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 INLEIDING

Dit verslag geeft inzicht in de wijze waarop een aantal betrokken bewoners uit de Tarwewijk zich organiseerde om de leefbaarheid 
van de eigen buurt te verbeteren. De bewoners werden hierin begeleid door stichting Zuidzijde en financieel ondersteund door de 
Deelgemeente Charlois. In het verslag wordt beschreven hoe het eerste pilotjaar (oktober 2013 tot en met september 2014) 
inhoudelijk is verlopen; wat is er op touw gezet, wat zijn daarvan de effecten en hoe zijn de beschikbaar gestelde financiële 
middelen gebruikt. Tevens wordt er kritisch gekeken in hoeverre de oorspronkelijke doelstellingen gerealiseerd werden en of alle 
voorop gestelde prestaties geleverd zijn.
Aan het eind volgen de conclusies die uit het eerste jaar getrokken kunnen worden. Deze conclusies gelden als leidraad voor de 
toekomst: De toekomst van stichting CultuurWerkplaats Tarwewijk (CWT), die in het najaar 2014 werd opgericht als succesvolle 
afsluiting van het pilotjaar.

CultuurWerkplaats Tarwewijk
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 HET JAAR IN VOGELVLUCHT

De eerste vier maanden van het pilotjaar kenmerkte zich als een moeizame startfase voor CWT. Het oorspronkelijke idee om 
samen met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ), Ik Zit op Zuid (IZoZ) en Cultureel Denkwerk een Cultuurwerkplaats 
te exploiteren op de kop van de Dordtselaan/Mijnsherenlaan is niet gerealiseerd. NPRZ en IZoZ zagen af van een samenwerking 
met stichting Zuidzijde in het realiseren van een Cultuurwerkplaats voor de Tarwewijk. Hierdoor viel de mogelijkheid weg om de 
huisvesting op de kop van de Dordtselaan/Mijnsherenlaan in gebruik te nemen als Cultuurwerkplaats. Vervolgens was het vinden 
van een juiste locatie op korte termijn niet eenvoudig. Geschikte ruimtes die werden gevonden waren te duur om te huren of de 
voorwaarden van de verhuurders stelden ons niet in de gelegenheid om een plek optimaal te kunnen gebruiken. 

Desalniettemin is het gelukt om vanaf medio maart 2014 aan de Mijnsherenlaan 120-D de CultuurWerkplaats Tarwewijk te openen. 
De ruimte, een appartement op de begane grond met tuin, hebben de drie bewonersgroepen (te weten een groep actieve 
huisvrouwen, een groep mediakunstenaars en bewoners met een historische en literaire interesse voor de Tarwewijk) ingericht voor 
ontmoeting en culturele productie. Daarnaast wordt de ruimte ook gebruikt door een groep kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar oud 
uit de directe omgeving van de groep actief betrokken vrouwen. Deze drie groepen (eigenlijk vier als we de kinderen erbij rekenen) 
vormen de kern van de CWT. In april hebben zij de CWT officieel geopend met een groot feest op het Mijnsherenplein. Sindsdien is 
de CWT op alle werkdagen open en vormt het een laagdrempelige ontmoetingsplek voor de gehele wijk. Ook weten steeds meer 
bewoners de weg naar deze bijzondere plek te vinden. Met koffie en thee worden de bezoekers hartelijk ontvangen. In gesprekken 
komen alle aspecten van het leven aan de orde en men wordt uitgenodigd deel te nemen aan de culturele activiteiten van de CWT. 
Zodoende wordt stapsgewijs gewerkt aan een uitbreiding van de deelnemende personen en bezoekers van de activiteiten. Stichting 
Zuidzijde zorgt voor professionalisering en continuïteit en richt zich op de culturele en kunstzinnige invulling van de activiteiten. Dit 
wordt onder meer bewerkstelligd door samenwerkingen met professionele kunstenaars en creatieve ondernemers uit de Tarwewijk 
en haar directe omgeving, en met wijkorganisaties als jongerencentrum The Mall, Speeltuin Millinx en stichting DOCK (die het Millinx-
parkhuis beheren). Daarnaast is er onder meer contact met bewonersvereniging OvdB Tarwewijk en stichting Jongeren Werk op Zuid. 
Bovendien wordt er met vaste regelmaat deelgenomen aan de door gemeente Rotterdam georganiseerde netwerkbijeenkomsten.

Door met de groep huisvrouwen (het Vrouwenteam) ateliers en werkplaatsen in en buiten Rotterdam te bezoeken en de gebruikers 
aldaar te interviewen is Zuidzijde bezig de blik van deze vrouwen te verbreden. Ideeën opgedaan tijdens deze excursies worden 
vervolgens ook in de Tarwewijk uitgezet, vanzelfsprekend aangepast aan de creatieve behoeftes van de vrouwen. De resultaten van 
de culturele productie van dit eerste jaar zijn inmiddels al gepresenteerd. 

Tevens worden de kinderen die in contact staan met het Vrouwenteam in aanraking gebracht met kunst door bezoeken aan ateliers / 
musea en door het volgen van workshops.

De kerngroep mediakunstenaars werkt aan ZOOM, een videoproject over de wijk waarbij ingezoomd wordt op de geschiedenis van de 
wijk, op de kwaliteit van de leefomgeving, op de samenstelling van de bevolking en aansluitend op de samenhang van deze aspecten.

De derde groep gebruikers geeft inhoud aan de CWT door middel van onderzoek naar ontstaan en ontwikkeling van de Tarwewijk 
en Maashaven, de literaire geschiedenis van de Tarwewijk en andere historische momenten. Met het onderzoek en de daaruit 
voortgekomen presentaties komt de Tarwewijk naar voren als een wijk met een geschiedenis die het waard is om gezien en gehoord 
te worden.

Verschillende groepen bewoners worden actief bij de CWT betrokken, dat wil zeggen zowel bij de inrichting als bij de reflectie op 
de omgeving waarvan zij deel uitmaken. Door professionele belangstelling ontstaat brede kennis van de wijk en haar bewoners en 
daarmee grotere betrokkenheid. Het eigenhandig in kaart brengen van en vormgeven aan een onderwerp dat in de wijk speelt, 
stimuleert de zelfwerkzaamheid in het algemeen.
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 PRESTATIES EN BEREIK

Hieronder volgt een puntsgewijze beschrijving van de verschillende activiteiten van het afgelopen jaar. De drie hoofdonderdelen 
waar CWT zich op richt zijn ontmoeting, culturele productie en presentatie. Verdeeld over deze drie thema’s hebben er in totaal 
dertien projecten plaats gevonden. 
 
