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Hotspot hutspot werkt met haar activiteiten aan het versterken van de
economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare moeilijk
bereikbare doelgroepen. Hotspot hutspot zet daarbij in op het activeren
en verbinden van mensen rond het thema voeding; van het gezamenlijk
met vrijwilligers bereiden van goedemaaltijden van restaurantkwaliteit, tot
het samen met andere mensen eten van deze maaltijden tegen een
toegankelijke prijs. Inclusiviteit is hierbij het sleutelwoord: iedereen is
welkom en iedereen wordt betrokken bij de activiteiten van hotspot
hutspot.

Hotspot hutspot past zo praktisch mogelijk de door de VN opgestelde
sustainable development goals [SDG’s] toe om maatschappelijke winst te
creëren: onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

GEEN ARMOEDE

Als je als vrijwilliger bij ons binnenkomt, houden we een intakegesprek, maar ook al kokende voeren we vaak
goede gesprekken. daarbij wordt duidelijk of de vrijwilliger dromen heeft. sommige vrijwilligers durven [nog] niet
te dromen, vaak omdat de persoonlijke basis niet op orde is. daar gaan we dan eerst mee aan de slag. van
facebookoproep voor een goed bed, of een koelkast, tot het inzetten van een specialist om financieel overzicht
te krijgen, helpen bij ingewikkelde formulieren en meer.

Voor gasten: heb je geen geen geld om wat voor reden ook? we staan graag voor je klaar, kom gratis eten. geen
moeilijke vragen, geen gedoe met formulieren. indien nodig geven we je ook nog een tas brood, groente, fruit,
en vlees mee, zolang als nodig. we dagen je uit ommee te komen doen. armoede is namelijk meer dan geen geld
hebben, het is vaak ook niet [meer] de creativiteit hebben ommogelijke oplossingen te vinden, of het gebrek aan
netwerk daarvoor, we helpen je graag verder.
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Betreft: Tiener-restaurant hotspot hutspot ook mogelijk in
Schiedam?
Door: Ed Gloudi in samenspraak met Necla Yerlikaya, Coby de
Larie en Joke de Haan

Datum 14 november 2014

Samenvattende beschrijving
Hotspot hutspot http://hotspothutspot.nl

is een 2 jaar lopend restaurant concept

in 3 wijken van Rotterdam dat met

eenvoudige en gezonde ingrediënten

zeer betaalbare maaltijden serveert.

Het doel is om kinderen en tieners een

gezonde maaltijd te leren koken en uit te

laten serveren in een echt maar eenvoudig

ingericht restaurant. De ingrediënten komen

vanuit de plaatselijke moestuinen /

standslandbouwprojecten en (overschotten van) winkeliers en

winkelketens. De restaurants zijn gehuisvest in winkelplinten in z.g.n.

rehabilitatiegebieden (krachtwijken). Ze zijn eenvoudig ingericht met houten

(2e hands) meubels en/of gemaakt van sloophout. De keuken is eenvoudig

maar professioneel en onderdeel van het restaurantgedeelte waar de maaltijden

worden uitgeserveerd. Er wordt wekelijks één weekmenu uitgeserveerd

bestaande uit een voor- hoofd- en nagerecht voor € 7,50 p.p., daarnaast zijn er

diverse biologische frisdranken en koffie/thee te bestellen. Hotspot – Hutspot

verkoopt ook diner-bonnen aan de bezoekers die daarop gedoneerd worden

aan de voedsel-banken. Gebruikers van deze voorziening met zo’n bon ook

naar een Hotspot – Hutspot restaurant.

Beschrijving overgenomen uit de website van hotspot hutspot

‘Hotspot hutspot combineert dit allemaal door de leegstand in de wijken

(braakliggende terreinen en panden) te benutten met stadslandbouw en

restaurants waar de tieners na schooltijd kunnen binnenlopen om mee te doen

aan kookactiviteiten. Ze leren over gezond eten, hoe verse producten groeien en

wat je ermee kunt maken. Naast leren heeft hotspot hutspot nog een functie, een

thuisbasis zijn voor de tieners. Een plek waar zij zichzelf kunnen zijn’.

