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StadsTuin & Keuken Nieuws

Architect Carel Weeber kreeg de opdracht om, 

vooruitlopend op de ontwikkeling van de Kop 

van Zuid als woonwijk, een super-woonblok 

te realiseren. Een gebouw dat qua afmeting 

op kon wegen tegen de nog overgebleven 

havenelementen. De Peperklip is bijna 

500 meter lang! Weeber zette zich daarbij 

meteen af tegen de in zijn ogen bekrompen 

Nederlandse woningbouw van die tijd; de 

kleinschaligheid en kneuterigheid. Hij wilde 

met eerlijk, goedkoop en niets verhullend 

materiaal betaalbare en ruimere woningen 

maken voor de lagere sociale klasse. 

De grondvorm van het complex, parallel aan 

het spoor, baseerde hij op een opengebogen 

paperclip. De lange rijen woningen volgen 

deze gebogen vormen, waardoor er geen 

enkele hoekwoning is. Meteen een handige 

oplossing om binnen de budgetten van de 

stadsvernieuwing te blijven. Weeber heeft 

het complex het aangezicht van op elkaar 

gestapelde containers willen geven, om het 

karakter van het voormalig havengebied te 

benadrukken. De gevels (de containers dus) 

zijn bekleed met vierkante tegeltjes, van 

10 bij 10 centimeter, in zes verschillende 

kleuren, wat de Peperklip zijn bonte 

uitstraling geeft. Die grafische patronen met 

de gekleurde gevelelementen zijn trouwens 

zo aangebracht dat de afzonderlijke 

woningen van buitenaf niet herkenbaar 

zijn. Het gebouw bevat op dit moment 555 

woningen: drie-, vier- of vijfkamerwoningen 

en 70 jongeren-eenheden. De woningen op 

de begane grond zijn bestemd voor invaliden 

en bejaarden. Het binnengebied, ooit bedoeld 

als collectieve tuin, was oorspronkelijk geheel 

bereikbaar door acht poorten. Tegenwoordig 

zijn ze allemaal afgesloten. Het ging namelijk 

vanaf de oplevering, eigenlijk al tijdens de 

realisatie, helemaal fout. De Peperklip kreeg 

in zeer korte tijd een zeer slechte reputatie.

Absurde praktijken

Drugsoverlast, bedreigingen, leegstand, muizen 

en kakkerlakken. Het is allemaal voor bij gekomen.  

Zou je de verhalen uit de Peperklip bij elkaar 

verzinnen, dan zou dat ongeloof waardige fictie 

geven. Het zou het decor kunnen zijn van een  

door Annie M.G. Schmidt en Nicci French samen  

geschreven avontuur over een gebouw met 

zestig verschillende nationaliteiten erin, zo 

absurd en zo gruwelijk zijn sommige anek dotes.  

De bergruimtes waren roversnesten. Men ont-

dekte een verborgen luik met meer dan 100 

samoeraizwaarden, er liep een krokodil los, 

vrouwen werden er vastgehouden en iemand 

leefde in een zelfgegraven kruipruimte.

Het was een valse start. Alle woningen waren  

woning wetwoningen, een erfenis van de eco- 

no  mische crisis in de jaren ’70. Ze werden 

toe gewezen aan bewoners die alleen maar de  

laagste huur konden opbrengen. Veel immi - 

granten, die geen ervaring hadden met wonen  

in hoogbouw, en die nu terecht kwamen in een  

afgelegen gebouw, in het dan nog rauwe haven - 

gebied. De geplande vastgoedontwikkelingen 

rondom de Peperklip bleven namelijk lang  

uit. Er waren bijna geen andere woongebouwen  

in de directe buurt, en al helemaal geen 

winkels of voorzieningen. Wonen was een  

‘uitdaging’. En de unieke vorm van het gebouw  

voorzag helaas ook nog in geluidsoverlast en 

onveilige plekken.

