
STICHTING HET WIJKPALEIS ACTIVITEITEN 2020

Om haar doelstelling te verwezenlijken vinden dagelijks, het hele jaar door, activiteiten 
plaats in Het Wijkpaleis voor, met en door buurtgenoten en makende ondernemers uit 
het Wijkpaleis. Hiermee versterken we zeggenschap, werken aan sociale samenhang, 
stimuleren cultuur en onderwijs en dragen bij aan de wijkeconomie.  

De activiteiten bestaan onder andere uit; buurtmaaltijden, Paleisbouwen, 
Paleistuinieren, Textiel Repaircafé, filmavonden, muzikaal spreek uur, maaksessies in 
samenwerking met de RK Mariabasisschool, wijkbijeenkomsten, straatoverleggen, 
taallessen, culturele bijeenkomsten ( muziek, toneel, etc. ), cursussen voor specifieke 
vakgebieden ( tekenen, kunst, constructie, muziek, etc. ) en vele informele 
ontmoetingen tussen buurtgenoten. 

Bij de totstandkoming van al deze activiteiten wordt overlegd over de inhoudelijke en 
organisatorische vormgeving. Voorgestelde activiteiten worden aan onderstaande 
criteria getoetst en eventueel aangepast; 

A. Wat is de verbinding met R'dam West? Zijn het thema, de deelnemers, de (mede) 
initiatoren | organisatoren van de activiteit verbonden aan R'dam West,? 

B. Het Wijkpaleis maakt onderdeel uit van het 'huis van de wijk' in Middelland, Huize 
Middeland. Valt de activiteit binnen het kader van 'huis van de wijk'. 

C. Wordt er 'gemaakt' ? Het Wijkpaleis is de plek om te maken waarbij het zowel om 
fysiek maken als om 'het maken in het leven' gaat. Binnen de filosofie van Het 
Wijkpaleis is 'samen maken' de manier om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren 
of samen te ondernemen, zodat er sprake is van persoonlijke groei of R'dam West 
als gemeenschap wordt versterkt. 

Het Wijkpaleis activiteiten 2020 �  / �1 6

Z E G G E N S C H A P   over je omgeving en je eigen leven
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D. Hoe is de diversiteit en inclusiviteit van een activiteit? Hoe is de 
toegankelijkheid? Kunnen mensen van verschillende leeftijden, culturen, rijk of 
arm, theoretisch of praktisch opgeleid  deelnemen? Welke kruisbestuiving of 
interactie tussen verschillende gebruikers van het gebouw vinden plaats door de 
activiteit? 

E. Hoe is de logistiek van een activiteit? Is er sprake van wederkerigheid? Wordt de 
verantwoordelijkheid om een activiteit te organiseren gezamenlijk gedragen door 
de vrijwilligers van Het Wijkpaleis en de ( mede ) organisatoren? 

 
In de lijst met activiteiten van 2020 vindt je terug welke criteria van toepassing zijn. 

A  R'dam West.   B  Huis van de Wijk.    C  Maken.    D Diversiteit.    E  Wederkerigheid 

Wekelijkse activiteit tot de 1e lockdown:  
Dinsdag repetitie Venetia’s air - door Lukka ( 7 x ) ABCE 
Dinsdag of woensdagavond IMPROV Rotterdam improviserend  CDE 
theaterspeltraining - circa 10 deelnemers ( 8 x hele jaar ) 
Elke woensdag de Huiswerkclub ( groepje vrouwen dat o.l.v. buurtbewoonster  ABCDE 
Marianne Martens aan hun inburgeringsexamen werkt ) - 4 à 5 vrouwen 
Vrijwel elke donderdagmiddag het kinderpersbureau van de Middelland Post ABCE 
o.l.v. Floor de Haas werkzaam bij Hutspot - circa 7 kinderen ( 7 keer ) 
Donderdagavond Frans koor Les Fatalles en de Pioniers van het Westen  CDE 
( vanaf 2019 gebruikt het koor elke donderdagavond het maaklokaal in het  
nieuwe Paleis en de Pioniers de zaal in het oude Paleis ) ( 7 keer ) 
Verschillende werkgroepen van Mooi, Mooier, Middelland o.a. redactie  ABCDE 
Middelland Post 
Elke zaterdagochtend #Paleizenbouwjesamen ( 7 keer ) ABCDE 
Om de week op zaterdagochtend Textiel Repair Café ( 3 keer ) ABCDE 

Activiteit tijdens lockdown 
stoel & dansles van Judith Bovenberg ( wekelijks via livestream op fb -  BCDE 
12 x goed bekeken, ook buiten R’dam West )  
afhalen op woensdagavond in het oude Paleis #watertandopafstand  ABCDE 
#cuisinequarantaine  
Kinderpersbureau doet project samen met leerlingen Mariabasisschool  ABCDE 
(Floor speelt postillion d’amour) 
Paleistuinieren ( wekelijks ) ABCDE 
we zijn sorteercentrum en verdeelpunt voor flyers Delfshaven Helpt,  ABDE 
Huize Middelland en de Middelland Post, de mannen en vrouwen van  
Clean Up helpen met invouwen en verzamelen voor het ronddelen 
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A  R'dam West.   B  Huis van de Wijk.    C  Maken.    D Diversiteit.    E  Wederkerigheid 
 
