
Hierbij de vierde en laatste editie van de nieuwsbrief van de 
Delfshaven Coöperatie, in de huidige vorm. De Delfshaven 
Coöperatie wil graag aan een grote groep betrokkenen duidelijk 
maken wat er gebeurt in de wijk Bospolder-Tussendijken. 
Hiervoor zoeken we een andere vorm. Misschien een krantje, of 
juist een glossy… Denkt u mee? 

In elk geval nog één nieuwsbrief, in de originele vorm. We 
besteden vooral aandacht aan ondernemerschap en samenwer-
king. Maak kennis met Studio Delfshaven, het kersverse  
wijkcommunicatiebureau. Bekijk de fotocollage over eetplein 
Besouk, lees over de Makerspace en de verdere ontwikkelingen 
in het Schans-Watergeusgebied. Veel leesplezier!  

Nieuwsbrief Kwartaaluitgave Oktober 2015
In deze nieuwsbrief:
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Ondertekening  
DELFSHAVEN COÖPERATIE

Bewoners nemen het heft  
in handen bij wijkontwikkeling! 

Op 12 september j.l. is tijdens de 

feestelijke achtergrond van het 

Besouk festival, de samenwerkings-

overeenkomst van de Delfshaven 

Coöperatie officieel ondertekend. 

Wethouder Schneider, portefeuille 

stedelijke ontwikkeling en integratie, 

gaf de aftrap voor de nieuwe samen-

werking. 

In het jaar dat de Delfshaven Coöpera-

tie bestaat, zijn er al veel initiatieven in 

de wijk tot stand gekomen. Sociaal 

ondernemerschap floreert. Denk aan 

initiatieven als Schiezicht en Stroop. 

De Delfshaven Coöperatie wordt 

gerund door bewoners. De gemeente 

Rotterdam, Havensteder en de 

Rabobank helpen waar dat nodig is, 

met kennis, door het aanboren van de 

juiste netwerken en door eventueel 

hun gewicht in de schaal te leggen om 

beslissingen sneller te kunnen 

doorvoeren. Ook helpen ze met een 

bescheiden werkkapitaal. 

Bewoners en ondernemers van 

Bospolder-Tussendijken maken nu 

plannen voor de aanpak van het 

Schans-Watergeusgebied. De Delfsha-

ven Coöperatie zelf gaat aan de slag 

met het beheer van leegstaande 

bedrijfsruimten en het opknappen van 

verloederde pandjes in het gebied.  
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Eetplein Besouk wat een kracht en pracht!

Eerste editie Besouk Delfshaven succes

Op 12 en 13 september heeft op Plein 1943 in Delfshaven 

het Besouk festival een succesvolle start gemaakt. Eetplein 

Besouk heeft 4500 gasten mogen ontvangen. 

Besouk is het kleine zusje van het grotere festival Djemaa el 

Fna, georganiseerd in het Museumpark. Beide festivals 

zijn geïnspireerd op het centrale plein in de  

Marokkaanse stad Marrakesh waar de markt 

en talloze eettentjes een 

oosterse sfeer geven, 

met kleurrijke 

mensen en vele 

activiteiten. Besouk 

in Delfshaven is er 

zeker in geslaagd om 

mensen samen te brengen in 

een sfeervolle omgeving. In het 

versierde park werd het festival op 

zaterdag geopend 

door het kinderkoor van de 

Al-Ghazalischool. 

Voor het festival was er een divers 

programma samengesteld met 

authentieke muziek, activiteiten voor jong en 

oud en natuurlijk heel veel eten en gezelligheid. 

Kinderen konden kiezen uit leuke en leerzame 

activiteiten om aan mee te doen, van lekker 

knutselen met fruit tot het bouwen van een 

papieren boot. Voor de lekkere trek stond het 

park natuurlijk boordevol met kraampjes van 

lokale ondernemers met hun eigen keuken. Het 

was allemaal een lust voor oog en maag. 

Nog eens terugkijken? Kijk dan op http://besoukdelfshaven. 
stichtingdeloodsen.nl/ 
of ga naar http://djemaaelfnarotterdam.stichtingdeloodsen.nl 
Voor meer informatie over de editie in het Museumpark.
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Maak kennis met…
Job Lee is sinds september als ideeënmakelaar aan de slag in het 

Schans-Watergeusgebied. Vanuit Studio Delfshaven, Bingleystraat 37a , 

mobiliseert hij samen met Madelon Stoele de bewoners en ondernemers 

uit de wijk. 

