de koop van het pand eigenen 
we ons iets toe wat gevoelsmatig 
al van ons is.” Precies daarom is 
het belangrijk dat iedereen het 

Vóór de aankoop is het WIJKPALEIS huurder en betalen we huur en exploitatiekosten waaronder 
personeelsvergoedingen, schoonmaak, boekhouding en energiekosten.
Ná de aankoop is het WIJKPALEIS eigenaar en betalen we rente, aflossing, en exploitatiekosten waaronder groot 
onderhoud, personeelsvergoedingen, schoonmaak, boekhouding en energiekosten. Ons streven is de kosten vóór en ná de 
aankoop zoveel mogelijk gelijk te houden zodat we de huren in het WIJKPALEIS op hetzelfde niveau kunnen houden.
De kosten van financiering en exploitatie betaalt het WIJKPALEIS uit verhuur, ‘huis van de wijk’-subsidie en donaties.
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> 12 jaar 2,5% 

3,5% kosten 

wijkpaleis
obligaties+
rente

mijn geld lenen 
van de
wijk 

0% 

 5 jaar 2% 10 jaar 2,25% 

hoe financieren we de financiering: onze inkomsten
vaste huurders 
flexibele huur en donaties 
subsidie ‘huis van de wijk’

€  160.500,-
€      8.500,-
€    25.000,-

totaal per jaar €  194.000,- 

investering / kosten van de aankoop
€ 1.600.000,-
€ - 400.000,-
€    200.000,-
€    152.410,-

totaal € 1.552.410,-

koopprijs pand claes de vrieselaan  
compensatie taxatieverschil  
investeringen onderhoud en duurzaamheid
bijkomende kosten (oa overdrachtsbelasting)

financieringsplan
55% lenen van de bank
15% lening KNHM (‘heidemij’)
15% lening stadsmakersfonds
15% crowd-lening = obligaties*

€    853.826,-
€    232.862,-  
€    232.862,- 
€    232.862,- 

totaal € 1.552.410,-

‘wat is nou een bank? je zet je geld toch op het wijkpaleis?!’ wijkpaleizer bruno setola op de zoom van 10 juni

WIJKPALEIS kan ervaren. Als je 
het ervaart, dan doe je mee. 
Querien: “Een plek om elkaar te 
ontmoeten is van belang en blijft 
nodig. Het WIJKPALEIS maakt dat 
mogelijk. Door het pand samen te 
kopen, garanderen we dat deze 
plek blijft, nu én in de toekomst.” 
Door het uitgeven van obligaties 
kunnen buurtgenoten en anderen 
die het WIJKPALEIS een warm hart 
toedragen meedoen. Een 
obligatie is een lening aan het 
WIJKPALEIS voor een bepaalde tijd. 
Je ontvangt er ook rente over. 
Financieel is het op dit moment 
daarom handiger om je geld uit 
te lenen aan het WIJKPALEIS dan 
het op je spaarrekening te laten 
staan. Er wordt nog nagedacht 
over de grootte, de looptijd en 
de opbouw van de obligaties – 
zie het blauwe kader op pagina 1, 
en de uitleg hiernaast  

Lenen van de wijk + rente uitkeren
Isabel en Querien willen dat 
iedereen mee kan doen. Ook 
buurgenoten met een kleinere 
portemonnee. Tegelijkertijd 
moeten de obligaties ook een 
stevige financiële basis vormen 
voor het aankoopplan. Met dit 
soort vragen houden de Raad van 
Toezicht en het werkbestuur van 
het WIJKPALEIS zich de komende 
tijd bezig.  Isabel: “We krijgen 
als WIJKPALEIS ondersteuning 
van verschillende fondsen en 
adviseurs. Het is echt bijzonder 
wat hier gebeurt. Misschien 
kunnen we een voorbeeld zijn 
voor andere plekken en steden.” 
Querien: “Dat zou geweldig zijn, 
hopelijk hebben ze op die andere 
plekken ook mensen als Floris en 
Marieke – want dankzij hun 
toewijding en doortastendheid 
zitten we op deze plek. En gaan 
we nu dit gebouw kopen.” 
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paleispraatjes
wist je dat buren en scholieren (Hoorn-
beeck College op Zuid) tijdens NL DOET een 
nieuw plantvak hebben aangelegd, vijf kuub 
grond hebben verplaatst én ingezaaid met 
bloemen én een waterpunt is aangelegd? 
Wethouder Judith Bokhove kwam ook een 
handje helpen en ging naar huis met de 
allereerste paleis♛post 

