
  

Alida Tak – ‘Hoe verhuis je een vijver?’ 
 
“…Alida werd even de rattenvanger van Hamelen…” 
 



  

Annelies en Anneke Bloemsma – ‘Aan een wijk blijf je slopen en bouwen’ 
 
“…Wij kregen de voor- en de achtergevel van het huis eruit maar konden er gewoon 
blijven wonen. Binnen een dag stonden de nieuwe muren alweer overeind...” 



  

Daan en Patricia Mandersloot – ‘Opkomen voor een groene wijk’ 
 
“…De wijk had een nieuwe boost nodig. Maar nu nog de puntjes op de i…” 



  

Devin Mandersloot – ‘Bouwterrein’ 
 
“…En in een wijk die veranderd is in een bouwplaats vol zandhopen, hekken, kranen en 
rioleringsbuizen tuft hij op zijn trekker naar de mannen op de bouw. Dan krijgt hij een 
schep. En kiepert een meneer grond in de aanhanger van zijn trekker. En peddelt hij het 
zand naar de plek waar het gelost moet…” 



  

Foosiya Abdullah – ‘Een veilige wijk’ 
 
“…Somalische mensen denken meer vanuit ‘wij’, Nederlanders eerder vanuit ‘ik’…” 



  

Jacob en Géry Hooijsma – ‘Van plaatjes draaien komt liefde’ 
 
“…Daar ga ik niet heen hoor, niks aan daar…” 



  

Jan en Marijke de Vries – ‘De oliebollenbakker van de wijk’ 
 
“…Je mag nooit van je leven in een oliebol prikken. Ga je dat doen, dan lopen ze vol…” 



  

Janita Oosterloo – ‘Rust, ruimte en vrijheid’ 
 
“…Je kunt poepen op een wc waar nog nooit iemand anders op heeft gezeten…” 



Jolanda Brouwer – ‘Een tuin is om in te zitten’ 
 
“…Een gezellige kermisbuurt…” 



  

John Rivera en Alisa – ‘Een hervonden liefde in de Haeren’ 
 
“…Toen ben ik weggegaan zonder afscheid te nemen…” 



  

Marian Salakory en Djeveiro – ‘Geen zin in koken maar aanschuiven mag altijd’ 
 
“…Wij hoeven hier geen bekakte mensen…” 



Megan Vierhoven e.a. – ‘180!!!’ 
 
“…Pijltjes gooien is niet het enige dat de vier vrolijke vrouwen in beweging krijgt. Valt de 
zon een beetje lekker de wijk binnen, dan vliegen de waterballonnen al snel door de lucht. 
En ook al staan er bij alle vier vrouwen al drie kruisjes, zij doen mee met het 
waterballonnengevecht…” 



  

Marloe Benthem – ‘Van de glijbaan af in een geborgen wijk’ 
 
“…Toekomst van de wijk? Dat er verbinding blijft. Ik wil hier gewoon blijven…” 



Pim Janse – (‘Heimwee naar het Haerenkwartier’) 
 
“…Nu denkt hij met heimwee terug aan die tijd dat hij daar woonde. ‘Driemaal in de 
week naar het Ketelhuis. Vooral de vrijdagen waren zó gezellig. Na het darten een biertje 
en dan lekker dobbelen. En altijd spektakel rond die grote ovalen tafel. Met dobbelen het 
gebit verstoppen onder de werpbeker.’…” 



  

Tjitske Spoelstra – ‘Kaarten om te leggen en om te maken’ 
 
“…Dan ging ik met de naaimachine onder de arm naar het Ketelhuis toe…” 



  

Antje Fokkens – ‘Wijkverwarming’ 
 
“…Je was voor je warmte afhankelijk van wat er in Het Ketelhuis gebeurde. Daar 
stonden de grote ketels die de hele buurt opwarmden. Ging er eentje stuk, dan zat zo 
een heel blok in de kou…” 



  

Corry Blokzijl en Dolf van der Linden – ‘Gezelligheid voorop’ 
 
“…Toen was het Ketelhuis voor mij geen werk maar broodnodige ontspanning…” 
 
 



  

Henny van Veen – ‘Kind van de rekening’) 
 
“…Haar ateliertijd kon nooit mooier dan de periode dat zij aan de jurk van Audrey 
Hepburn mocht werken. Zo’n prachtige filmjurk waar ze het kralenwerk van mocht 
herstellen en het fijne werk aan kon doen. Elke ochtend meldde ze zich bij de 
directeur en kwam de jurk uit de kluis…” 



  

Mariska de Vos – ‘Verhuizen, gastvrij en gasvrij’ 
 
“…Niks gaat vanzelf hier in deze buurt. Maar als haar dochter van de schommel valt, 
staat een buurtgenoot wel meteen op de stoep met het meisje. Kijk, zo ben je hier dus 
met elkaar…” 



 

Wieger van den Bos – ‘De tuinwijkman’ 
 
“...Hij komt ook geregeld in tuinen van anderen. Maait de achtertuin van een buurvrouw 
en helpt de oudjes met beplantingen…” 


