
paleis♛post is een onregelmatig verschijnende krant over de grootse plannen èn het dagelijks leven van verschillende meemakers in het WIJKPALEIS claes de vrieselaan 72  r’dam-west

het is zover: 
we gaan het 
gebouw kopen!
Lot Mertens 
“Het is zover: na een verhuizing, 
een verbouwing en een lockdown 
gaan we het gebouw kopen!”, 
vertelt Marieke Hillen trots. 
Marieke is samen met Floris 
van Gennep de motor achter 
het WIJKPALEIS. “Samen met alle 
buurtgenoten en makers!”, 
voegt Marieke er meteen aan 
toe, “want zonder hen is er geen 
WIJKPALEIS!” 
Marieke en Floris hebben samen 
de aankoop van het gebouw 
voorbereid. De komende weken 
wordt het spannend. Dan start 
de crowdlending, geld lenen 
van de wijk. Wijkbewoners 

en andere enthousiastelingen 
kunnen meedoen met de 
aanschaf van het WIJKPALEIS 
door een obligatie te nemen. 
Dat is een lening aan het 
WIJKPALEIS voor een bepaalde tijd. 
Je ontvangt er rente over. 
“Dat klinkt serieus en het is 
super spannend, maar ook echt 
leuk”, aldus Marieke. 

Zelf doen 
Toen het WIJKPALEIS verhuisde van 
de 1e Middellandstraat naar de 
Claes de Vrieselaan is de afspraak 
gemaakt dat het WIJKPALEIS het 
gebouw binnen drie jaar koopt. 
De huurprijs die de gemeente 
Rotterdam vraagt voor het pand 
is namelijk hoger dan het 
WIJKPALEIS kan betalen. Met name 
de kosten voor onderhoud zijn te 
hoog, terwijl dat juist iets is dat 
het WIJKPALEIS met de vele makers 

en bouwers prima zelf kan doen. 
Als het WIJKPALEIS eigenaar is van 
het gebouw, is het pand van de 
vastgoedmarkt en functioneert 
het zonder bemoeienis van 
een verhuurder. “Op deze 
manier kan het WIJKPALEIS 
van betekenis blíjven voor de 
wijk”, legt Marieke uit. “Het 
blijft een gebouw met een 
maatschappelijke functie. 
Nu, maar ook over dertig jaar 
als alles is afbetaald!” 

Lenen bij de buren
Om een gebouw te kopen, 
heb je geld nodig. Dat geldt 
ook voor het WIJKPALEIS. 
“We moeten best een hoop 
geld lenen”, licht Marieke toe. 
Het WIJKPALEIS wil niet alleen 
lenen bij de bank, veel liever 
leent het WIJKPALEIS van buren 
en buurtgenoten. Volgens 
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koop een stukje rotterdam!
wijkpaleis start obligatie-campagne

derde nummer september 2021 wie je ook bent, wat je ook doet, je maakt het in het WIJKPALEIS

elke dag maken zeker 100 basisschoolleerlingen, 40 makers, 60 koffie- thee- en aanschuifbezoekers, workshops, muzieklesleerlingen, vrijwilligers en buurtclubs gebruik van het WIJKPALEISgebouw  

wijkpaleis 
samen kopen: 
doe mee!
Wil je meedoen en ook een 
obligatie van het WIJK PALEIS? 
Schrijf je in vanaf 1 oktober: 
obligatieplan.nl/wijkpaleis 
via onderstaande QR-code 
kom je direct op de pagina
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rente, maar ook een bijzondere 
plek in jouw eigen wijk voor 
terug en de risico’s zijn laag. 
Het is eigenlijk heel gek als je 
niet meedoet.” 
Mensen uit de crowd die 
liever geld geven dan geld 
lenen, kunnen ook doneren 
(zie ‘doneerknop’ in de kolom 
hiernaast). Schenkingen van één 
euro zijn welkom, maar je kunt 
ook gerust je volle spaarpot naar 
het WIJKPALEIS brengen. 