wist je dat het WIJKPALEIS vol 
onbekende, spannende apparaten staat? 
Mixblik spant de kroon. Zij gebruiken 
een AUTOCLAAF, ook wel ‘papiniaanse pot’ 
genoemd, naar de Franse uitvinder Denis 
Papin (1647-1712) om hun maaltijdblikken, 
eenmaal gevuld, te steriliseren
wist je dat je op woensdag-, donderdag- 
en vrijdagmiddag kunt binnenlopen voor 
koffie of thee en een praatje èn dat we twee 
nieuwe gastvrouwen hebben: Hanna en 
Marlies die koffie/thee zetten en schenken
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 het paleis-paard weer is 
opgepoetst

wist je dat er in het WIJKPALEIS mooie 
vriendschappen ontstaan 

de reis van het♛paleis 
pop-up in een 
souterrain
Marieke Hillen
Een paleis van de wijk komt niet 
uit de lucht vallen. Het begon 
met Singeldingen, een kiosk met 
terras in het gras aan de Heem-
raadssingel. Met een heel diverse 
groep trokken we in het souter-
rain van het voormalig wijk-
ontmoetingscentrum op de 1e 
Middellandstraat. We zetten een 
raam naar de straat open en 
bouwden met vereende kracht 
en geen geld een trap om binnen 
te komen, een ‘zaaltje’, een 
kantine, een keuken, en achterin 
een houtwerkplaats en een 
textielatelier. In 2015 begon 
Fatma met aanschuifmaaltijden 

op woensdag, we boden ruimte 
aan veel bijeenkomsten voor 
Mooi, Mooier, Middelland en 
andere groepen in de wijk, een 
koor begon te zingen, een thea-
ter groep repeteerde, Maaszicht-
jongeren maakten objecten met 
kunste naars Ilse en Michiel, op 
zaterdagochtend gaven Floris, 

Monique en Goran advies aan 
buurtbewoners ‘hoe je het kunt 
maken’. Wie had kunnen denken 
dat dat rafelige souterrain in 
korte tijd zou uitgroeien tot dé 
plek om het te maken? 
In 2016 zette de gemeente het 
oude wijkontmoetinsgcentrum 
in de verkoop. We besloten mee 

te doen aan de aanbesteding en 
samen met een idealistische 
woongroep en een ontwikkelaar 
dienden we een plan in. We won-
nen de aanbesteding net niet, 
maar de gemeenteraad erkende 
dat de aanbesteding niet goed 
was verlopen en gaf de opdracht 
samen met het WIJKPALEIS te 
zoeken naar een nieuwe plek. 
De zoekactie startte in 2017 en al 
snel viel ons oog op de voorma-
lige Eloutsschool. In de volgende 
paleis♛post vertellen we hoe we 
voor dat gebouw een realistisch 
plan ontwikkel den en het lukte 
om een huur/koopcontract met 
de gemeente te sluiten. 
In de volgende paleis♛post meer over hoe 
het WIJKPALEIS uitgroeide van die pop-up 
plek aan de 1e Middellandstraat naar een 
ècht PALEIS aan de Claes de Vrieselaan.

inter♛actie
Op de begane grond van het WIJK PALEIS 
is het een komen en gaan en uit die draai-
kolk van interactie komen verrassende 
samenwerkingen voort.  Deze keer: 

met frisse blik
Marieke Hillen 
Caroline Ellerbeck is illustrator 
werkt in het WIJK PALEIS. Ze schuift 
regelmatig aan voor de lunch of 
het avondeten en dan is een 
praatje met de koks snel gemaakt. 
Op een dag dat Mixblik de keuken 
bestiert, raakt zij aan de praat 
over de blikken met wereld-
maaltijden die Mixblik op de 
markt wil brengen. Met deze 
duurzame maaltijden bouwt 