Wekelijkse activiteit nazomer ( uiteindelijk veelal erg onregelmatig):  
Maandagavond ( om de week ) Buurtkoor 3021 ( 3 keer ) ABCDE 
Dinsdag mastercourse Isabel Awad ( 7 keer ) ACDE 
Dinsdagavond cursus fotografie buurtgenoot Hester Blankesteijn ( 7 keer )  CDE 
Donderdagmiddag Nederlandse taalles Mixblik ABCDE 
Donderdagavond Koor Les Fatalles ( 3 keer ) BCE 
Vrijdag Paleistuinieren ABCDE 

Incidentele activiteit 
5 januari - dansgroep Sima Nos repeteert ABCDE 
10 januari MEEMAKERS lunch ADE 
11 januari - feestlunch met alle vrijwilligers ABCDE 
15 januari - filmvertoning Cine West ( Sunset Boulevard ) met eten ABCDE 
16 januari eerste bezoek kinderpersbureau aan de makers ABCDE 
17 januari sessie City Lab netwerk over de mogelijkheden van SROI voor  CDE 
initiatieven en sociale ondernemers ( 15 personen )  
22 januari bezoek aan MidWest ( Amsterdam ) ihkv ontwikkeling programma  ABCDE 
LSA/DOEN, daarna gesprek met Anita Groenink van MidWest ihkv programma  
Wijk BV; verhuizing olijfboom van Olijventuin naar Paleistuin;  
22 januari kinderfilmvertoning Cine West ( Smallfoot )  ABCDE 
29 januari filmvertoning Cine West eten gekookt door fam. Akbour (Casa Negra ) ABCDE 
31 januari gesprek over spelregels gebruik dorpszaal + MEEMAKERS lunch ABCE 
31 januari bezoek aan Hotel Buiten ihkv programma Wijk BV ( Amsterdam ) ABCDE 
6 februari eerste kennismaking met Esther en Noura van Mixblik  ABCDE 
+ tweede bezoek kinderpersbureau aan de makers ABCDE 
12 februari filmvertoning Cine West  eten van Homa (they shall not grow old ) ABCDE 
17 februari Broodfonds de Beschutting jaarvergadering CDE 
26 februari 2 x filmvertoning Cine West (Lied van de Zee + Yesterday) ABCDE 
29 februari Fatma feestje en herdenking Kameroen ABCDE 
3 maart bezoek KNHM participaties  

4 maart GROTE OPENING  
door burgemeester Aboutaleb en wethouder Kathmann ABCDE 
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A  R'dam West.   B  Huis van de Wijk.    C  Maken.    D Diversiteit.    E  Wederkerigheid 

4 maart start expositie WATISHETWIJKPALEISEIGENLIJK ABCDE 
7 maart MAAK HET MEE - open dag in het Wijkpaleis met oa. Spellen van de  ABCDE 
Pioniers van het Westen; legochallenge van Bruno Setola; stoel&dans van  
Judith Bovenberg; werkplaatsbezoeken’ sneakpreview Venetia’s Air;  
workshop Funda Baysal, Ondine de Kroon, Nathalie Comans 
9 maart Broodfonds Broodkapje jaarvergadering CDE 
10 maart  grote wijkbijeenkomst MMM ABCDE 
11 maart filmvertoning Cine West met eten ( Cobain ) ABCDE 

start intelligente lockdown 
9 april rozen uit het rozenperk Oostervantplein verhuizen naar de paleistuin ABCDE 
27 april koningsconcert in oude Paleistuin voor omwonenden ABCDE 
Week repetities toneelgroep Jan Vos  CE 
16 mei bijeenkomst met bewoners over monument voor troostmeisjes en  ABCDE 
speciaal één van hen, buurtgenoot Beppie, die in eenzaamheid is gestorven 
18 Mei Paleistuinberaad ABCDE 
28 Mei Raad van Toezicht ( live ) ABCDE 
29 Mei Paleistuinberaad ABCDE 

einde intelligente lockdown 

4 juni installatie agendapaneel ABCDE 
12 juni grote Paleistuinierdag ( de nieuwe plantcirkels met grond gevuld ) ABCDE 
18 juni promotie buurtgenoot Ympkje Albeda Community Dynamics in  ABCE 
super-diverse neighbourhoods aan de Universiteit van Antwerpen 18 juni  
live kennismaking kinderen kinderpersbureau met hun lockdownmaatjes van  ABCDE 
de Mariaschool 
20 juni facilitaire uitvalsbasis voor bijeenkomst buurttuin Claes de Vrieselaan ABCDE 
24 juni eerste kast in de dorpszaal verhuurt aan projectteam Claes de Vrieselaan ABCDE 
25 juni campagne voeren voor de VOORbeeldverkiezing 2020 met als  ABCDE 
thema “voor een sociale samenleving” 
26 juni overleg Zorgvrijstaat ABCDE 
29 juni Huize Middelland Academie: cursus fotografie ABCDE 
2 juli Paleistuinberaad + beraad over de buurttuin op de Claes de Vrieselaan ABCDE 
3 - 6  juli definitief verhuizen  ABCDE 
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A  R'dam West.   B  Huis van de Wijk.    C  Maken.    D Diversiteit.    E  Wederkerigheid 