Proeftuin Feijenoord
Wat is een ideeënmakelaar? Om dat duidelijk te maken meteen een voor-

beeld. Job Lee deed eerder ervaring op in oud-Feijenoord. Daar transfor-

meerde hij samen met ruim vijftig bewoners, organisaties en ondernemers 

een oud buurthuis en een sporthal naar Proeftuin Feijenoord: een bedrijf van 

en voor de wijk met ruimte voor alles wat de partijen er willen doen op het 

gebied van onderwijs, sport, wonen, cultuur en ondernemen. Via een nieuw 

programma, organisatie en een exploitatiemodel werken de partijen aan een 

duurzame onderneming zodat er op lange termijn nieuwbouw kan volgen.

Samen aan de slag
Het Schans-Watergeusgebied kent veel plekken waar de gemeente Rotter-

dam, Havensteder en de Delfshaven Coöperatie zich samen met bewoners 

en ondernemers voor willen inzetten. Denk aan leegstaande panden en 

openbare ruimte. Bewoners en ondernemers mogen zelf bepalen wat het 

meest nodig is voor hun wijk.

Ook iets doen?
Wat wilt u voor de wijk betekenen? Dit kan van alles zijn. Een bedrijfje 

beginnen in een van de leegstaande panden, samen met buren een ontmoe-

tingsplek creëren, de gevels een kleurtje geven of klussen aan uw woning.  

  

Job Lee: “Zelf woon ik al bijna 

elf jaar in Delfshaven. Net zoals 

in Feijenoord weet ik dat er 

veel actieve bewoners in deze 

wijk zijn die zich willen 

inzetten. Allereerst is het 

belangrijk dat ik het vertrou-

wen van bewoners win. Ik wil 

graag de dromen, wensen en 

ideeën in kaart brengen en 

koppelen aan vrijkomend 

vastgoed.  Zo maken we de 

wijk leuker en duurzamer, een 

wijk waar bewoners de lead 

krijgen en trots op zullen zijn.”

Wilt u een afspraak maken met Job Lee? 

Mail: joblee@exsarchitects.com, bel: 0630533887, of loop eens langs 

bij Studio Delfshaven, Bingleystaat 37a.
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De  Makerspace 

Stel je een hele grote ruimte voor, een beetje zoals een 

buurthuis. In de ruimte staan verschillende machines: 

3D-printers en digitaal gestuurde lasersnijders, maar ook 

ambachtelijke, traditionele apparaten om hout en metaal 

te bewerken. 

Als je om je heen kijkt dan zie je heel veel buurtbewoners, in 

alle leeftijden. Zij maken dingen voor zichzelf of voor de 

buurt. Ze delen er van alles: een ontwerp, kennis, of 

materialen. En een klein technisch team ondersteunt hen. 

Dit wordt - heel in het kort - ongeveer wat je in de Makers-

pace aan de Schiedamseweg in Delfshaven kunt gaan 

verwachten. Daniel White is verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling ervan. Aan hem alvast een paar korte vragen 

over deze toekomstige bijzondere plek. 

Wat is een makerspace?
‘Een makerspace is een fenomeen dat is komen overwaaien 

uit de Verenigde-Staten. Het idee erachter is toegang bieden 

tot machines, ruimte en netwerk voor hobbyisten, ontwer-

pers of gewoon geïnteresseerden uit de buurt, bewoners of 

ondernemers.’ 

Welk doel heeft de Makerspace aan de Schiedamse-
weg? 
‘Het doel van de Makerspace in de wijk Delfshaven is dat 

mensen samenkomen en hun creativiteit kunnen uiten. 

Gebruikers kunnen ook veel leren: solderen, programme-

ren, houtbewerken, ontwerpen. Maar de Makerspace wordt 

vooral een ontmoetingsplaats waarin je eigenlijk vanzelf 

gaat samenwerken en onderzoeken. Je leert problemen 

oplossen en kritisch denken. Het is een plek waar je kunt 

ervaren dat je iets wél kunt. Dat is de grote meerwaarde van 

de Makerspace in de wijk.’