Lelijk of briljant

Veel Rotterdammers verafschuwden het 

gebouw, maar dat de ontwerper werd geprezen 

door vakgenoten en architectuur critici, is veel 

minder bekend. Weeber sleepte prestigieuze 

prijzen in de wacht. Hij zag zijn schepping 

vermeld in een reisgids voor Amerikaanse 

architectuurstudenten. Critici prezen het grote 

gebaar van de architectuur, de ongekende 

stedelijke uitstraling. En hoewel tegenwoordig 

zo’n immens blok met alleen goedkope 

woningen waarschijnlijk niet meer zou worden 

gebouwd, noemde men het zelfs in 1998 nog 

een briljant profetisch gebouw. Het liep in 

zijn maat vooruit op de grote kantoren en 

woonblokken die pas vanaf begin jaren negentig 

zouden verrijzen op onze Kop van Zuid.

Rigoureuze aanpak

Maar ondertussen bleef de Peperklip, ondanks 

allerlei goedbedoelde maatregelen en projecten, 

synoniem aan narigheid. Slechts twee jaar na 

oplevering waren de eerste renovaties al nodig, 

en na twaalf jaar werd het hele blok onder 

handen genomen. De eerste actie van velen die  

nog zouden volgen. De discussie of het gebouw 

trouwens niet beter tegen de vlakte kon, laaide  

sinds dien elke vijf jaar weer op. In de loop der  

jaren werden veel fysieke en sociale oplossingen  

bedacht, maar de problemen bleven. Na twintig  

jaar overlast kiest Vestia een nieuwe rigoureuze  

aanpak waarbij niet het gebouw, maar de  

bewoners centraal staan. Het inbraakveilig 

maken, het uit huis zetten van probleem-

huurders en het vervangen van keukens, bad-

kamers en cv’s lijkt zijn vruchten af te werpen. 

Ook het open karakter dat zoveel overlast 

veroorzaakte werd in 2006 resoluut aangepakt. 

Een ingrijpende fysieke investering; aanpak 

van de bergingen en nieuwe entrees. Maar ook 

een stevige inzet op het beheer (onder meer de 

inwonende floormanager), vrouwenemancipatie 

en het wonen op basis van leefstijlen.

Studio De Peperklip

Vrouwen hebben een direct belang bij een goede  

leef omgeving, met name in de Peperklip waar  

veel traditioneel georganiseerde gezinnen wonen.  

Emancipatieprocessen beginnen in gezinnen 

vaak bij de moeders. In het opgezette vrouwen- 

 huis ‘Studio De Peperklip’ worden dan ook al  

jarenlang cursussen en activiteiten gehouden. 

Het effect blijkt enorm. Het emancipatie-effect  

breidde zich als een olievlek uit. En het en-

thou siasme van de participerende vrouwen 

sloeg al snel over op andere Klippers. Zo ont-

popten enkele mannelijke bewoners zich als 

ware tuinhelden!

Vestia experimenteert daarnaast in de 

Peperklip door nieuwe bewoners uit te kiezen 

en te plaatsen binnen een leefstijl-portiek. Een 

nieuwe aanpak, waarbij men kijkt hoe goed 

iemand bij zijn buren past. Grofweg verdeelt 

Vestia mensen in drie groepen. Bewoners 

die redelijk anoniem en in rust willen leven. 

Dan zijn er bewoners voor het portiektype 

‘speeltuin’ - heel sociaal, met spelende kinderen 

en bijbehorend rumoer. En als derde groep 

de mensen die van rust houden, maar nauw 

contact met de buren op prijs stellen. Er is 

ook nog een vierde doelgroep: de studenten. 

Die willen blijkbaar best graag wonen in een 

zo weinig studentikoos complex als de Klip. 

Redelijke huur, gratis internet (net als alle 

bewoners), en heerlijk eten in het vrouwenhuis 

in ruil voor computerles.

Tien jaar geleden hadden ze je vierkant 

uitgelachen, als je had gezegd dat niemand 

meer wil verhuizen uit de Peperklip. Maar 

inmiddels is duidelijk dat de Peperklip echt 

aan een tweede leven is begonnen. Bijna 

driekwart van de bewoners is trots op hun 

Klip en wil er inderdaad nooit meer weg. 