Met bara’s de boer op
Marieke: “We gaan ongelofelijk 
op de trom slaan, want we willen 
natuurlijk dat zo veel mogelijk 
mensen meedoen.”
Naast alle activiteiten die er 
al zijn, gaan we concerten, 
een veiling en nog veel meer 
organiseren. We trekken door 
Rotterdam-West met een 

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: 

bouwen als 
da vinci
Marieke Hillen 
Als symbolisch gebaar voor de 
reis die het WIJKPALEIS heeft 
afgelegd, bouwt buurtbewoner en 
constructeur Joël Keijenemans 
bij de sleuteloverdracht in 2019 
een Da Vinci brug van vijf bezem-
stelen en acht balkjes. Joël werkt 
met zijn Buro Civiel vanuit het 
WIJKPALEIS. Die brug is een 
kunstwerk, een constructie van  
stokken zonder dat er een schroef 
of touw aan te pas komt. Toch is 
de brug sterk genoeg voor een 
mens om over te steken, wrijving 
en zwaarte kracht doen het werk. 
Het con struc tieve principe 
fascineert Joël, hij wil weten hoe 
het in elkaar steekt en dat delen 
met anderen. Joël: “Als je een 
dimensie toevoegt wordt de brug 
een bol, de Da Vinci-koepel.” 

de eerste bouwfase van de da vinci-koepel in de paleistuin op zaterdag 18 september 

Gerald de Jong, wiskundige en 
wijkpaleizer en ook anderen 
helpen hem om het principe te 
door gronden en uit te denken hoe 
we deze constructie – met een 
diameter van 7 meter en 3,5 
meter hoog – in de Paleis tuin 
kunnen bouwen. Deze ‘Da Vinci 
dome’ is een eerste experiment. 
Wat gebeurt er als we de con-
structie laten begroeien, vakken 
voorzien van tentdoek, kunnen 
we er een reuze knikker baan met 
tennis ballen in bouwen?
Het is een project van vele 

handen. Op zaterdagochtend 
wordt er aan gebouwd, de 
constructie is een spel van latten 
en bouten. Iedereen kan een 
handje helpen, sommige latten 
moeten worden ingekort, heel 
veel gaatjes geboord, kopse 
kanten geschuurd en gelakt en 
dan natuurlijk het spannendste 
deel, het in elkaar zetten, bouwen 
van  de koepel. 
Wil je dit constructieve avontuur 
ook meemaken, kom dan naar de 
Paleistuin op zaterdagochtend 
van 10.00 tot 13.00 uur.

Marieke is het veel leuker om 
rente te betalen aan de buren 
dan aan een bank waar je 
niemand kent. Daarom is er de 
afgelopen tijd zo hard gewerkt 
aan het opzetten van een 
obligatiecampagne. Belangrijk 
onderdeel van financiering door 
de wijk en fans van daarbuiten 
zijn obligaties. Obligaties 
bieden de mogelijkheid om te 
helpen bij het financieren van 
het gebouw. Marieke: “Dat is 
toch te gek?! Straks hebben 
we dit gebouw echt met z’n 
allen gekocht!” Naast het geld 
van obligatiehouders en de 
bank, lenen we ook geld van 
verschillende maatschappelijke 
fondsen, zoals de Koninklijke 
Nederlandsche Heidemij. 

‘Eigenlijk heel gek als je niet meedoet’
Victor Schaafsma is lid van 

de Raad van Toezicht van het 
WIJKPALEIS en benadrukt het 
belang van het lenen van de wijk 
en daarbuiten: “Daarmee laten 
we ook aan andere financiers, 
zoals de bank, zien dat heel veel 
mensen het WIJKPALEIS steunen. 
Dat is belangrijk omdat daarmee 
het risico voor de bank kleiner 
wordt. En dat vertaalt zich dan 
in aantrekkelijkere voorwaarden 
voor het WIJKPALEIS om geld te 
lenen.” Crowdlending, lenen 
van de wijk, is niet zomaar een 
kers op de taart, maar vormt een 
stevige basis voor de financiering 
van de aankoop van het gebouw. 
Het obligatieplan zit volgens 
Victor goed in elkaar: 
“Als je spaargeld hebt, kun je 
het eigenlijk beter aan het 
WIJKPALEIS uitlenen dan naar 
de bank brengen. Je steunt het 
WIJKPALEIS, je krijgt er niet alleen 

