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Behoud Havenstraat 197 als maatschappelijke waarde voor de wijk
STOP UITVERKOOP MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
WAAROM VERKOOP
EEN SLECHT IDEE IS!!

Ook voor Havenstraat 197 wordt gewerkt aan plan behoud wijkfaciliteit.
Op 8 juli aanstaande dreigt het doek te vallen voor de publieke functie die het pand Havenstraat
197, net zoals het Zelfregiehuis voor de bewoners van Delfshaven vervult. In de Havenstraat 197
zijn niet alleen UitJezelf, The Challengeroom en MAD gehuisvest ook hebben vijf kunstenaars
hier hun atelierruimte en heeft het een belangrijke steunfunctie voor diverse andere
wijkorganisaties.

LUISTER HIER
KORT VOORAF
Afgelopen tijd twee jaar hebben niet alleen kinderen
en ZZP’ers maar ook zestien wijkorganisaties hier
hun skills op het gebied van communicatie en
branding doorontwikkeld; van Zelfregiehuis tot
Schiezicht, van stichting Dakpark, Veerkrachtige
Gemeenschap tot aan het Wijkpaleis.

verdieping en de zolder geschikt gemaakt worden
voor ateliers. In de kelder kan de huidige houtzaagwerkplaats gevestigd worden en op de
tussenverdieping in het middenschip kan een
nieuwe verdieping van 45 m2 voor kantoorruimte
voor onder andere UitJezelf worden gerealiseerd.
Stop daarom deze uitverkoop van Maatschappelijk
vastgoed, en geef ook de huidige gebruikers van
Havenstraat 197 de gelegenheid om het pand zelf
aan te kopen en dit pand zo blijvend voor de
veerkracht van Delfshaven te behouden.
Stuur daarom vandaag nog naar
https://forms.gle/257KPFeJjvPcZ72n9

UitJezelf luidt de noodklok. Het pand waar wij,
The Challengeroom, vijf kunstenaars gevestigd
zijn, dreigt door de gemeente op 8 juli a.s., net
als het Zelfregiehuis aan de hoogste bieder te
worden verkocht. Op 2 juli a.s. kan eventueel de
gemeenteraad nog een beroep op B&W doen, om
dit niet door te laten gaan.
Het pand Havenstraat 197 vervult een minder
direct zichtbare maar zeker belangrijke functie
voor Delfshaven. Niet alleen is het Media Atelier
Delfshaven hier gevestigd, UitJezelf, The
Challengeroom en een vijftal kunstenaars en het
uitvoeringsteam zomercampus heeft bij ons u
tijdelijk onderdak. Ook naar zomercampus’010
de tijd dat Nederland door Corona stil viel had
UitJezelf- MAD het drukker dan anders. Niet
alleen zijn er de afgelopen maanden wel acht
mooie podcasts voor Zorgvrijstaat Delfshaven
opgenomen en diverse promo’s voor wijkpartners,
digitale lesbrieven voor de basisschool en MAD
heeft onlangs ook de livestream verzorgt van het
protest bij het Zelfregiehuis.
In deze Kort-UitJezelf daarom aandacht voor de
inzet voor het kunstenaarskollektief om samen
met UitHJezelf een plan voor behoud en
restauratie in oude luister van deze
wijkvoorziening mogelijk te maken.

UitJezelf is momenteel met diverse partijen (onder
andere met SKAR) zich aan het oriënteren om
bedrijfsplan uit te werken, om het pand in eigendom
te kunnen verwerven, in historische luister te
herstellen en de huidige functies voort de wijk te
behouden en te versterken. Het architectenbureau
JBA-architecten presenteert daartoe deze week al
een eerste schets en prijsindicatie voor het
renoveren, verbouwen en verduurzamen van het
pand.
In de nieuwe opzet wil UitJezelf op de
benedenverdieping de Dijk-kantine, vergader- en
lesruimte voor het MAD realiseren. Ook de
vereniging voor Esport De Gameclub wil zich hier
vestigen. In het hoofdgebouw zal de tweede

Daarnaast is er in deze KortUitJezelf ook
aandacht voor
- Zomercampus010 Delfshaven is op zoek naar
docenten om 2.000 uur onderwijs in te vullen.
- Podcast Radio zorgvrijstaat een mooi nieuw
medium. Dus wel met Bovenal de oproep om je in
te zetten voor het behoud van deze kleinschalige
wijkvoorziening en dit bijzondere Media Atelier hier
in Delfshaven.
Laat weten of jij ook UitJezelf – MAD wilt
supporten om voortijdige ontruiming te
voorkomen.
Verhef daarom ook namens de gebruikers
van Havenstraat 197 jouw stem als betrokken
bewoner.
Hugo.