De enige ophef die wij nu nog van achter 

onze ramen kunnen bezichtigen zijn de 

gigantische vuurwerkpijlen met oudjaar!

Desirée Scheid

De Klip is echt veranderd
Rondom de wijk

In het geval van Stadstuinen verloopt de com-

municatie echter niet zozeer via bijeenkom-

sten, maar voornamelijk via ‘Buurt Bestuurt’. 

Een keer in de zoveel tijd schuift Noël daarbij 

aan om te weten wat er speelt. “Er was laatst 

bijvoorbeeld een groepje ouders dat zich erger-

de aan het dubbel parkeren rond basisschool 

De Pijler. Ze hadden al een plan opgesteld om 

de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat hebben 

we samen met Tom Warnik, gebiedsnetwerker 

en Stadstoezicht besproken en het eerste zicht-

bare resultaat, de tekst ‘School’ op de weg, is er 

inmiddels. Dat vind ik een mooi voorbeeld van 

zelfbeheer in een wijk.” 

De contacten zijn dus goed en Noël benoemt 

het zelfbeheer een van de sterke punten in de 

wijk. “De bewoners regelen veel zelf en als het 

een keer niet goed gaat, weten ze ons te vinden. 

Ik hoop dan ook dat dat zo blijft.” Maar het 

kan volgens Noël nog beter. De opkomst van 

Stadstuinen-bewoners bij bijeenkomsten, zoals 

de wijktafel in november, valt vaak tegen. “Ik 

kan me voorstellen dat het komt doordat veel 

mensen werken en druk zijn, maar ik vind dat 

toch jammer.” Ze vervolgt: “Als gebiedscom-

missie willen we graag weten wat jullie nodig 

hebben. Soms horen we te weinig van jullie.” 

Een andere zwakke plek is volgens haar het gras 

op het Witteveenplein. “Volgens mij zouden we 

dat parkje anders kunnen gebruiken, al weet ik 

niet precies hoe en wat. Misschien hebben de 

bewoners daar zelf ideeën voor?” Ook heeft ze 

zelf de indruk dat er nogal eens te hard wordt 

gereden door de wijk. Ze vraagt zich hardop af: 

“Herkennen bewoners dit beeld? Want dan wil ik 

wel met ze daarover in gesprek.”

Er zijn ook projecten die in heel Feijenoord 

spelen. Zo heeft Noël zich onlangs sterk 

gemaakt voor het project ‘verborgen vrou-

wen’. Het gaat daarbij om vrouwen die niet of 

nauwelijks naar buiten mogen, zich niet mogen 

ontwikkelen en geen sociale contacten mogen 

onderhouden. “De hulpverlening signaleerde 

dit soort gevallen vaak wel, maar deed er niks 

mee. In andere situaties, een vermoeden van 

huiselijk geweld bijvoorbeeld, kwamen ze wel 

in actie, maar met verborgen vrouwen wisten 

ze zich geen raad. Dat gaat nu veranderen. De 

gemeenteraad heeft het opgepikt en er komt 

binnenkort een convenant waarin verschillende 

organisaties zoals woningbouwcorporaties, 

scholen en welzijnswerkers samen afspreken 

hoe ze de verborgen vrouwen gaan helpen.”

Ook vergroening van Feijenoord staat hoog 

op de agenda bij Noël. “We hebben natuurlijk 

verschillende projecten zoals de educatieve 

tuin De Enk in Vreewijk, de botanische tuin in 

de Afrikaanderwijk en het Hefpark, maar er is 

nog veel meer mogelijk.  

In Bloemhof bijvoorbeeld 

willen de bewoners heel 

graag meer groen. Dat heb ik  

al een aantal keer gehoord 

tijdens bijeenkomsten. Dan 

neem ik dat mee en koppel ik het terug naar 

de gebiedsorganisatie en zo nodig ook naar het 

college van burgemeester en wethouders. ” 

Noël is razend enthousiast over haar werk, 

maar er zitten ook nadelen aan haar baan. 