berichten over grootse plannen én het dagelijks leven in het WIJKPALEIS is en wijkonderneming, dé plek om het te maken

de spaarpot 
van fatma  
Fatma Bhageloe, vaste kok in het 
WIJKPALEIS, is alvast begonnen met 
sparen voor de aankoop van het 
gebouw. Een vrolijk gekleurde 
spaarpot op de bar wordt 
dagelijks bijgevuld. Fatma: “Ik 
vraag iedereen iets te geven want 
het WIJKPALEIS is zo belangrijk!” Ze 
hoopt dat haar spaarpot gauw te 
klein is. Meesparen kan via de 
spaarpot van Fatma maar straks 
ook via de grote doneerknop op 
de website van het WIJKPALEIS die 
de eerste week van oktober wordt 
gelanceerd. 

fatma en haar spaarpot 

2000 m2 paleisgebouw en een binnenterrein van 1500 m2 

mobiele barabar vol met deze 
Surinaamse hartige o(b)liebollen 
om buurtgenoten te attenderen 
dat de obligatiecampagne is 
gestart. De campagne start op 
1 oktober, houd daarom onze 
socials in de gaten.
Bij alle activiteiten op en 
rond het WIJKPALEIS staat tot 
en met 30 november 2021 de 
mogelijkheid je in te schrijven 
voor het obligatieprogramma 
centraal. “Als klap op de 
vuurpijl organiseren we een 
feestelijk paleisbal waarin we 
obligatiehouders en donateurs 
gaan werven. Want wat is nou 
een paleis zonder bal?!” 
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paleispraatjes
dingen die je altijd al hebt willen weten 
over het Wijkpaleis …

wist je dat op de bovenste verdieping 
vier groepen van de RK Maria Basisschool 
les krijgen: speelkwartier in de Paleistuin!

wist je dat het Wijkpaleis dé plek is om 
te maken. Een ontmoetingsplek voor 
kinderen, doeners, buren, ondernemers en 
makers in Rotterdam-West. In de 
wijkkeuken, het textielatelier en het 
maaklokaal/houtwerkplaats is iedereen 
welkom. Wil jij (het) ook maken, maar heb je 
geen eigen werkplaats dan kan je hier 
kastruimte huren en een start maken met 
jouw maakonderneming. Hanna Kerkhof op 
de foto hieronder huurt als buurtgenoot en 
maker een kast in het textielatelier.  

wist je dat op de begane grond 
De Fabriek zit – een plek speciaal voor 
jongeren uit Rotterdam-West met een lokaal 
voor creatieve zaken én een muziekstudio. 

pssst... de Paleistuin, een geheime 
groene oase midden in West, waar het goed 
toeven is onder de catalpa met een bordje 
eten van Fatma of Homa of Mixblik.

wist je dat op de eerste en tweede 
verdieping achttien werkplaatsen zijn waar 
dagelijks zo’n veertig makers allerlei moois 
maken van keramiek tot brugconstructies, 
van theater tot trui en muziek.

iedereen mag hier naar binnen? 
jazeker! de deur staat open voor Rotterdam-
West en de wereld. Als we open zijn, kan je 
binnenlopen voor koffie met een praatje, 
even chillen in de tuin, en ook tijdens de 
aanschuifmaaltijden staat de deur open:
woensdag van 12 –17.30+eten tot 19.30 uur
donderdag van 12 –17.30+eten tot 19.30 uur
vrijdag van 12 –17.30+eten tot 19.30 uur
zaterdagochtend van 10 –13.00 uur. 
En wat kan je dan doen? Kom helpen bij het 
paleis bouwen, kom helpen tuinieren, of 
schuif aan voor een maaltijd, film kijken 
en nog veel meer: kijk op de achterpagina 
van deze paleis♛post en houd de agenda 
op facebook in de gaten ... woon je in R’dam 
West en wil je zelf iets organiseren dat met 
maken \ ontmoeten \ leren \ ondernemen 
te maken heeft, of je wilt zelf iets maken, 
dan kan dat natuurlijk ook.