Wat hebben we gezien (en van genoten)
Bij ons bezoek in het Hotspot hutspot restaurant Skibroek aan de Asserweg 61

in Rotterdam Schiebroek werden we ontvangen door een paar enthousiaste

tieners tussen de 10 en 12 jaar die de bediening in het restaurant voor hun

rekening namen. Het is gevestigd in een winkelpand, dat onderdeel van een

klein winkellint uit de 60-er jaren, type sociale woningbouw met daarboven

woningen. Het complex is vergelijkbaar met de recent afgebroken flats op het

dr. Wibautplein in Schiedam. Goed dat we gereserveerd hadden, het restaurant

was volledig volgeboekt en heeft ongeveer 30 plaatsen. De meubels bestaan

voornamelijk uit houten tafels en stoelen (tafels voor 4 of 6 personen),

eenvoudig maar gezellig aangekleed met wat kaarsjes in een potje plus een

bloemetje. De keuken in dezelfde ruimte is opgesteld aan de lange zijde van de

winkel, de mensen in de keuken werken met hun gezicht richting het

restaurant. Een deel van de tafels staan als het ware met hun kopse kant tegen

het wat hogere werkaanrecht van de keuken. De achterwand van de keuken is

deels ingericht als een open voorraadkast opgebouwd.. In de keuken werkt een

In november 2014
bezochten enkele

schiedammers onze hotspot
hutspot skibroek. Zĳ schreven
hun ervaringen op in een
startdocument
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hoofd kok (met alle diploma’s) geassisteerd door een aantal vrijwilligers

[stagaires, moeders, werklozen, wia’s en wajongers]. De keuze bestond

uit één menu (vooraf te lezen op de website) met deze avond als

hoofdgerecht schol met verschillende groenten en puree. De maaltijd

was goed, de entourage leuk en de bediening fantastisch. Mijn

waardering sluit aan op veel meer waarderingen, op de scorelist van

“Iens” staan ze al enige tijd boven in de top tien https://www.iens.nl/

Wat maakt de formule aantrekkelijk
Voor de bezoekers van het restaurant is het gezellig eten in een niet

alledaagse inrichting met een leuke en ‘vertederende’ bediening zeker

aantrekkelijk en dat tegen een aantrekkelijke prijs (diner voor € 7,50).

Op de avond dat wij er dineerden had ik de indruk dat de overige

bezoekers min of meer uit de ‘hippe/liberale’ middenklasse afkomstig

zijn plus een aantal studenten. De tieners doen op een ongedwongen

wijze ervaring op in de horeca. Hun werkzaamheden zijn bestellingen

opnemen (drankjes), aan de gasten vertellen welke keuzes er zijn

(beperkt), uitserveren, tafel afruimen, afrekenen, afwassen etc. In de

middag na de reguliere schooltijd bereiden ze met de kok / vrijwilligers

de maaltijden voor, tot en met het oogsten van de groentes in de

stadslandbouw tuinen in de omgeving. Daarnaast zijn er vele educatieve

en opvoedkundige kwalificaties voor de kinderen te koppelen aan het

tienerwerk in hotspot hutspot. We vroegen aan een van de bedienende

meiden waarom ze daar werkte, ze had een leuk verhaal over haar

droom om ‘top kok’ te worden met een eigen restaurant en dat ze hier

haar eerste ervaring aan het opdoen was. Samen met haar moeder wilde

een ‘soort’ hotspot gaan oprichten in DG Alexander.

Vrijwilligers kunnen zich onder leiding van de kok bekwamen in het

werken in een professionele keuken en het begeleiden (soms strak

aansturen) van de tieners. Daarnaast is het restaurant een voorziening

waar mensen met een smalle beurs in hun ‘krachtwijk’ uit eten kunnen.