“Ik heb geen sociaal leven. Gelukkig krijg ik 

alle steun vanuit huis; mijn man werkt in de 

horeca dus die snapt het heel goed. Maar voor 

vriendinnen is het vervelend dat het soms 

weken duurt voordat ik tijd heb en we weer 

een keertje samen kunnen kletsen, lachen en 

roddelen.” 

Ook is het soms lastig dat ze niet overal tege-

lijk kan zijn. “Ik plaats foto’s op Facebook van 

de bijeenkomsten waar ik naartoe ga. Dat levert 

soms scheve gezichten op. Dan vragen mensen 

wanneer ik een keertje naar hun buurthuis 

kom of bij hun project kom kijken. Maar ja, er 

wonen 73.000 inwoners in Feijenoord, ik kan 

nu eenmaal niet iedereen bezoeken.”

Linda Vermeulen

“De bewoners van de wijk, daar krijg ik mijn 

energie van,” vertelt Nel Noël enthousiast. Als 

voorzitter van de gebiedscommissie Feijenoord 

beschikt ze over een mooi kantoor in de Stads-

winkel aan de Maashaven, maar veel tijd brengt 

ze er niet door. Ze is een gedreven en betrokken 

politica die veel op pad is en voor wie geen 

moeite te veel is. “Ik ben heel veel in de wijk, 

onder de mensen. Daar haal ik mijn informatie 

vandaan.” Informatie over wat er leeft in de wijk 

bijvoorbeeld, wat de mensen zoal bezighoudt en 

wat ze zouden willen veranderen. “Ik moet de 

mensen als het ware voelen.”

“Ik moet de mensen voelen.”

-  Maximaaltijd en inschrijving Kinder-

camping: zondag 22 mei

-  Kindercamping en Camping XL: zaterdag 

en zondag 2 en 3 juli

-  BuurtBBQ: zaterdag 20 augustus

AGENDA 2016

Het lelijke eendje van Zuid, Frankenstein 
in beton, het misbaksel van de volkshuis-
vesting. Dat waren de gebruikte termen 
voor de Peperklip bij de oplevering in 1982. 
Een markant stoer woongebouw met een 
bijzonder en turbulent verleden. Vanaf de 
boten en huizen aan de Bakemakade had 
je jarenlang goed zicht op een regelmatig 
terugkerend spektakel aan de andere kant 
van de Binnenhaven. Inmiddels zijn de 
eigen bewoners en de buurt wèl blij met  
De Klip, zoals ze het zelf noemen. Maar dat 
is lang niet altijd zo geweest.

De naam Peperklip komt trouwens niet alleen van 
de vorm van de uitgebogen paperclip. Het is ook een 
verwijzing naar vroegere tijden, toen klippers met 
peper en andere specerijen Rotterdam binnenvoeren. 
En dat Bram Peper in het jaar van oplevering hier 
burgemeester werd is alleen maar een grappig toeval.

Interview met Nel Noël, voorzitter Gebiedscommissie Feijenoord
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Marjoleins specialiteit is hachee of zoals in 

Limburg bekend is, ‘Zoervleisch’. Ze heeft 

ooit de Hogere Hotelschool gedaan, maar 

dat is niet de reden dat ze meedoet aan het 

deelinitiatief. Ze raakte een paar jaar geleden 

geïnspireerd door een uitzending van Tegen-

licht over de deeleconomie. Daarbij heeft ze 

het altijd leuk gevonden om te koken voor 

grote groepen. “Je kookt altijd te veel en het 

kost evenveel tijd om voor meer mensen te 

koken”, zegt Marjolein. “Je kan je steentje bij-

dragen en iets tegen voedselverspilling doen.”

Haar Zoervleisch is een stoofpotje met 

biologisch rundvlees, rode uien, laurierblad, 

appelstroop, peperkoek en aceto balsamico. 