wist je dat je altijd zelf iets kan orga-
niseren ... zoals de kappers van Rock ’n Rose 
Studio die op een woensdag de mannen en 
vrouwen van Clean Ups gratis knipten. 

kinderen van de maria basisschool aan het werk tijdens het project tunnelvisie: met ontwerpers uit het WIJKPALEIS bedenken ze een nieuwe route van poort naar paleistuin

HET WIJKPALEIS is de plek voor 
maken \ ontmoeten \ leren \ 
ondernemen. Dus toen  het 
verzoek van de gemeente kwam 
om huisvesting te bieden aan de 
RK Maria Basisschool leek dit 
als een missend puzzelstukje op 
zijn plaats te vallen. Sinds 2019 
huurt de Maria Basisschool de 
bovenste verdieping van het 
WIJKPALEIS. Het is de start van 
een bijzondere samenwerking, 
waarvan de zaadjes al eerder bij 
Singeldingen en in het pop-up 
Paleis zijn geplant. Hoewel deze 
samenwerking door corona nog 
niet tot volle bloei is gekomen, 
ziet schooldirecteur Ineke van 
Uden volop kansen. 

In het proces van de aankoop 
is het belangrijk zekerheid 
te krijgen over de verlenging 
van het huurcontract van deze 
‘grote huurder’. Alle financiers, 
maar zeker de banken willen 
dat graag weten. Deze zomer 
heeft de Maria Basisschool 
groen licht gekregen van de 
dienst onderwijshuisvesting 
van de gemeente: zeker tot de 
zomer van 2027 blijft de Maria 
Basisschool huurder van de 3e 
verdieping van het WIJKPALEIS. 

Op de bovenste verdieping, 
die boven de huizen van de 
wijk uittorent en uitkijkt op de 
Rotterdamse skyline hebben 
twee groepen 5 en twee groepen 
6 dagelijks les. Daarnaast 

ineke van uden van de rk maria basisschool  

zijn er twee lokalen speciaal 
voor muziek- en theaterles. 
Een deel van de Paleistuin 
wordt gebruikt als speelplein. 
De RK Maria Basisschool 
heeft haar hoofdlocatie op de 
Schietbaanlaan. Ineke van 
Uden is sinds 2010 directeur, 
vol gloed vertelt zij over haar 
school en de samenwerking 
met HET WIJKPALEIS: 
“De Maria Basisschool is een 
echte wijk-school met een 
cultureel signatuur. Cultuur 
in de breedste zin, gevoed 
door de grote diversiteit in 
culturele achtergronden van 
de kinderen op school.” 
“Ik zou het leuk vinden als 
nog veel meer kinderen uit de 
wijk naar deze school komen. 
Geïnteresseerde ouders zijn 
van harte welkom om een 

kijkje te nemen in de school” 
zegt ze uitnodigend en vervolgt 
haar verhaal: “We zien de 
dependance in het WIJKPALEIS 
én de samenwerking met de 
makers in het WIJKPALEIS echt 
als een verrijking van het 
culturele programma van de 
school. De kinderen zien niet 
alleen de werkplaatsen, maar 
werken ook met de makers 
samen, al was dat in coronatijd 
natuurlijk ingewikkelder. Voor 
de zomer hebben we gelukkig 
weer activiteiten kunnen doen. 
Tuinontwerpers Marilène en 
Martine, spellenmaker Bruno 
en kunstenaar Nienke uit 
het WIJKPALEIS hebben met de 
kinderen nagedacht over hun 
dagelijkse route door de poort 
en naar het achterterrein: hoe 
kan die route er in de toekomst 
uitzien, moet het groener, kan 
het spannender, hoe maak 
je een plan voor een route? 
Als school zijn wij er voor de 
basisvakken, maar we willen de 
kinderen graag meer meegeven. 
We werken hiervoor samen 
met verschillende organisaties, 
zoals SKVR, Theater Hofplein, 
Huize Middelland. Ook in het 
WIJKPALEIS komen de kinderen in 
aanraking met een wereld die 
zij (nog) niet kennen en die ons 
programma aanvult, het maakt 
dat de kinderen kansrijker hun 
toekomst tegemoet gaan.” 