Ontmoeting 

Dagelijkse ontmoetingsplek
De CWT is een openbare huiskamer waar iedereen met koffie en een luisterend oor hartelijk verwelkomd wordt. Er vinden regelmatig 
kunstzinnige workshops plaats en openbare bijeenkomsten. Diverse bewonersgroepen maken voor hun (culturele) activiteiten gebruik 
van de ruimte zelf en het daar aanwezige materiaal / gereedschap. De plek is doordeweeks dagelijks geopend en wordt bemand door 
een team van vijf vrouwelijke wijkbewoners, het Vrouwenteam (zie verder Opzetten en ontplooien van 2 bewonersinitiatieven).
> Bezoekers: 5-12 bezoekers elke werkdag, gemiddeld 45 bezoekers per week = 1125 bezoekers van april – september 2014.

Straatfeest
Met het openingsfeest van CWT op zaterdag 19 april werd de aandacht gevestigd op de nieuwe ontmoetingsplek in de wijk. Het was 
een mooie gelegenheid om de deelnemende bewonersinitiatieven met elkaar in contact te brengen en de wijk met de CWT bekend te 
maken. Contact werd gezocht met mensen van verschillende nationaliteiten die rond het Mijnsherenplein vertoeven middels heerlijke 
hapjes en drankjes die door het Vrouwenteam waren verzorgd. Het bewonersinitiatief Tournesol Art & Culture heeft voor optredens van 
artiesten gezorgd: de band Numedia, pianist Ramón Daci, DJ Martens en er werd een djembéworkshop gegeven voor kinderen. 
> Bezoekers: 80

Opzetten van een geschiedeniskennisbank
De Tarwewijk en de Maashaven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit kan worden geconcludeerd uit het historisch onderzoek 
dat Wim Leussink heeft gedaan naar de geschiedenis en ontwikkeling van de Tarwewijk en de Maashaven. De literaire geschiedenis 
van de Tarwewijk en andere opmerkelijke historische momenten zijn onderwerpen die Robert Tau heeft onderzocht. De betekenis 
van markante personen voor de wijk als Cor Vaandrager, Frans Wong, Puck van Heel e.a. tonen dat de Tarwewijk een verborgen 
geschiedenis heeft die gezien mag worden. Onder de noemer ‘Verhalen van de Tarwewijk’ had het opzetten van de geschiedenis-
kennisbank ten doel om een intrigerend beeld van de Tarwewijk te schetsen dat waard is om gehoord te worden in en buiten de wijk. 
Als ‘Verhalen van de Tarwewijk’ is dit onderzoek multimediaal gepresenteerd in twee lezingen tijdens de South Explorer (een toer langs 
alle culturele hotspots in Rotterdam-Zuid). 
De kennisbank heeft niet de ambitie om geschiedkundig correct te zijn. Het gaat om het neerzetten en ontwikkelen van literair 
interessante onderwerpen die de wijkbewoners en mensen van buiten de wijk op een andere wijze naar de Tarwewijk laten kijken. 
Met ‘Verhalen van de Tarwewijk’ haalt dit bewonersinitiatief de literaire kwaliteiten van de wijk naar boven en zoekt naar sporen in de 
wijk die de geschiedkundige ontwikkeling van de wijk tonen.
> Aantal deelnemers aan de geschiedeniskennisbank: 3  

Opzetten en ontplooien van 2 bewonersinitiatieven
Het eerste bewonersinitiatief dat gebruik is gaan maken van de CWT is het Vrouwenteam. 
Het is een groep huisvrouwen met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar. Zij hebben een sterk sociaalmaatschappelijke 
betrokkenheid bij de wijk. Door hun betrokkenheid komen zij veelvuldig in contact met alleenstaande moeders en gezinnen die de 
weg naar gemeentelijke instanties en zorg niet kunnen vinden, hetzij door een taalbarrière en/of onwetendheid, hetzij door angst en 
schaamte. Het zijn vaak gezinnen die in een grijs gebied leven, buiten het zicht van de overheid. Door in gesprek te gaan met deze 
mensen en hen uit te nodigen in CWT helpt het Vrouwenteam deze vaak schrijnende situaties in contact te brengen met instanties als 
Frontlijn en Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Het Vrouwenteam speelt ook de rol van gastvrouw voor andere groepen wijkbewoners met diverse culturele achtergronden die 
gebruik maken van de ruimte voor hun activiteiten (bijvoorbeeld voor een groepje vrouwen dat wekelijks met elkaar handwerk doet). 
Bewonersgroepen van verschillende nationaliteiten (o.a. Bulgaren, Chinezen, naast de Nederlanders, Turken, Marokkanen en 
Antillianen)  worden regelmatig benadert en gevraagd om langs te komen.
Op initiatief van het Vrouwenteam zijn recentelijk de ouderenochtenden van start gegaan waarbij zij zelf bij de Albert Heijn op Zuidplein 
zijn langsgeweest voor sponsoring van het ontbijt. Zij zijn het voornaamste gezicht van de CWT.
Naast dit gastvrouwschap werken de vrouwen ook aan hun eigen culturele scholing. Met stichting &tree wordt middels het 
community-artproject ‘Tarwewijk droomt’ gezocht naar individuele ontwikkelingsmogelijkheden voor de vrouwen.
> vaste kern: 5, met daar omheen een wisselende groep van 10 vrouwen.  
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Het tweede bewonersinitiatief van de CWT is Tournesol Art & Culture, een groep mediakunstenaars die al geruime tijd actief is in 
de Tarwewijk. Tournesol werkt veel met jongeren en heeft zodoende een goed beeld van de behoeftes en de interesses die er onder 
jongeren leven. 
In antwoord op de (impliciete) vragen die uit het Gebiedsplan 2014 en in gesprekken met jongeren, overige bewoners en 
bewonersorganisaties naar voren kwamen heeft Tournesol Art & Culture, in samenwerking met Zuidzijde, het project ZOOM1  
ontwikkeld. Zij hebben een uitgebreid projectplan geschreven en zijn aan de slag gegaan met fondsenwerving. Een kwart van 
het benodigde budget is inmiddels binnen. Begin 2015 zal het project van start gaan.
Als onderdeel van ZOOM en bedoeld als teaser voor het videoproject werd de eerste aflevering ‘Portret van de Tarwewijk’ in juli 
door initiatiefnemer Amin Daci gemaakt en in de CWT gepresenteerd. In deze video wordt de kijker, aan de hand van verteller 
Wim Leusink, meegenomen in de wijk. De geschiedenis van de Tarwewijk komt aan bod en daarnaast worden actuele en bijzondere 
plekken van de Tarwewijk getoond.
> vaste kern: 5, met daar omheen een wisselende groep van 5 media-kunstenaars.