Het wordt met liefde bereid en het gerecht 

staat vijf uur te pruttelen voordat het klaar 

is. Als je afgaat op de twee pagina’s met posi-

tieve reacties op Thuisafgehaald.nl moet het 

wel heel lekker zijn. Ze maakt bijvoorbeeld 

ook rode kool met appel en cranberry, hete 

bliksem, maar ook aardperensoep. Veel ingre-

diënten komen uit eigen moestuin, want de 

familie Peeters heeft een volkstuin op het Ei-

land Van Brienenoord. Marjolein vertelt over 

bijzondere gesprekken met wildvreemden 

die iets lekker afhalen. De meeste mensen die 

reageren op de website komen uit de wijk. 

Marjolein houdt er geen strak patroon op na. 

Als ze zin heeft om iets smakelijks te berei-

den, zet ze dat een paar dagen van te voren 

op de website. Mensen kunnen dan intekenen 

op een gerecht en dat dan op de dag afhalen. 

Er bestaat ook een mogelijkheid om iets op 

aanvraag te maken. Als er dan voldoende in-

teresse is, komt de kok in actie. De aanvragen 

komen soms van wel heel dichtbij huis. Zoon 

Jens gebruikte de site ooit om ’s avonds zijn 

lievelingseten te bestellen. “Je deelt niet al-

leen eten, maar ook verhalen”, zegt Marjolein. 

Ze gaat er zelf ook wel eens op uit, zo blijkt 

de lasagne van het Noordereiland heerlijk te 

zijn. Op een straal van twee kilometer zie je 

tientallen icoontjes met koksmutsen op de 

website. Allemaal adressen waar je uiteenlo-

pende gerechten kunt bestellen. 

Marjolein steunt meer initiatieven, zoals 

‘Kromkommer’. Dat is een organisatie die af-

gekeurde groenten opkoopt om te gebruiken 

in producten zoals soep of verkoopt, zoals 

op het ‘Bijna Waste Geweest Feest’ laatst op 

de Kaap. Ook vertelt ze over een mooi Rotter-

dams initiatief ‘Hotspot-Hutspot’, waar buurt-

kinderen koken en bedienen en buurtgenoten 

voor een kleine prijs kunnen genieten van 

een heerlijk driegangendiner. Dit is een groot 

succes in o.a. IJsselmonde, Heijplaat en Schie-

broek . Het delen van gerechten draagt bij 

aan de cohesie in de wijk, vermindert voed-

selverspilling en scheelt ook nog eens tijd. 

Misschien moet ik het Limburgs Stadstuins 

Zoervleisch toch maar eens proberen.

Cees Pille

Dat wij hier graag wonen, weten jullie nu wel. 

Maar soms is het ook spannend. Je viert Hal-

loween met je kinderen, dan krijg je ineens een 

ei naar je deur gegooid. Of kwajongens probe-

ren het snoep van je kind af te pakken. Ach… 

kwajongens, denk je dan, die heb je overal. En 

zo is het ook. 

Oud en Nieuw staat weer voor de deur. Wij 

vieren dat al jaren met vrienden, het ene jaar 

hier, het andere jaar bij hen. “Leuk”, zegt mijn 

vriendin, “we verheugen ons er alweer op om 

naar Rotterdam te komen. Alleen willen we niet 

meer naar buiten, want er is zoveel vuurwerk 

bij jullie.” Huh? Oh ja, dat is ook zo: twee jaar 

geleden, toen we het ook hier vierden, was 

haar zoontje zo verschrikkelijk bang geweest 

tijdens het winkelen op de Vuurplaat. Die 

wandeling naar Katendrecht was eigenlijk 

ook geen succes, continue harde knallen, het 

leken wel bommen. Tjeempie, niet naar buiten? 

Kunnen we het dan niet beter in het keurige 

dorp van onze vrienden vieren? Dan kunnen we 

de kinderen nog eens naar buiten schoppen 

en zelf ook een frisse neus halen. Of… is dat 

een vorm van capitulatie? We wonen toch in de 

mooiste stad van Nederland? Daar moet je toch 

leuk feest kunnen vieren? 