4 juli bouw buitenkeuken ABCDE 
6 juli Huize Middelland netwerkvergadering met eten ABCDE 
7 juli beraad buurtbewoners, ondernemers Middellandstraat over gebruik  ABCDE 
en inrichting Middellandplein in tijden van COVID ( 20 mensen ) 
8 juli opstart en kennismaking werkteam Tonnen voor Middelland ABCDE 
8 juli de buitenkeuken in gebruik + voor het eerst weer aanschuiven ipv afhalen ABCDE 
8 juli verjaardagsfeestje vrijwilliger Justin ABCDE 
11 juli de grote vakantiethuisblijfdag van Camping Branco in de paleistuin ABCDE 
13 juli afsluiting schooljaar leerkrachten rk Mariabasisschool met lunch in de  ABCE 
Paleistuin ( 30 mensen ) 
19 juli facilitaire uitvalsbasis voor werkdag buurttuin Claes de Vrieselaan ABCDE 
22 - 24 juli eerste week Soleiland - hét vakantieparadijs van Rotterdam West  ABCDE 
met allerlei zomers ontspannende ( kinder ) activiteit georganiseerd door  
de Bovenbouw 
28 -30 juli tweede week Soleiland ABCDE 
23 augustus opnamedag Panorama NL aflevering Daan Zandbelt  
over wijken, wonen en werken- Fatma doet de catering AE 
28 augustus Introductie masterprogramma Governance of Migration and  CDE 
Diversity - Erasmus Universiteit, TU Delft en Universiteit Leiden - Homa  
doet de catering 
3 september bijeenkomst Maatschappelijk Vastgoed in Rotterdam  CD 
( 30 personen ) - catering Mixblik @Het Wijkpaleis 
4 september opening tentoonstelling De Singel ≈ een gedicht door Ondine  ABCDE 
de Kroon ism kinderen Mariaschool + planten appelboom 
9 september ontvangst koplopers MMM wethouder Kathmann en Bokhove ACDE 
9 september inspiratiebezoek bestuur Klooster Oude Noorden BCDE 
10 september eerste aanschuif-afhaalmaaltijd Mixblik ABCDE 
12 september kinderfeestje buurtmeisje ABCDE 
16-18 september ontvangst groepen tuin - en landschapsontwerp  CDE 
OntwerpAcademie op excursie o.l.v. Marieke de Keijzer - lunch verzorgt  
door Homa ( 60 mensen ) 
19 september samenkomst Speak Up Collective “A Womxn’s Message” CDE 
21 september Huize Middelland Academie: gastvrijheid met Luc Opdebeeck ABCDE 
22 september repetitie Venetia’s Air ACDE 
23 september Appels en Peren - workshop figuurzagen door Ondine de Kroon ABCDE 
24 september repetitie Venetia’s Air ACDE 
26 -27 september Groot Rotterdams Atelier Weekend ( 300 mensen ) ABCDE 
29 september repetitie Venetia’s Air ACDE 
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A  R'dam West.   B  Huis van de Wijk.    C  Maken.    D Diversiteit.    E  Wederkerigheid 

1 oktober repetitie Venetia’s Air ACDE 
2 oktober Maak je het mee? Op naar een groene paleistuin. ABCDE 
5 oktober bijeenkomst BIZ ondernemers en eigenaren Nieuwe Binnenweg  ABCDE 
5 oktober training AED Huize Middelland ABCDE 
8 oktober bijeenkomst Leefbare Wijk MMM ABCDE 
8 oktober pitch finale VOORbeeldverkiezing ABCD 
14 oktober 2x filmvertoning The making of De Singel ≈ een gedicht, ABCDE  

half oktober gedeeltelijke lockdown  

10 en 11 oktober repetitieweekeinde Venetia’s Air + try-out  ABCDE 
( afgelast ) 
3 november onderwijscursus ABCDE 
9 -14 November allerlei activiteiten ihkv festival Gezond Verstand -  ABCDE 
( meeste activiteit afgelast ) 
11 November SAMEN GROEIEN ÉN SAMEN GAMEN Team Toekomst  ABCDE 
ism de Gameclub/ SportSpullenBank 
14 november kinderfeestje buurtjongen Kas - houten vogels maken ABCDE 

veel activiteiten verplaatsen naar online 
  

25 november start mondkapjesproductie i.s.m. Jacqueline de Maat en  ABCDE 
Mixblik i.o.v. gebiedscommissie Delfshaven 
27 November ontvangst initiatiefnemers Bollenstreek + IJburg BDE 
29 november, 13, 20 december Wijkpaleis Winter Warenhuis ( 20 december  ABCDE 
afgelast ) met makers uit het Paleis en Rotterdam West 
8 December Aandeelhoudersvergadering wijkbedrijf De Middellander ABCDE 

half december tweede lockdown 
***
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