Formule ook geschikt voor Schiedam?
Hotspot hutspot is een stichting opgezet door Bob Richters. Er zijn nu

3 draaiende restaurants en 1 december gaat de 4de open: lombardijen,

schiebroek, heijplaat en crooswijk. De stichting sluit met haar formule

aan op initiatieven in de wijk/gemeente. Vanuit de regelgeving zijn er

een aantal (horeca) voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals

hygiëne, koelapparatuur, één professionele kok in het pand, geen

kinderarbeid etc.

De eigenaar van de organisatie gaf aan dat de eenmalige investering per

locatie ongeveer 1 ton is en dat deze tot op heden door de Rotterdamse

(deel-)gemeente, woningbouwverenigingen, fondsen en andere

partners bij elkaar gebracht zijn. Daarnaast moet in de exploitatie

inkomsten gegenereerd worden voor de professionele kok, GWE, de

inkoop, vergunningen, de organisatie etc. Het gebruik van de ruimte

gebeurd om niet. De inkoopkosten van de ingrediënten zijn beperkt, er

wordt veel ‘uit eigen tuin’ gekookt, gewerkt met spullen die niet de juiste

‘aantrekkelijke’ uiterlijk hebben (de kromme komkommer en paprika’s

met een vlekje) of groentes die zijn doorgedraaid en of worden

geschonken door de (groot) handel. De eigenaar was zeker bereid om

eens met ons in Schiedam rond de tafel te gaan zitten om de

mogelijkheden te bespreken.

Aantrekkelijk voor Schiedam?
Wat aanspreekt is het betrekken van tieners bij alle aspecten en

werkzaamheden in en rond het restaurantbedrijf. Het oogsten van

groenten, (verantwoord) verwerken hiervan, gezonde voeding,

gastvrijheid, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen etc. Het geeft de

tieners en volwassenen (de vrijwilligers) inzicht in de kansen en

mogelijkheden van de horeca, maar ook waar voedselingrediënten vandaan

komen en de waarde daarvan. En je leert er gezond koken, ook niet

onbelangrijk voor kinderen die opgroeien in een omgeving waar ongezond

eten redelijk gangbaar is. In Rotterdam zijn via het project vrijwilligers

opgeleid tot gediplomeerd kok en hebben er werkervaring opgedaan.

Daarnaast wordt in deze formule een aantrekkelijke en gezonde maaltijd

geserveerd voor € 7,50 p.p. en kunnen met behulp van een voucher –

systeem ook mensen met een zeer smalle beurs een van een goede maattijd

genieten en een leuk restaurant. In Rotterdam zijn de restaurants

gehuisvest in winkelplinten met leegstand en is het een welkome invulling

en verlevendiging van de winkelstraat en de omliggende buurt. De eerste

kennismaking en gesprekken met de vrijwilligers, tieners en met de

eigenaar van de hotspot hotspot restaurants maakt ons enthousiast voor de

formule.

Te realiseren in Schiedam
Of het kan en er draagvlak voor is te vinden zal onderzocht moeten

worden, waarbij aandacht voor: Zijn er partners die hun schouders er

onder willen zetten bij het ontwikkelen van het initiatief om te komen tot

een hotspot hutspot in Schiedam, Ziet de gemeente Schiedam en Woonplus

een meerwaarde in een dergelijk initiatief en vertaalt zich dat in vormen

van actieve en faciliterende steun, Zijn de noodzakelijke investeringen via

fondswerving te genereren, is kennis aan te boren? Is een samenwerking

met de onderwijsinstellingen en/of een bestaande ‘kookclub’ aan te gaan

(bijvoorbeeld een project als de kookclub in het Meesterwerk). Is er een

geschikt winkelpand in een winkellint te vinden dat tegen een

aantrekkelijke prijs voor een langere periode te huren is / of kan de formule

gehuisvest worden bij een reeds bestaande onderneming. Is er een trekker

of een groep trekkers voor zo’n initiatief in Schiedam te formeren die

kennis hebben van de horeca, het maken van begrotingen, fondswerving

etc. en tevens een adequaat netwerk in Schiedam hebben om de nodige

kennis en support te genereren. Daarnaast de vraag of er volwassenen te

vinden zijn die mee willen werken aan het uitvoerend opzetten en ‘draaien’

van een Hotspot Hutspot formule in Schiedam en of het zich kan/wil/mag

aansluiten bij de Rotterdamse initiatiefnemers zodat het wiel niet opnieuw

hoeft te worden uitgevonden.