Het is misschien een vreemde vergelijking, 

maar het voelt toch een beetje hetzelfde als het 

wijken voor terreur, je bang laten maken door 

een kleine groep vervelende types met foute 

plannen. Natuurlijk kun je vuurwerkafstekers 

niet vergelijken met aanslagplegers, maar on-

bedoeld bereiken ze hetzelfde effect: ze jagen 

ons en onze kinderen van de straat. Het leidt tot 

angst en -als ik ergens een hekel aan heb!- tot 

binnenzitten! 

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de aansla-

gen in Parijs net achter de rug en ligt in Brussel 

alles plat. Ik hoop van harte dat wanneer jullie 

dit lezen, het allemaal weer wat is weggezakt 

en de sterkste angstgevoelens zijn afgenomen. 

Zo is dat althans tot nu toe steeds gegaan. Je 

schrikt verschrikkelijk en dan normaliseert het 

toch weer. En vaak blijkt het vervolg ook minder 

erg dan gevreesd. 

Dat realiseerde ik me opnieuw toen mijn zoon 

zei: “Jullie hebben toch wel mazzel dat jullie 

zonder angst zijn opgegroeid. Jullie hebben 

toch nog nooit eerder zoiets meegemaakt, zoals 

wij nu met al die aanslagen? Wij kinderen zijn 

nu echt een beetje bang. Mijn gevoel van veilig-

heid is weg.” 

Wij probeerden hem uit te leggen dat het toch 

wat anders lag: De Koude Oorlog, Tsjernobyl, 

de honger in Afrika, de eerste en tweede 

Golfoorlog, de moorden op Pim Fortuyn en Theo 

van Gogh… Ellende en dreiging zijn van alle 

tijden. Altijd reden om bang te zijn. Maar uit-

eindelijk bleek die angst meestal niet gegrond. 

De kernbom is (nog) niet gevallen, de meeste 

kerncentrales staan ‘netjes’ overeind, mijn lieve 

man heeft godzijdank nooit hoeven vechten 

in Irak -waar ik begin jaren ’90 echt bang voor 

was!- en hoe vreselijk de moorden begin deze 

eeuw ook waren, de gevreesde reeks vervolg-

aanslagen bleef in Nederland uit… En wat 

te denken van de gekke-koeienziekte en het 

milenniumprobleem: we bleken ook redelijk in 

staat allerlei problemen op te lossen. 

Oké, ik weet het, ik ben een onverbeterlijke 

optimist. Maar moeten we nu echt capituleren 

voor wat vuurwerk? Het loopt vast wel weer 

los… Ik denk dat we de vuurwerkbrillen maar 

weer opzoeken… Fijne feestdagen!

Column door FLuRPje

Dreiging

Hallo allemaal, 

Ik ben Jurriaan Klomp,  

12 jaar en ik zit in het eerste jaar bij het Libanon 

Lyceum. Ongeveer drie maanden geleden veran-

derde mijn leven toen ik voor het eerst naar de 

middelbare school ging. Al mijn hele leven woon ik 

in Stadstuinen. Alles bevindt zich in een cirkel van 

500 meter: De Pijler, tennis bij TOKVZ, mijn vrienden, het park, de 

Kindercamping, de dokter en de winkels. Eén grote veilige wereld met 

de school als middelpunt. Want je kent iedereen, je loopt bij elkaar 

naar binnen, je hebt overal vrienden.

 

Wat ik heel bijzonder vind is dat iedereen zo goed met elkaar omgaat, 

er is weinig ruzie onderling. Meester Kees gaf zelfs aan dat wij zijn 

leukste klas waren, hij had nog nooit meegemaakt dat de kinderen 

zoveel respect voor elkaar hadden.

 

Afgelopen zomer kreeg ik voor het eerst te maken met die andere 

wereld. Met vrienden zaten we in het Witteveenpark takjes te snijden 

toen er een aantal jongens op mij afkwam en het Victorinox zakmes 

dat ik net van mijn vader had gekregen uit mijn hand gristen: straat-

roof in het Witteveenpark. Dat was toch wel even schrikken maar, 

mijn ogen waren geopend. 