Naast deze twee bewonersinitiatieven kreeg de CWT een derde enthousiaste groep als cadeau erbij: De groep kinderen variërend 
in leeftijd van 4 – 12 jaar. Dit zijn kinderen van het Vrouwenteam en van moeders die rond deze groep vrijwilligers actief zijn in de 
CWT en die allemaal in de buurt voornamelijk naar de Elout van Soeterwoudeschool gaan. Met deze groep kinderen is de CWT al 
vrij vlot van start gegaan met het geven van kinderworkshops (zie verder volgende hoofdstuk). 

Culturele productie

Kunstworkshops met kinderen
Een groep kinderen heeft begin mei onder begeleiding van videokunstenaar Marco Douma de kinderkunsthal Villa Zebra bezocht 
en vervolgens onder begeleiding van beeldende kunstenaars Barbara Helmer en Jitka Andrea het onderwerp van de expositie 
(beweging) zelf verkend. In de zomervakantie hebben kunstenaars in samenwerking met Speeltuin Millinx voor alle kinderen uit de 
buurt kunstactiviteiten in de openbare ruimte georganiseerd. Met de kunstenaars van Superduo (Judith van den Berg & Geneviève 
Kooijman) werd een taal- en rekenproject ontwikkeld voor drie workshops.  
Kunstenaars Lucienne van Leijen en Kathrin Wolkowicz hebben vervolgens een serie workshops gegeven die resulteerden in een 
grote schildering getiteld: Fantasietuin in de Tarwewijk. Ook in de aanloop naar Halloween zijn er in de Speeltuin Millinx door CWT 
workshops gegeven en in samenwerking met stichting DOCK is er in het Millinxparkhuis een groots opgezet Halloweenfeest voor 
kinderen gegeven.
> 10 kinderworkshops. Aantal deelnemers: 10 – 20 per workshop

Community-artproject met vrouwen
Community-artproject door stichting &tree. Onder de titel ‘Tarwewijk droomt’ startte in juli een serie workshops voor vrouwen uit de 
Tarwewijk. De groep beperkte zich niet alleen tot het Vrouwenteam, maar kende een groter aantal deelnemers.
Stichting &tree stimuleert en begeleidt projectmatige samenwerkingen tussen diverse disciplines binnen kunst en cultuur die vooral 
gericht zijn op intercultureel en maatschappelijk belang.
De workshops spitsten zich toe op individuele dromen van de deelnemers. Het ontdekken van interesses, potenties en talenten stond 
centraal in de open gesprekken die werden gevoerd. Het doel is om de mogelijkheden van deze vrouwen te onderzoeken en of er in 
de toekomst zoiets als een wijkatelier kan worden gestart waar individuele kwaliteiten tot bloei kunnen komen en worden omgezet in 
(kleinschalige) ambachtelijke producties. De workshops werden afgesloten met een openbare presentatie in CWT.
Naast de workshops zijn er bezoeken afgelegd aan museum Villa Zebra, Wijkatelier op Zuid en cultureel ondernemers Wandschappen. 
Drie inspirerende plekken in Rotterdam-Zuid waar de voorwaarden en mogelijkheden van culturele productie vanuit de afzonderlijke 
praktijksituaties aan het Vrouwenteam werd uitgelegd.
> 4 workshops. varierend van 8 – 14 deelnemers per sessie. 
> 3 bezoeken aan plekken culturele productie, aantal bezoekers: 40

Onderzoek huiskamereconomie
Rondetafelgesprek over de potentie en mogelijkheden van huiskamereconomie ter verbetering van de identiteit van een wijk. 
Deelnemers van organisaties als de Hogeschool Rotterdam, Wereldwijven uit Dordrecht, gemeente Rotterdam, Afrikaanderwijk 
Coöperatie en Wereldvrouwen, discussieerden over de actualiteit van dit onderwerp, het wel of niet bestaan van een huiskamer-
economie in een wijk als de Tarwewijk en de dilemma’s bij mogelijke bemoeienis van de overheid in deze. 
Volgens alle deelnemers bestaat er zeker zoiets als een huiskamereconomie in een wijk als de Tarwewijk. De discussie ging 
voornamelijk over de faciliterende rol van de overheid en in welke mate deze huiskamerondernemers wel of niet geholpen dienen 
te worden met het geven van advies of het opzetten van een netwerk. Startpunt voor een volgende bijeenkomst is het bij elkaar 
brengen van huiskamerondernemers om van hen zelf te horen wat zij willen.
Van het onderzoek is een rapport gemaakt dat via de hier bijgaande link van de website van de stichting Zuidzijde kan worden 
gedownload: http://www.stichtingzuidzijde.nl/geslaagde-rondetafelgesprek-over-het-thema-huiskamereconomie  
> deelnemers: 15

1  Het project ZOOM nodigt jongeren tussen de 13 en 23 jaar uit deel te nemen in een journalistiek platform om gezamenlijk genuanceerde 
positieve videoreportages met betrekking tot de Tarwewijk te bedenken en te produceren. Deze reportages worden op Youtube gepubliceerd en 
vervolgens worden de jongeren aangemoedigd de reportages via de sociale media te verspreiden. Ter afsluiting worden in feestelijke talkshows de 
resultaten aan de overige wijkbewoners voorgelegd en bediscussieerd. ZOOM beoogt jongeren enthousiast te maken voor creatieve beroepen door 
hen te initiëren in de wereld van multimediale producties.
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Kunstproject semiopenbare ruimte i.s.m. Hogeschool Rotterdam
Mindy van de Gevel studeerde aan de Willem de Kooning Academie Interieurarchitectuur. Tijdens haar onderzoek in de Tarwewijk 
kwam zij terecht bij stichting Zuidzijde en heeft zodoende de CWT aangeboden gekregen als werkplek om haar afstudeeronderzoek 
af te kunnen ronden. Stichting Zuidzijde koppelde daarbij ook beeldend kunstenaar Kathrin Wolkowicz, uit Charlois, als begeleider aan 
Mindy om haar bij te staan in haar onderzoek en dit kritisch te bevragen. Het Vrouwenteam was ook betrokken bij het project middels 
het tot stand brengen van contacten tussen Mindy en wijkbewoners.
In haar onderzoek onderzocht Mindy de mogelijkheden van het raam in relatie tot het nieuwsgierig maken van buurtgenoten en hoe 
dit zou kunnen leiden tot een communicatiemiddel naar buitenstaanders en buurtgenoten in de Tarwewijk.
Van de buitenkant van woningen is er volgens Mindy veel diversiteit waar te nemen. Echter zij mist die verscheidenheid in de straten 
van de Tarwewijk. Ze werkte aan een installatie die bewoners nieuwsgierig maakt naar elkaar. Door met mensen in gesprek te gaan 
en een ontwerp uit te testen hoopte Mindy er achter te komen of het raam als communicatiemiddel zou kunnen dienen naar buiten-
staanders en buurtgenoten toe. Dit resulteerde in het project ‘Van binnen naar buren’.
Met de bewoners heeft zij van gedachten gewisseld over de esthetische factor van het ontwerp. Alle feedback en reacties nam zij mee 
in het verder ontwikkelen van de definitieve installatie. Mindy ging de wijk in en bracht verschillende voorgevels in kaart. Ze ging het 
gesprek aan met bewoners. Gebaseerd op de gevels vond Mindy de Tarwewijk niet onaangenaam. Volgens haar is er veel identiteit 
waar te nemen, met daarbij veel verschillende inkomens en groeperingen.
Of het raam echt als communicatiemiddel kan dienen in de wijk blijft nog de vraag maar Mindy heeft in ieder geval een goede aanzet 
gegeven in het opwekken van de discussie. Mogelijk kan in de toekomst in de vormgeving van wijken hier meer mee gedaan worden 
om de interesse van bewoners naar elkaar op te wekken.
Mindy is met dit afstudeeronderzoek geslaagd voor haar opleiding Interieur en Architectuur.
Op de website van de stichting Zuidzijde kan via de hier volgende link het onderzoeksproject worden gedownload:  
http://www.stichtingzuidzijde.nl/van-buiten-naar-buren-een-project-in-de-tarwewijk/
Het verslag van het project dat door Kathrin Wolkowicz is gemaakt kan via de bijgaande link worden gelezen:  
http://www.stichtingzuidzijde.nl/resultaten-gepresenteerd-van-het-project-van-binnen-naar-buren/  
> Deelnemers aan het project en aantal bezoekers presentatie: 35