Nog in de tekst ergens opnemen:
Mogelijke huisvesting van ‘n hotspot hutspot in een keet / containers op of

nabij een stadslandbouw locatie in Groenoord (stadsboerderij

Landvreugd) of Nieuwland – dr. Wibautplein (Lomba). Woensdag foto’s

maken van Lomba. Betrekken van ‘potentiele overlastgevertjes’ (jongens)

in de Hotspot formule (het verhaal dat deze jongeren na enige aanpassing

de bejaarden bedienen zoals verteld voor Radio Rijnmond hadden we op

dat moment het juiste perron schoongeveegd.
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GEEN HONGER

er is een hoop verspilling, hier werken we op een hele praktische manier aan: 3 albert heijn’s in rotterdam vriezen
iedere avond hun vlees en voorverpakte groenten in, die op tgt datum zijn. hotspot hutspot haalt dit 3 keer per
week op.

we sorteren wat bruikbaar is in onze vriescel en verwerken dit in onze menu’s. iedere week halen we biologische
groenten en fruit op bij eosta, maar liefst 2 pallets. groente en fruit met een plekje, te rijp voor wederverkoop, of
overschot. nog superwaardevol natuurlijk.

wekelijks halen we een kar brood van gisteren bij bakkerij roodenrijs, helemaal prima natuurlijk om te toasten,
tosti’s mee te maken of croutons. honger is niet nodig.

we werken zoveel mogelijk naar de schijf van vijf, voor thee betaal je bij ons het
minst, en het water krijg je gratis. hoe meer suiker in je drankje hoe duurder het
is. vezelrijk waar het kan: volkorenpasta, zilvervliesrijst en bruin brood. geen
alcohol en we frituren niet.

hoe mooi is het te horen van een vaste gast die 5 dagen per week bij ons eet
dat ze van t hoogste cholesterolniveau nu naar bijna normaal is. streekproduct:
wat we niet gratis krijgen proberen we zo lokaal mogelijk in te kopen zoals
sappen en aardappels van de buijtenhof in rhoon, en kazen van booij
kaasmakers.



25 jan. 2015

Dag Bob,

Het ontwikkelen van een draagvlak heeft zijn voortgang maar gaat traag.

Afgelopen week overleg gehad met wethouder Patricia van Aaken, zij

gaat o.a. over integratie en welzijn. Zij is positief maar wacht natuurlijk

een voorstel plus begroting af. Afgelopen week is ook gesproken met de

beheergroep Wibautplein (waar o.a. een Voedselbanktuin gelegen is), zij

zijn positief m.b.t. het eventueel beschikbaar stellen van grond maar

willen/kunnen niet ‘trekken’.

Woensdag heb ik overleg met mijn collega – initiatiefneemster Joke de

Haan voor het opzetten van een stappenplan. Ik veronderstel dat de

eerste stap een overleg tussen de initiatiefnemers + geïnteresseerden in

Schiedam en jou zal zijn om te kijken welke stappen we gaan nemen, de

voorwaarden die jullie stellen om te willen participeren en wie wat gaat

doen.

Verslag van de bijeenkomst Hotspothutspot.
datum: 26 maart 2015.

Informatie- en brainstormavond om draagvlak te peilen of

Hotspothutspot het concept is waar Schiedam enthousiast aan mee wil

werken. Er is een uitnodiging gestuurd aan mogelijk geïnteresseerde

bewoners.

Diverse onderwerpen kwamen aan de orde;...