ZOMERCAMPUS BIEDT DOCENTEN HELE ZOMER WERK
De Corona-interventie van Team Toekomst is in de stad niet onopgemerkt gebleven. Daardoor
is Team Toekomst gevraagd om de coördinatie van de zomercampus Delfshaven voor haar
rekening te nemen. Zodat aanbieders uit de wijk waaronder ook Media Atelier Delfshaven en
UitJezelf, maar ook veel anderen inspiratielessen kunnen verzorgen. Het gaat het hierbij om
maar liefst 2.000 lesuren die de komende twee weken ingevuld worden.

De zomercampus strijkt op vijf tot
zeven plekken in Delfshaven neer. Alle
kinderen van groep drie tot en met
zeven mogen meedoen. Zij kunnen
zich onder andere via school opgeven.
Zo kunnen 1.500 Delfshavense kinderen twee weken lang deelnemen. Het
gaat om tenminste 100 klassen van
12 tot 15 kids, die tien dagdelen van
vier uur durend activiteitenprogramma
worden aangeboden.
De helft van deze uren gaan zij als
nieuwsredactie aan de slag aan een
online media-uitingen (denk aan een
eigen onlinekrant of tvideo-nieuwsbrief
in samenwerking met nu.nl. Dit wordt
methodisch aangestuurd door een

stedelijke partner, maar voor de
uitvoering wordt ook een beroep
gedaan op lokale docenten en
mediaprofessionals.
De overige twee uur, worden ingevuld
door sport en cultuuraanbieders uit de
wijk. Het kunnen lessen van een enkel
uur zijn of van twee uur. Zo zullen deze
zomer maar liefst 2.000 lesuren als
inspiratielessen vanuit de wijk zelf
kunnen worden ingevuld. Deze worden
vanuit de zomercampus aan diverse
culturele wijkpartners en
sportverenigingen ter invulling
aangeboden, waaronder dus ook
UitJezelf. Inspiratielessen kunnen
variëren van (groeps)muzieklessen,

cultuurlessen, gaming & game design,
yoga, bewustwordingslessen
(anti-discriminatie & pest bewustzijn),
koken, maar bijzondere projecten
kunnen ook (constructie van de wijk
Droom- dome, opstart schaakclub
‘Het Kasteel Delfshaven’, enz.).
Wil jij dus deze zomer ook aan het
werk via de Zomercampus2020, neem
dan contact op met UitJezelf en/of met
Team Toekomst, om aan te geven of
en wanneer je beschikbaar bent om
als docent ingezet te worden en wat je
graag zou willen doen. Ken jij andere
professionals (uit de wijk) of
wijkinitiatieven die hier ook graag aan
willen meedoen, laat hen mij dan ook
een mail sturen.



Sign up now!

www.mediaatelierdelfshaven.nl

Succesvolle eerste reeks Podcast vanuit MAD gelanceerd
Radio Zorgvrijstaat is afgelopen drie maanden bijna wekelijks als
podcast vanuit Zorgvrijstaat op Stitcher, Spotify en I-tunes geupload.
Radio Zorgvrijstaat brengt je op de
hoogte van activiteiten in de buurt waar
je als luisteraar je voordeel mee kunt
doen: aanschuifmaaltijden, hulp bij
moeilijke brieven, meedenken over
geldzorgen, klussen in huis,
ondersteuning bij psychische
kwetsbaarheid, enzovoort. Ook geeft
Radio Zorgvrijstaat objectieve informatie
over medische zaken en maakt lastige
onderwerpen bespreekbaar. ‘Voor de
buurt, door de buurt’ is daarbij het motto.

Afgelpen weken zijn tal van
wijkinitiatieven en betrokken bewoners
aan de opnametafel aangeschoten, van
Perspectieff tot Delfshaven Helpt en van
de Speeldernis tot aan verschillende
projecten en medewerkers van
Zorgvrijstaat. In de podcast 7 is ook ruim
aandacht voor de dreigende uitverkoop
van het Maatschappelijk vastgoed waarin
momenteel zowel het Zelfregiehuis als
UitJezelf gevestigd is.

Meeer weten; check dan www.zorgvrijstaat.nl/radio-zorgvrijstaat/
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