Beroepenoriëntatie voor toekomstige mediavormgevers en kunstenaars
ZOOM beoogt jongeren enthousiast te maken voor creatieve beroepen door hen te initiëren in de wereld van multimediale producties. 
Deelnemers aan ZOOM maken kennis met een vak, of eigenlijk met meerdere vakken. De beroepenoriëntatie geeft de in ZOOM 
geïnteresseerde jongeren inzicht in de mogelijke vervolgopleidingen die in het verlengde van het videoproject liggen. Er wordt 
informatie gegeven over het Grafisch Lyceum, de Willem de Kooning Academie en de Theaterschool. Tijdens de avond wordt ook 
ingegaan op de verschillende onderdelen van het project waar de deelnemers zich in kunnen specialiseren:
Onderzoek doen - Script schrijven - Regie voeren - Opname beeld - Opname geluid - Editing - Montage - Publicatie - Presentatie - 
Communicatie – Fondsen.
Aan de hand van een aantal voorbeeldfilmpjes kwamen deze verschillende onderdelen aan bod. Deze avond kwam tot stand in 
samenwerking met jongerencentrum The Mall. Daar werden jongeren benaderd voor deelname aan deze avond.
> Bezoekers: 14 
 
Presentatie 
 
2 presentaties van ondernemers buiten de wijk
Wereldvrouwen
Stichting &tree
De twee presentaties van Wereldvrouwen en stichting &tree hadden ten doel om de interesse te wekken van een grote groep vrouwen 
voor culturele productie in de Tarwewijk. Wereldvrouwen is een project in het Oude Westen van Rotterdam. Het doel van het project is 
om ruimte te geven aan diversiteit en elke vrouw te helpen om datgene te vinden waarin ze goed is en plezier aan beleeft. Elke week 
is er een workshop waarin verschillende kunsttechnieken en materialen aan bod komen (tekenen, knutselen, naaien, collage). 
Tegelijkertijd leren ze elke keer over inspirerende voorbeelden uit de kunstwereld. De vrouwen hebben vanaf het begin een actieve rol 
in het project en geleidelijk gaat die groeien naar een leidende rol. 
Door andere vrouwengroepen uit te nodigen om presentaties te geven in de CWT kan de blik van de vrouwen uit de Tarwewijk ver-
breed worden. Ideeën kunnen worden opgedaan en men kan elkaar ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering daarvan. Wereldv-
rouwen heeft inmiddels een winkel aan de Westkruiskade geopend waar het Vrouwenteam onlangs op bezoek is geweest.
> Bezoekers: 20
Stichting &tree probeert met dezelfde intentie bewoners te bewegen tot het nastreven van hun dromen. ‘China op de Kaap’ is een 
bekend project van stichting &tree en is inmiddels uitgegroeid tot een mix van kunst en immaterieel erfgoed over thuisgevoel, een 
authentiek basaal gevoel wat iedereen kent maar moeilijk te omschrijven is. Tijdens hun presentatie hebben zij door middel van 
een eenvoudige digitale presentatie zichzelf voorgesteld (van Chinese en Portugese afkomst), inzicht gegeven in hun professionele 
ontwikkeling tot ontwerper/kunstenaar en een aantal van hun projecten toegelicht. Tevens hebben zij de workshops die zij in de 
CWT gehouden hebben gepresenteerd en als het ware de workshop tijdens de presentatie voortgezet door het geven van concrete 
simpele opdrachten aan de bezoekers. Hierbij moet gezegd worden dat een groot deel van de aanwezige (vrouwelijke) bezoekers niet 
of nauwelijks de Nederlands taal beheersen. Door de eenvoudige presentatie, het gebruik van veel foto’s i.p.v. woorden en concrete 
voorbeelden konden de bezoekers toch de essentie van het verhaal begrijpen en is hun blik verruimd.
> Bezoekers: 25
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2 presentaties van ondernemers binnen de wijk
Videopresentatie ‘Portret van de Tarwewijk’
Geschiedeniskennisbankpresentatie ‘Verhalen van de Tarwewijk’
‘Portret van de Tarwewijk’ is een videoproductie die Amin Daci heeft gemaakt over de Tarwewijk. Het is de eerste aanzet voor het 
videoproject ZOOM. Een voorbeeld hoe invulling kan worden gegeven aan de verschillende video-items die in het project tot stand 
gaan komen. ‘Portret van de Tarwewijk’ geeft een beeld van de kwaliteiten die de Tarwewijk herbergt. De presentatie en het daarop 
volgende gesprek met bewoners uit de wijk vond plaats in de CWT. 
> bezoekers: 22
Als ‘Verhalen van de Tarwewijk’ is het onderzoek naar het ontstaan en ontwikkeling van de Tarwewijk en Maashaven en de literaire 
geschiedenis van Tarwewijk en andere historische momenten multimediaal gepresenteerd in twee lezingen tijdens de South Explorer 
(een toer langs alle culturele hotspots in Rotterdam-Zuid) in CWT. Wim Leussink onderzocht het ontstaan van de polder, het uitgraven 
van de Maashaven en herleidde herkenbare sporen in de wijk. Robert Tau verdiepte zich in de literaire geschiedenis. Beiden hielden 
een lezing over de resultaten. Het is de bedoeling dat deze presentaties worden herhaald voor een breder publiek.
> bezoekers: 30