Het blijkt dat iedereen wel enthousiast is. Medewerking verlenen bij de

opzet wordt nog niet toegezegd. Wel gaat iedereen zijn achterban

informeren. Bij het wijkoverleg van 4 juni a.s.,dat op het Dreesplein

gehouden zal worden, zal een presentatie gegeven worden. Voor

draagvlak-peiling via de media zal informatie beschikbaar komen.

Schiedam.

30-3-2015.

do 9 apr. 2015

Goedemiddag,

Het is gelukt, de afspraak voor een bezoek aan hotel Rijnmond om

binnen de situatie te bekijken heb ik afgesproken met dhr. .. van

uitzendbureau Stipt. We worden daar vrijdag 17 april verwacht om 10.00

uur.

Nabespreking kan dan meteen, eventueel verder kijken ook. Vandaag

ben ik ook in Nieuwland langs en in de diverse locaties een kijkje wezen

nemen.

Tot dan,Joke de Haan.

22 mei 2015

Joke en ik [ed] hebben gisteren een goed gesprek gehad met wethouder

Mario Stam over o.a. de wenselijkheid en realisatiemogelijkheden van

een HotspotHutspot in Schiedam. Hij is geïnteresseerd en wil er meer

van weten, o.a. over mogelijke aansluiting op gemeentelijke prioriteiten

(talentontwikkeling jeugd, participatie / reintegratie volwassenen). We

hebben benadrukt dat er geen wens of een voorwaarde is voor een

structurele subsidie voor de vestiging en exploitatie van een

HotspotHutspot te verstrekken door de gemeente Schiedam. Wel

voorwaarden m.b.t. samenwerking, draagvlak en het wegnemen van8

2015
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belemmeringen in vergunningentraject etc. Even aangestipt dat er zich
wel een inkooprelatie kan ontwikkelen tussen SoZaWe en
HotspotHutspot op het gebied van reintegratie.

Mario Stam heeft voorgesteld om snel een gesprek met jullie te hebben
om wederzijds de mogelijkheden te verkennen, hij wil daar dan een
ambtenaar bij halen die goed is ingevoerd in het vergunningenstelsel en
iemand van SoZaWe en uiteraard de Gebiedsmanager.

vrijdag 10 juli 2015
Onderwerp: boerderij Landvreugd, Hotspot/hutspot.

Dag Mario [wethouder],
Vanochtend zijn we bij Landvreugd wezen kijken.We hebben
afgesproken dat via Bob een reactie naar jullie komt. We wilden toch
onze 1e indruk even geven; kansen sociaal, voor werkgelegenheid
enz..De boerderij wordt al voor diverse activiteiten gebruikt (muziek)en
is opslag voor de Rietzeilers; scouting heeft ook een deel in gebruik. Als
daar een goede samenwerking ontwikkeld kan worden, zou het voor
Groenoord echt een aanwinst zijn. Ik wilde .. even telefonisch op de
hoogte brengen van onze ervaring; ze is met vakantie. Gezien de “brede
aanpak” door jullie informeer ik maar vast via de mail. Wil jij ..
bijpraten?
’t Kan echt wat worden ! Goed weekend ,Joke de Haan.

17 nov. 2015
Dag Bob,
Ambtenaar belde mij zojuist met de mededeling dat de locatie
'Landvreugd' niet door kan gaan vanwege concurrerende activiteiten. De
gemeente zal op korte termijn een of meerdere geschikte alternatieve
locaties aanbieden met een mogelijkheid tot verbinden met de
voedselbank tuin. Hij vertelde me dat Schiedam graag een
HotspotHutspot in de stad wil hebben. Binnenkort wordt er contact met
ons opgenomen.
Werken in Schiedam vraagt een lange adem, ik ben benieuwd,
Groet, Ed

13-12-2015
1e gesprek over een HotspotHutspot in Schiedam Zuid met gebied
coördinator
Dag Bob (en de meelezers in de CC)

Donderdagochtend 10 december hebben Joke de Haan en
ondergetekende een eerste verkennend gesprek gehad met de
gemeentelijk gebied coördinator Schiedam Zuid. Marcel heeft zelf het
initiatief naar Joke en mij genomen, hij verwacht dat een dergelijk
initiatief een bijdrage kan leveren aan bij de (sociale) ontwikkeling van
Schiedam Zuid.