Mixblik een sociale onderneming 
die vrouwen met een vlucht-
verleden helpt een nieuwe start 
in Nederland te maken.
“Zo’n blik moet aantrekkelijk 
zijn, maar ook het verhaal van 
Mixblik en de vrouwen vertellen”, 
aldus Caroline. Zij had direct 
een idee, hoe een verleidelijke 
blikwikkel eruit ziet. “Ik vind het 
maken van zo’n verpakking echt 
een uitdagende opdracht.” 
In een workshop gaan de 
vrouwen van Mixblik aan de slag: 
ze verven eerst vellen papier in 
één kleur, vervolgens knippen zij 
de vormen van de ingrediënten 
die zij in de maal tijden gebruiken 
uit, en maken zij een ontwerp 

voor een eigen wikkel. Het wordt 
al snel een kleurrijk geheel. 
Anisa Ali is één van de vrouwen 
van Mixblik. Als jong meisje in 
Syrië schilder de zij al graag: “ik 
schilderde de bloemen, de zee, de 
bomen, op school, maar ook thuis 
op de muur”. Na de workshop 
gaat Caroline met het materiaal 
aan de slag. In haar ontwerp 
komen niet alleen de ingrediën-
ten voor, maar geeft zij ook de 
vrouwen een plek op het etiket. 
Anisa vindt het etiket dat 
Caroline heeft gemaakt mooi, 
de kleuren, de groentes. Ze moet 
wel wennen aan de ogen van de 
vrouwen, die vallen op: 
“de blik op het blik”.

caroline werkt aan het ontwerp voor mixblik-etiket    foto justin fernandesanisa van mixblik aan het werk in de studio van caroline    foto iris van beers                                              

aanschuifmaaltijd in het pop-up-paleis aan de eerste middellandstraat    foto joke van bilsen
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teatro nice: pinter
11 juli 16u30:  Theatergroep Teatro NICE uit 
Delfshaven speelt Verleden Tijd (Old Times) 
van Harold Pinter in het WIJKPALEIS. 
We hebben twee vrijkaartjes beschik baar 
voor buurtbewoners. Meld je aan via 
wijkpaleis@gmail.com

hoe maakt u het?
elke woensdag, donderdag en vrijdag van 
12u30 tot 17u30 uur is het Wijkpaleis weer 
open.  Loop binnen voor koffie of lunch met 
praatje en bekijk de mini-expo:

het is hier geweldig!
meemaak-expo van buurtgenoot Martine 
Everts vol beelden die doen verlangen naar 
vakantie. Woensdag tot en met vrijdag van 
12u30 tot 19u30 vrij te bezoeken

hapje aanschuiven 
woensdag, donderdag en vrijdag van 12u30 
tot 14u00 kan je lunchen en van 17u30 tot 
19u30 eten in de paleistuin! Op woensdag 
kookt Fatma uit de Surinaamse keuken, 
donderdag koken de vrouwen van Mixblik 
afwisselend Eritrees of Syrisch en vrijdag 
kookt Homa Afghaans.  

buiten openingsuren kan het WIJKPALEIS 
worden gebruikt voor activiteiten die gaan 

over maken, ontmoeten, leren en ondernemen 
én een relatie hebben met Rotterdam-West

paleis(tuin)bouwen
zaterdagochtend 26 juni, 3 juli en 10 juli van 
10u tot 13u00: kom samen bouwen aan het 
paleis, met klussen in alle maten, binnen en 
buiten, voor jong, middelbaar én oud, links- 
of juist rechtshandig. Met koffie, thee en 
heerlijks om de herstart te vieren! 
het WIJKPALEIS is een wijkonderneming, dé plek om het te maken, 
’n ontmoetingsplek in Rotterdam West. Het WIJKPALEIS maakt deel 
uit van Huize Middelland en is mogelijk dankzij de inspanning van 
vele buurtbewoners en met financiële steun van Huize Middelland, 
Stichting DOEN, KNHM, VSB fonds, Oranjefonds, Job Durafonds, LSA 
Lan de  lijk Samenwerkings verband Actieve bewo ners, CityLab010, 
Mooi,Mooier,Middelland, OpzoomerMee en VOORbeeldverkiezing. 

wat is wanneer te doen in het wijkpaleis – agenda tot de zomervakantie

4

colofon: paleis♛post is een uitgave van het 
WIJKPALEIS en verschijnt zeker 4x per jaar, oplage 2500
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 Caroline Ellerbeck;
foto’s Iris van Beers, Joke van Bilsen, Justin Fernandes, 
Marieke Hillen, Goran Samardzic; opmaak Jaap van Triest
gedrukt op 100% recyclingpapier door Tripiti Rotterdam

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

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 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. 
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