CultuurWerkplaats Tarwewijk  Jaarverslag 2013-2014 Pagina 8



 PRESTATIES EN BEREIK 

In het volgende overzicht zijn alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden kort beschreven met daarbij het aantal 
bezoekers. 

datum soort activiteit programmering thema

19 april Openingsfeest Marco Douma en Amin Daci Thema ontmoeting

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Een middagprogramma met eten, drinken, live-muziek, een dj en djembe workshop op het 
Mijnsherenplein om de opening van de CWT te vieren. Met: Numedia - Muzikaal wonder trio met 
variété muziek en Stand Up, Franse chansons en Noord Afrikaanse liedjes. 
Ramón Daci - Voortreffelijke pianist met een mix van Klassiek, Jazz en Pop. Djembe workshop - 
Voor kinderen en volwassenen door Amin Daci. DJ Martens verzorgt de muzikale omlijsting. 

80

datum soort activiteit programmering thema

april t/m september Opzetten en ontplooien 
bewonersinitiatief: 
Het Vrouwenteam

Marco Douma, Karin Trenkel en 
het Vrouwenteam

Thema ontmoeting

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Een groep huisvrouwen met schoolgaande kinderen een plek en stimulans bieden voor het ont-
plooien van hun sociale en culturele activiteiten.

5 - 10

datum soort activiteit programmering thema

april t/m september Opzetten en ontplooien 
bewonersinitiatief: 
Groep mediakunstenaars

Marco Douma, Karin Trenkel en 
Tournesol Art & Culture

Thema ontmoeting

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Een groep mediakunstenaars uit de Tarwewijk een plek en stimulans bieden voor het ontwikkelen 
en uitvoeren van hun filmproducties.

5 - 10

datum soort activiteit programmering thema

8 mei Bezoek Villa Zebra met 
Vrouwenteam en Kinderen

Marco Douma Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Onder begeleiding van videokunstenaar Marco Douma wordt er een bezoek gebracht aan 
Villa Zebra. Een themamiddag over de verbeelding van beweging in de kunst.

25

datum soort activiteit programmering thema

11 juni Kinderworkshop: Beweging Barbara Helmer Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

N.a.v. het bezoek aan Villa Zebra expo Moove geeft de daar exposerende en deelnemende 
kunstenaar Barbara Helmer een workshop over beweging. De kinderen onderzoeken de 
mogelijkheden en technieken hoe je beweging kunt verbeelden op papier.

14

datum soort activiteit programmering thema

11 juni Bezoek Wandschappen met 
VrouwenTeam

Wandschappen en Marco 
Douma

Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Bezoek met vrijwilligers van CWT aan kunstenaars duo Wandschappen. Zij geven geeft tekst en 
uitleg over wat zij doen en maken en wat de mogelijkheden zijn van culturele productie.

7

datum soort activiteit programmering thema

15 juni t/m 30 september Opzetten van geschiedenis-
kennisbank

Robert Tau, Wim Leussink en 
Marco Douma

Thema ontmoeting

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Onderzoek naar ontstaan en geschiedenis van Tarwewijk en Maashaven. En een literair 
onderzoek naar historische figuren en andere bijzondere momenten in de Tarwewijk.

3

datum soort activiteit programmering thema

24 juni CJG middag VrouwenTeam en CJG Thema ontmoeting

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Informatie bijeenkomst met Centrum Jeugd en Gezin. 18

CultuurWerkplaats Tarwewijk  Jaarverslag 2013-2014 Pagina 9



datum soort activiteit programmering thema

2 juli Kinderworkshop Jitka Andrea Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Een workshopmiddag met kunstenaar Jitka Andrea die verder in gaat op het thema beweging. 12

datum soort activiteit programmering thema

7 juli Workshop door stichting &tree stichting &tree en Karin Trenkel Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Onderzoek middels workshop naar de dromen van vrijwilligers en groep van bezoekers rond het 
VrouwenTeam CWT. 

10

datum soort activiteit programmering thema

9 juli Kinderworkshop Jitka Andrea Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Een workshopmiddag met kunstenaar Jitka Andrea die verder in gaat op het thema beweging 13

datum soort activiteit programmering thema

9 juli Bezoek VrouwenTeam aan 
Atelier op Zuid

Jitka Andrea Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Bezoek aan het Freehouse project om het Vrouwenteam in contact te brengen met mogelijkheden 
van huiskamer economie

8

datum soort activiteit programmering thema

10 juli Videopresentatie 
‘Portret van de Tarwewijk’

Amin Daci, Marco Douma en 
Karin Trenkel

Thema presentatie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

‘Portret van de Tarwewijk’ is een video die Amin Daci heeft gemaakt in de aanloop van het ZOOM 
project. De video geeft een beeld van de bijzondere plekken in de Tarwewijk door de ogen van 
Wim Leussink.

22

datum soort activiteit programmering thema

14 juli Workshop door stichting &tree stichting &tree en Karin Trenkel Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Onderzoek middels workshop naar de dromen van vrijwilligers en groep van bezoekers rond het 
VrouwenTeam CWT. 

12

datum soort activiteit programmering thema

16 juli Kinderworkshop Jitka Andrea Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Een workshopmiddag met kunstenaar die verder in gaat op het thema beweging 12

datum soort activiteit programmering thema

2 augustus Kinderworkshop Superduo: kunstenaars 
Judith van den Berg & 
Geneviève Kooijman.

Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

De deelnemende kinderen bekeken foto’s van de kunstenaar Slinkachu. Met mini-figuurtjes beeldt 
hij ‘in de grote mensen wereld’ bijzondere scenes uit. Nu was het de beurt aan de kinderen, zij 
gingen aan het werk als Slinkachu. Superduo had een bak vol kleine figuurtjes meegenomen. 
Deze gingen een eigen leven leiden in speeltuin Millinx. Voor hen is een steentje een rots, een 
grasspriet een boom!

12

datum soort activiteit programmering thema

9 augustus Kinderworkshop Superduo: kunstenaars 
Judith van den Berg & 
Geneviève Kooijman.

Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Superheld. Superduo begon een gesprek met de kinderen over superhelden en helden. Kennen 
ze superhelden? Wanneer is iemand een superheld? De aanwezige kinderen die meededen die 
vrijdagmiddag met Superduo waren onze superhelden. Ze mochten 1 voor 1 op het erepodium 
komen en kregen een ‘superheld’ medaille. Daarna maakten ze een lijstje met mensen die heel 
belangrijk voor hen zijn, zo belangrijk dat ze hen wel een superheld zouden noemen. Daaruit kozen 
ze 6 mensen, voor ieder van hen kregen ze een medaille. Bij de medaille hoorde een certificaat, die 
werden gemaakt door de kinderen. De medailles met de certificaten  overhandigd aan hun super-
helden. Vaders, moeders, tantes, zussen, buurvrouwen.

14

CultuurWerkplaats Tarwewijk  Jaarverslag 2013-2014 Pagina 10



datum soort activiteit programmering thema

16 augustus Kinderworkshop Kunstenaars Lucienne van 
Leijen en Kathrin Wolkowicz

Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Workshop waarin de individuele resultaten van de kinderen allemaal tot 1 grote Fantasie Tuin bij 
elkaar gevoegd, zodat er een gezamenlijk kunstwerk ontstaat.

12

datum soort activiteit programmering thema

16 augustus t/m 26 augustus Afstudeerproject student 
Willem de Kooning academie

Mindy v/d Grevel en Kathrin 
Wolkowicz als begeleider

Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Uitgangspunt voor ‘Van Binnen naar Buren’ zijn de ramen van de woningen in de Tarwewijk. 
Het raam als snijpunt tussen binnen en buiten, tussen privé en publiek. Doel is ontwerp voor 
een installatie.

18

datum soort activiteit programmering thema

23 augustus Kinderworkshop Kunstenaars Lucienne van 
Leijen en Kathrin Wolkowicz

Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Workshop waarin de individuele resultaten van de kinderen allemaal tot 1 grote Fantasie Tuin bij 
elkaar gevoegd, zodat er een gezamenlijk kunstwerk ontstaat.

14

datum soort activiteit programmering thema

27 augustus Eindpresentatie afstudeerpro-
ject student Willem de Kooning 
academie

Mindy v/d Grevel en Kathrin 
Wolkowicz als begeleider

Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Presentatie ‘Van Binnen naar Buren’ is het afstudeerproject van Mindy van de Gevel, student aan 
de Willem de Kooning Academie Rotterdam

17

datum soort activiteit programmering thema

27 augustus t/m 15 sept. Inrichting tuin Marco Douma Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Project met vrijwilligers van CWC en CWT voor het opknappen van de tuin in van de CWT. 8

datum soort activiteit programmering thema

29 augustus Kinderworkshop Kunstenaars Lucienne van 
Leijen en Kathrin Wolkowicz

Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Workshop waarin de individuele resultaten vande kinderen allemaal tot 1 grote Fantasie Tuin 
bij elkaar gevoegd, zodat er een gezamenlijk kunstwerk ontstaat.

15

datum soort activiteit programmering thema

1 september Workshop door stichting &tree stichting Entree Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Onderzoek middels workshop naar de dromen van vrijwilligers en groep van bezoekers rond het 
VrouwenTeam CWT. Doel is om mogelijkheden te vinden om culturele productie met deze groep 
op gang te zetten.

14

datum soort activiteit programmering thema

8 september Workshop door stichting &tree stichting &tree en Karin Trenkel Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Onderzoek middels workshop naar de dromen van vrijwilligers en groep van bezoekers rond het 
VrouwenTeam CWT. Doel is om mogelijkheden te vinden om culturele productie met deze groep 
op gang te zetten.

13

datum soort activiteit programmering thema

15 september Bijeenkomst Frontlijn VrouwenTeam Thema ontmoeting

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Informatie bijeenkomst van Frontlijn. 14

datum soort activiteit programmering thema

16 september CJG middag VrouwenTeam en CJG Thema ontmoeting

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Centrum Jeugd en Gezin thema middag. 17

CultuurWerkplaats Tarwewijk  Jaarverslag 2013-2014 Pagina 11



datum soort activiteit programmering thema

18 september Presentatie stichting &tree stichting &tree Thema presentatie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Presentatie Tarwewijk droomt door Stichting &tree. Wie zijn de vrouwen van de Tarwewijk en waar 
dromen zij van? Kunstenaars Yuen Han en Isabel Mendes presenteren hun werk en geven een 
Smell & Tell workshop over geuren en hun associaties.

25

datum soort activiteit programmering thema

25 september Beroepenorientatie Marco Douma, Henk van Dillen 
en Amin Daci

Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Beroepenoriëntatie voor potentiele kandidaten en deelnemers aan het videoproject ZOOM. 14

datum soort activiteit programmering thema

27 september South Explorer: Geschiedenis-
kennisbankpresentatie: 
‘Verhalen van de Tarwewijk’

Robert Tau en Wim Leussink Thema presentatie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Doorlopende presentatie / tentoonstelling en twee lezingen over de eerste resultaten van het 
onderzoek van Wim Leussink en Robert Tau naar de algemene en literaire geschiedenis van de 
Tarwewijk. 

30

datum soort activiteit programmering thema

29 september Presentatie Wereldvrouwen Karin Trenkel Thema presentatie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Presentatie door de Wereldvrouwen uit Rotterdam West over hun project. Lunch door vrijwilligers 
van de CWT bereid.

20

datum soort activiteit programmering thema

1 oktober Rondetafelgesprek over 
huiskamereconomie

Henk van Dillen Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Rondetafelgesprek over met het thema huiskamereconomie. Deelnemers van organisaties als 
de Hogeschool Rotterdam, Wereldwijven uit Dordrecht, gemeente Rotterdam, Afrikaanderwijk 
Coöperatie en Wereldvrouwen, discussieerden over de actualiteit van dit onderwerp.

15

datum soort activiteit programmering thema

1 oktober kinderworkshop Superduo: kunstenaars 
Judith van den Berg & 
Geneviève Kooijman.

Thema culturele productie

omschrijving aantal bezoekers / deelnemers

Onderzoeker in de speeltuin. De kinderen konden kiezen uit verschillende korte opdrachten in 
de speeltuin.  Zo waren er ongeveer 20 opdrachten, met veel tel- en vertel onderdelen. Sommige 
kinderen deden ze allemaal, andere kinderen deden er een paar. 
Als ze klaar waren maakten wij er een boekje van dat ze meekregen. 