Wanneer gaat de Makerspace open?
‘Er wordt hard gewerkt zodat de Makerspace begin 2016 

open kan. In het pand, het voormalige postkantoor, zijn op 

dit moment de jongens van College Delfshaven aan de slag 

met sloopwerkzaamheden.’  

Wat kan de wijk na de opening als eerste verwachten? 
‘De eerste kennismaking met de wijk zal via een serie lessen 

en workshops voor scholieren van 10 tot 15 jaar zijn. Op dit 

moment wordt hiervoor een samenwerking met scholen uit 

de wijk opgezet.’ 



‘’De Schiedamseweg is erg levendig. 
Het is een mengelmoes van allerlei 
culturen. Er zijn veel verschillende 
eetgelegenheden, voor ieder wat wils. 
Ook is de sfeer op de Schiedamseweg 
heel gemoedelijk.’’

‘’De Schiedamseweg voelt vertrouwd 
aan voor mij, ik woon hier zelf ook in 
de buurt. De bewoners zie ik als één 
grote familie. Iedereen kent elkaar, je 
hoort en ziet alles en dat geeft mij een 
fijn gevoel.’’

CONTACT: 

Madelon Stoele info@madelonstoele.nl • 06 16 30 69 40 

Job Lee job@exsarchitects.com • 06 30 53 38 87

Wij maken 

de wijk

leuker 

Doe mee!

Studio Delfshaven is een nieuw wijkcommunicatiebureau 

& ontmoetingsplek aan de Bingleystraat, in Bospol-

der-Tussendijken. Initiatiefnemers zijn Madelon Stoele en 

Job Lee. Samen met een groep marketing en communica-

tie studenten van het Albeda College gaan zij de komen-

de tijd aan de slag om met zoveel mogelijk bewoners en 

ondernemers in contact te komen.

Studio Delfshaven is onderdeel van een plan om het 

leegstaand vastgoed in de wijk in te vullen door nieuwe 

initiatieven. Het pand aan de Bingleystraat stond al een 

tijdje leeg. Havensteder stelt het pand tijdelijk ter beschik-

king, de Delfshaven Coöperatie ondersteunt het initiatief. 

Allereerst worden ideeën voor de leegstaande panden in 

de buurt in kaart gebracht.  

Daarnaast wil Studio Delfshaven graag het verhaal van en 

over de wijk vertellen. Hiervoor is Madelon Stoele op zoek 

naar mooie, interessante verhalen.  Denk aan de geschie-

denis van plekken, over mensen die er wonen of gewoond 

hebben of het verhaal van een inspirerende ondernemer. 

Tenslotte werkt het bureau aan communicatie opdrachten 

van organisaties en ondernemers uit de wijk.’

Heb je een idee, een verhaal of zou je zelf graag iets 

ondernemen in de wijk? Kom dan langs bij Studio  

Delfshaven aan de Bingleystraat 37a en deel het verhaal 

onder het genot van een lekker bakje koffie.  

Studio Delfshaven zoekt: ideeën en verhalen

Wat vindt u van de Schiedamseweg?
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Partners in de gebiedsontwikkeling Bospolder Tussendijken

Leuke 
vergaderplekken

Milja Kruijt: ‘Het bestuur van de 

Delfshaven Coöperatie vergadert 

elke maand op een andere plek, 

ergens in de wijk. Bijvoorbeeld het 

Leger des Heils, de Waterstokerij 

en de aankomende keer is dat bij 

de speeltuinvereniging aan de 

Zeilmakerstraat. We hebben geen 

vaste verblijfplek, vandaar. 

Het leuke eraan is dat we meteen 

kennismaken met nieuwe plekken 

en organisaties. Ook een idee voor 

een leuke vergaderlocatie? Laat 

het ons weten!’ 

Tijdens Besouk ging de Delfshaven Coöperatie met  

bewoners in gesprek over Park 1943. Wat speelt er?  

Welke ideeën zijn er? Voor welke uitdagingen staan we?  

En welke bewoners willen een bijdrage leveren of zijn al aan 

slag ? De resultaten van deze gesprekken zijn opgenomen in 

een digitale kaart. De digitale versie van deze kaart kunt u 

ook vinden op onze website:

www. http://delfshavencooperatie.nl

Vindt u dat de kaart niet compleet is? Denk mee en stuur ons 

een mailtje: park1943@delfshavencooperatie.nl  

Park 1943 leeft