 

In augustus ging ik dus voor het eerst ‘naar buiten’. Wat eerst groot 

leek is nu klein geworden, nu fiets ik (zonder ouders) door half Rot-

terdam terwijl ik eerst niet verder dan de Vuurplaat kwam. Je krijgt 

vrienden die ergens anders vandaan komen, er zitten nu spelers uit 

mijn Leonidas hockeyteam op mijn school en zo is alles wat op De 

Pijler gebeurde nu kinderachtig geworden.

Toch was het een fantastische tijd en als ik terug kom van school of 

hockey denk ik altijd: wat blijft Stadstuinen toch geweldig!

Ik geef de pen door aan Kenzi Loa.

Jong in de wijk Wetenschap is kinderspel

Deel 2: Kerstboom Groeit

Zelf een kerstboom omhakken, een neppert kopen of eentje bij het tuin-
centrum halen. Keuze genoeg. Maar wil je dit jaar iets origineler zijn, dan 
hebben wij nog een optie voor je gevonden. Groei je eigen kerstboom 
van zoutkristallen. Dit kun je gewoon thuis doen. Als je twee weken van 
tevoren begint, heb je met Kerst een boom vol glinsterende kristallen.

Wat heb je nodig? 
-  Twee driehoeken van karton (de achterkant van een kladblok werkt 

hiervoor erg goed),
-  Een plastic bakje waar je kerstboom in kan staan,
-  Zes lepels water,
-  drie lepels ammonia (vraag aan een volwassene om hulp), 
-  6 eetlepels zout,
-  viltstiften en  een schaar.

Wat moet je doen?
•  Maak van karton eerst de basis voor de boom: leg de twee driehoeken 

op elkaar en maak in het midden een klein gaatje. 
•  Knip in de voorste driehoek van de bovenste punt naar het gaatje in 

het midden. 
•  Knip in de achterste driehoek van beneden naar het gaatje in het mid-

den. Nu kun je beide driehoeken in elkaar schuiven. 
•  Knip kartels in de zijkanten van de driehoeken. De basis is klaar. 
•  Versier daarna de kartonnen kerstboom met viltstiften. Wil je een klas-

siek groene kerstboom of ga je dit jaar voor een paarse Kerst? Alles kan. 
Vergeet de kerstballen en de slingers niet op de kerstboom te kleuren. 

•  Meng daarna in een plastic bakje het zout, de ammonia en het water. 
•  Zet je versierde kerstboom in het mengsel en wacht. 
•  Kijk elke dag hoe er mooie kristallen op de kerstboom verschijnen.

Hoe werkt het?
De vraag van vorige keer was niet echt een groot succes. Geen goede 
oplossingen binnen gekregen. Een nieuwe kans? Degene die het beste 
kan uitleggen waarom er prachtige bloemkristallen te voorschijn komen, 
krijgt een leuke verrassing. 
 
Die mentos van de vorige keer zorgde er trouwens voor dat de koolzuur 
(de prik) in de colafles gigantisch snel wilde ontsnappen.
 Desirée Scheid

COLOFON 

Redactie   Wies Groeneveld, Hendrik Klaver,  

Cees Pille, Desirée Scheid,  

Linda Vermeulen.

Vormgeving  Ian Thompson (www.healy.nl) 

Bijdragen   Flurpje, Jurriaan Klomp.

De inmiddels traditionele Stadstuinen Nieuw jaars-

borrel vindt dit jaar plaats op zaterdag  

9 januari 2016 vanaf 21:00 uur. De locatie is –net 

als de voorgaande jaren– Suitehotel Pincoffs.  

We sturen jullie nog een mailtje!

NIEUWJAARS-
BORREL

De heerlijkste gerechten kun je in een goed 

restaurant eten of zelf bereiden in je eigen 

keuken. Er is nog een mogelijkheid waarvan 

gretig gebruik wordt gemaakt in Stadstuinen. 

Enkele bewoners zijn actief op Thuisafge-

haald.nl, een website waarop je maaltijden 

kunt delen met buren. We spraken met Mar-

jolein Peeters, beter bekend onder de naam 

‘Moestuinkeuken op Thuisafgehaald.nl. 

Wijk-
specialiteit 

‘Limburgs  
Zoervleisch’
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