20
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 PRESTATIES EN BEREIK OVERZICHT

Prestaties en van oktober 2013 t/m september 2014  
Straatfeest      : 1
Opzetten van een geschiedeniskennisbank    : 1
Opzetten en ontplooien van bewonersinitiatieven   : 2
Kunstworkshops met kinderen     :  10 
Workshops community-artproject met vrouwen    :  4
Onderzoek huiskamereconomie     :  1
Kunstproject semiopenbare ruimte i.s.m. Hogeschool Rotterdam  :  1
Beroepenoriëntatie voor toekomstige mediavormgevers en kunstenaars :  1
presentaties van ondernemers buiten de wijk    :  2
presentaties van ondernemers binnen de wijk    : 2
Bezoeken aan plekken culturele productie    :  3
Extra activiteiten (informatiebijeenkomsten, inrichting tuin)  :  3 

 

Bereik van oktober 2013 t/m september 2014  
oktober 2013 :  -
november 2013 :  -
december 2013 :  -
januari 2014 :  -
februari 2014 :  -
maart 2014  :  -
april 2014  :  267 
mei 2014   :  212
juni 2014  :  226
juli 2014  :  276
augustus 2014 :  297
september 2014 : 334
Totaal  :  1612
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PR EN COMMUNICATIE

Zichtbaarheid
Het belangrijkste voor CultuurWerkplaats Tarwewijk was, en is nog steeds, de zichtbaarheid van de plek waar de activiteiten 
plaatsvinden. Buurtbewoners moeten de gang naar de plek eenvoudig vinden en direct zien of die open is of niet. 
De plek is inmiddels duidelijk zichtbaar door de raamvullende sticker die aan de voorgevel is geplaatst, en die tevens als 
logo/beeldmerk wordt gebruikt bij alle communicatie via verschillende media. Een driehoekig bord op het trottoir geeft 
duidelijk aan wanneer de CWT open is.

Website van stichting Zuidzijde
Op de website van stichting Zuidzijde is informatie over de CWT geplaatst. Organisaties en personen kunnen op deze manier 
op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de CWT.
Nieuwsberichten worden er geplaats over komende activiteiten en er is een nieuwsarchief waar oude berichten kunnen worden 
teruggevonden.

Social media
Bij de start van de CWT in 2014 is een facebook-pagina aangemaakt om bewoners ook op die manier te kunnen bereiken. 
Deze pagina blijkt bijzonder geschikt om de CWT en het culturele programma bekendheid te geven. Het verzamelen van het 
informatiemateriaal en het onderhouden van de facebook-pagina wordt oa. door vrijwilligers van de CWT gedaan.

Drukwerk
Het culturele programma van de CWT is kenbaar gemaakt door flyers in de directe omgeving te verspreiden en op culturele 
plekken die zich op grotere afstand van de CWT bevinden. Naast de flyers worden er in beperkte mate ook posters verspreid 
die op centrale ontmoetingsplekken komen te hangen.

Publiciteit van andere instellingen
Behalve Zuidzijde zijn ook andere partijen benaderd om bekendheid te geven aan de CWT en het programma aldaar. Zo worden 
de activiteiten regelmatig opgenomen in de nieuwsbrief van de cultuurscout Charlois. De CWT is onderdeel geweest van de 
culturele routes van het Kunstweekend Charlois en van South Explorer.

Huisstijl
Een voor de CWT toepasselijke huisstijl is ontwikkeld om de herkenbaarheid van activiteiten en programmering te vergroten.
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FINANCIËN

naam activiteit directe projectkosten algemene kosten* kosten begeleiding som  begroot 

Straatfeest € 1.427,00 € 80,00  -   € 1.507,00 € 1.500,00 

Bewonersinitiatief 1 € 1.940,00 € 300,00 € 300,00 € 2.540,00 € 2.000,00 

Bewonersinitiatief 2 € 1.060,00 € 500,00 € 400,00 € 1.960,00 € 2.000,00 

Geschiedeniskennisbank € 1.164,00 € 100,00 € 1.250,00 € 2.514,00 € 2.500,00 

Kunstworkshops kinderen € 1.900,00 € 300,00 € 300,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

Community-artproject € 500,00 € 200,00 € 50,00 € 750,00  -   

Onderzoek huiskamereconomie € 490,00 € 1.300,00 € 1.500,00 € 3.290,00 € 3.500,00 

Kunstproject i.s.m. HRO € 508,00 € 1.300,00 € 2.000,00 € 3.808,00 € 4.000,00 

Beroepenoriëntatie € 657,00 € 500,00 € 850,00 € 2.007,00 € 2.000,00 

Presentatie Wereldvrouwen € 412,00 € 500,00 € 1.100,00 € 2.012,00 € 2.000,00 

Presentatie Stichting &tree € 748,00 € 500,00 € 800,00 € 2.048,00 € 2.000,00 

Presentatie 
‘Portret van de Tarwewijk’

€ 204,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 2.804,00 € 3.000,00 

Presentatie 
‘Verhalen van de Tarwewijk’

 -   € 1.300,00 € 1.500,00 € 2.700,00 € 3.000,00 

 Som € 11.010,00 € 8.180,00 € 11.350,00 € 30.440,00 € 30.000,00 
 
Toelichting:
Het door de Deelgemeente Charlois toegekende bedrag van e 30.000,- werd met een klein bedrag van e 440,- 
overschreden. Zuidzijde heeft deze overschrijding gefinancierd. 
Alle activiteiten werden met kleine afwijkingen volgens de begroting uitgevoerd. Het community-art project werd als extra 
activiteit toegevoegd aan het programma en heeft e 750,- gekost. Ter financiering van deze kosten werden de twee 
presentaties binnen de wijk alsmede het onderzoek huiskamereconomie met mindere middelen uitgevoerd wat geen afbreuk 
deed aan de kwaliteit ervan. Het bewonersinitiatief 1, Het Vrouwenteam, heeft meer kosten met zich mee gebracht (e 540,-) 
omdat zij de belangrijkste functie vervullen binnen de CWT.
Het kunstproject i.s.m. de Hogeschool Rotterdam vervangt het project i.s.m IZoZ. Hiervoor heeft de Deelgemeente op verzoek 
van Zuidzijde toestemming verleend.
 
*algemene kosten: huur, energie, internet, inventaris, lopende kosten, notaris
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CONCLUSIE

De CWT is sinds begin 2014 van de grond af aan opgebouwd. De start was moeilijk, maar inmiddels heeft de CWT het 
vertrouwen weten te winnen van de andere organisaties in de wijk die zich inzetten voor kwaliteitsverbeteringen van de 
Tarwewijk. De CWT maakt tegenwoordig onderdeel uit van de sociale infrastructuur van de Tarwewijk. De CWT is er in 
geslaagd om bewonersinitiatieven aan de Mijnsherenlaan 120-D een ontmoetingsplek te bieden en een plek waar culturele 
producties en presentaties plaatsvinden, die de Tarwewijk weet te waarderen. 