rk maria basisschool tekent voor 5 jaar bij
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programma WIJKPALEIS september/oktober
Hieronder een greep uit alle publiek 
toegankelijke activiteiten. Een volledig 
weekoverzicht hangt op het programmabord 
bij de ingang, of bekijk het programma op de 
WIJKPALEIS facebookpagina. En vanaf begin 
oktober op de website wijkpaleis.nl

hoe maakt u het?
elke woensdag, donderdag en vrijdag van 
12 – 17.30 uur is het WIJKPALEIS open: 
loop binnen voor koffie met een praatje of 
strijk bij goed weer neer in de Paleistuin. 

aanschuiven
woensdag, donderdag en vrijdagavond van 
17.30 – 19.30 uur is er eten, binnen of 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.

paleis bouwen
elke zaterdagochtend 10 – 13.00 uur: samen 
bouwen, met klussen in alle maten, zowel 

binnen als buiten, voor jong, middelbaar én 
oud, links- of juist rechtshandig, met koffie, 
thee en altijd iets lekkers!

zaterdag 25 september: op veel plekken van 
Huize Middelland zijn leuke dingen te doen 
want Huize Middelland bestaat 5 jaar!  

zaterdag 25 september 11.00 –17.00 uur 
en  zondag 26 september 11.00 –17.00 uur:
Groot Rotterdams Atelier Weekend: veel 
werkplaatsen in het Wijkpaleis zijn open 

woensdag 29 september 20.00 uur: 
CineWest film: Visages Villages,  Agnès Varda

zaterdagochtend 2 oktober 10 –13.00 uur en 
zaterdagochtend 16 oktober 10 –13.00 uur 
Textiel Repair Café: herstel je lievelings-
kledingstuk! +gratis deskundig advies 

zondag 17 oktober 16.30 uur
theatergroep TeatroNICE uit Delfshaven 
speelt Verleden tijd van Harold Pinter. We 
hebben 5 vrijkaartjes voor buurtbewoners: 
meld je aan via wijkpaleis@gmail.com

zondagochtend 17 oktober 10.30 –12.30 uur: 
CineWest film voor 4 tot 8 jaar: Mina Moes 
(Mirjam de With) en Debiel (Dewi Reijs), 
+workshop: je grootste droom hoe film je dat  

vrijdag 22 oktober 15 –17.00 uur en ook 
woensdag 27 oktober 15 –17.00 uur:
schaakmeester Harrie geeft les aan 
buurtgenoten van 8 tot 88+ en ook ruimte 
om te schaken met een buurtgenoot

woensdag 27 oktober 20.00 uur:
CineWest film: makers uit west Porfotto van 
Edson da Conceicao en Stop Acting Now van 

wat is wanneer te doen in het wijkpaleis – agenda september-oktober
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theatergroep Wunderbaum, inleiding door 
buurtgenoot/producent Laurette Schillings

zaterdagochtend 30 oktober 10 –13.00 uur 
Textiel Repair Café: herstel+advies 

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 4, laat van je horen! 
redactie voor deze editie Lot Mertens, Jaap van Triest, 
Marieke Hillen; tekeningen Caroline Ellerbeck; foto’s 
Justin Fernandes, Marieke Hillen; 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 4 verschijnt in oktober 2021. 
wil je de paleis♛post als pdf ontvangen, 
mail dan naar wijkpaleis@gmail.com

rk maria basisschool
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

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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het wijkpaleis werkt zo

cinewest start een nieuwe reeks filmavonden