Maar om de CWT ook daadwerkelijk een vaste waarde in het culturele landschap te laten zijn moeten nog wel een aantal 
essentiële zaken verder worden ontwikkeld en uitgebreid.

De CWT dient een actieve huiskamer te worden voor groepen met verschillende achtergronden die zowel apart als gezamenlijk 
op cultureel vlak activiteiten gaan ontplooien. Van handwerk tot koken, van dans tot dichtkunst, van filmen tot schilderen. 
Het Vrouwenteam heeft reeds het initiatief genomen om ouderenochtenden te organiseren met gratis ontbijt (verzorgt door 
Albert Heijn Zuidplein) om de positie van eenzame ouderen onder de aandacht te brengen.
De workshops die het Vrouwenteam heeft gevolgd bij stichting &tree zullen een vervolg krijgen waarbij specifiek op de 
individuele kwaliteiten van de deelnemers wordt ingegaan. Het doel is dat zij zelf workshops kunnen gaan organiseren en 
geven aan wijkbewoners en kinderen.
De Kinderen zullen op de woensdagmiddagen workshop kunnen blijven volgen. Doel is dat zij zelf hun eigen talenten gaan 
onderzoeken. Dat wordt in eerste instantie gedaan onder begeleiding van beeldende kunstenaars uit de omgeving. Daar waar 
talent wordt ontdekt kan individueel worden gezocht naar een vervolgtraject en/of een opleiding. 
Het Vrouwenteam krijgt een coördinerende rol in de zorg van het op elkaar afstemmen van deze groepen. Stichting Zuidzijde 
zal het Vrouwenteam hierin bijstaan. 
Stichting Zuidzijde zal zorgdragen voor het artistieke niveau van de CWT en haar netwerk inzetten om bewoners, (culturele) 
ondernemers en andere organisaties uit de wijk aan elkaar te koppelen. Er zal aandacht worden besteed om samenwerkingen 
aan te gaan, om de krachten te bundelen en de exposure zo groot mogelijk te laten zijn.

Wij kijken uit naar het videoproject ZOOM. Het ZOOM-project zal, als de financiering rond is, begin 2015 van start gaan. 
Het ZOOM-project geeft de andere projecten ook de mogelijkheid voor een podium.

Het enthousiasme waarmee vrijwilligers van de CWT zich in de geschiedenis van de Tarwewijk hebben gestort werkt 
aanstekelijk. Wat begon als een door stichting Zuidzijde uitgeschreven opdracht voor een presentatie tijdens de South Explorer, 
lijkt zich te gaan ontwikkelen tot een project waar de Tarwewijk haar identiteit mee kan gaan bijstellen. ‘Ontstaansgeschiedenis 
en ontwikkeling van de Tarwewijk en de Maashaven’, is het eerste deel dat gepresenteerd is. Dit blijkt zodanig interessant te zijn 
dat er over nagedacht wordt om er een educatief programma voor basisscholen in de Tarwewijk over op te stellen. 
‘De literaire geschiedenis en andere bijzondere momenten van de Tarwewijk’, het tweede deel van het onderzoek dat 
gepresenteerd is, biedt mogelijkheden voor het opzetten van een historische wandelroute. Ondertussen zijn de eerste literaire 
avonden in de CWT gehouden als gevolg van de interesse die bij bewoners is gewekt. 

Een volgend doel is ook de verzelfstandiging van CWT. De stichting CultuurWerkplaats Tarwewijk is inmiddels opgericht. De 
twee huidige bestuursleden zijn afkomstig van stichting Zuidzijde. Het is de bedoeling dat binnen vier jaar tijd het volledige 
bestuur uit vrijwilligers van de Tarwewijk zal bestaan en dat bestuursleden van de stichting Zuidzijde dan zijn vervangen. 
Het zal moeilijk zijn om een stabiele groep vrijwilligers met eenzelfde visie over de CWT in één bestuur te krijgen, dat de 
verantwoordelijkheid en uitvoering van de organisatie moet dragen. Daar ligt een enorme uitdaging voor de CWT. De vrijwilligers 
die nu actief zijn hebben niet eerder bestuursfuncties bekleed of een wijkorganisatie geleid. Stichting Zuidzijde zal dat proces 
intensief moeten begeleiden.

De toegevoegde waarde van CWT t.o.v. de in de Tarwewijk reeds aanwezige bewonersorganisaties is, dat kunst en cultuur 
kwaliteiten van de wijk zichtbaar maken, waar bewoners trots op kunnen zijn. Die kwaliteiten zijn latent aanwezig. Het is de 
kracht van de bewonersinitiatieven die participeren in CWT om die kwaliteiten middels de verschillende projecten naar boven 
te halen en aan publiek te tonen.

Voor de verzelfstandiging van de CWT is wel een grotere en bredere groep vrijwilligers uit de wijk nodig die de plek kunnen 
dragen. De basis is nu nog te smal. Het aantal bewonersinitiatieven dat gebruik maakt van de ruimte dient te worden uitgebreid. 
In de toekomst zullen ook de praktische en organisatorische zaken van een project door dezelfde groep moet worden 
uitgevoerd. Er zal een (overleg/organisatie)structuur worden opgezet waarin alle bewonersinitiatieven die gebruik maken van 
de ruimte een taakverdeling krijgen.

Een eigen website (www.CultuurWerkplaatstarwewijk.nl) is in ontwikkeling

Naast het ondersteunen van bewonersinitiatieven biedt de CWT ook de mogelijkheid aan wijkbewoners en organisaties om de 
ruimte aan de Mijnsherenlaan 120-D te gebruiken voor eigen activiteiten. Centrum voor Jeugd en Gezin heeft al gebruik mogen 
maken van de ruimte. En na de zomervakantie wordt op maandagmiddagen door een wijkbewoonster brei- en naaicursussen 
gegeven in de CWT. Deze faciliterende rol zal verder worden uitgebouwd.  
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Openingsfeest CultuurWerkplaats Tarwewijk

Bezoek aan Wandschappen met het Vrouwenteam
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Bezoek aan Wijkatelier op Zuid met het Vrouwenteam

Kinderworkshops over beweging en fantasietuin
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Kinderworkshop fantasietuin

Kinderworkshop door Superduo

Tarwewijk droomt workshop
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Presentatie eindexamenproject ‘Van Binnen naar Buren’ van Mindy van Grevel

Kinderworkshop Superheld
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Rondetafelgesprek over huiskamereconomie

Geschiedeniskennisbankpresentatie en expositie tijdens South Explorer

Kinderworkshop Onderzoeker in de Tarwewijk
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