hij heeft enige verkenningen in de wijk uitgevoerd.
In Schiedam Zuid is een buurttuin mogelijkheid op de locatie
kinderboerderij aan de Maasboulevard, de Willibrordusschool (de enige
basisschool in Schiedam Zuid) is bij deze ontwikkeling betrokken en is
enthousiast over een mogelijke samenwerking met een te vestigen
HotspotHutspot.
Er is een Stichting 'Jongeren en Senioren' in Zuid actief die zich
onderling en wederzijds verdienstelijk maken, dat kunnen potentiele
partners zijn.

Mogelijke locatie van HotspotHutspot:
1. Pastorie bij de kerk.
2. Hof van Zuid.
3. Oude bibliotheek / bewonersorganisatie Zuid.



uit de serie 'hotspot hutspot: rotterdam in het klein' #kleinrdam deel 5:

Kansen die ik nooit gehad heb

Nanet (26) was op zoek naar vrijwilligerswerk, want ze zat thuis.

Omdat ze er al vaker was langsgereden stapte ze binnen bij hotspot

hutspot skibroek.

Ze rondde eerder een opleiding MBO1 en 2 bloemsierkunst en

meubelmaker af, maar door fibromyalgie kon ze op een gegeven

moment geen zwaar werk doen. Ongeveer 5 jaar geleden kreeg ze

psychische problemen en is ze meerdere malen in een kliniek

opgenomen geweest. Nu krijgt ze begeleidingaan huis en wordt met

oa.de administratie geholpen. Haar partner is ook een grote steun.

Nanet is een vrij korte periode vrijwilliger bij hotspot hutspot geweest.

Ze kon namelijk via een contact van Bob terecht bij de

Bakkerswerkplaats, voor een aantal dagen in de week. Bob zou haar

graag bij hotspot hutspot houden: “ze excelleert in de opmaak van

borden, is vrolijk en leuk met de kids!”.

In februari dit jaar is ze gestart met de BBL opleiding Brood en Banket

bij Zadkine, dankzij de voucher van Groen en Doen. “Dit is wel de

mooiste kans die je kan krijgen!”

Stralend vertelt ze: “hotspot hutspot betekent heel veel voor mij. Ik heb

eindelijk gevonden wat ik wil en dat maakt mij vrolijker. Ik wist wel dat

ik bakken leuk vond, maar niet zó leuk! Hier heb ik het beroep van

mijn leven gevonden. Hier krijg ik kansen die ik nooit gehad heb.”

Wat ze bij hotspot hutspot heeft geleerd? “Zo veel.. vaardigheden in de

keuken maar ook een gelijkwaardige behandeling, dat heb ik niet

eerder gehad in mijn werk. Tegen Bob kun je eerlijk zijn, ook als iets je

niet bevalt.”

(Opgemaakt in jan. 2016. Namen zijn omwille van privacy gefingeerd.)

Update 2020: Nanet is inmiddels leermeester bakker bij hotspot

hutspot. Ze heeft in 2017 al aangeven te dormen van een hotspot

hutspot “maar dan met brood”. In septembeer 2020 komt die droom

dan eindelijk echt uit. Scan de qr code voor een interview in dec 2019
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wo 27 jan. 2016

In november ben ik met de

HotspotHutspot organisator

(Bob Richters) in jullie

toenmalige pand aan de

Hoogstraat geweest.

HotspotHutspot is een

restaurant formule in Rotterdam

met 4 vestigingen. Doel van het

bezoek was om te kijken of jullie Hoogstraat-

vestiging geschikt was te maken voor een

HotspotHutspot restaurant in combinatie / samenwerking /

gezamenlijke huisvesting met PopUp Tv. Bob Richters zag

mogelijkheden in het pand en de combinatie met PopUp tv. Jullie

gaan nu verhuizen naar de Broersveld, is een samenwerking met de

creatieve ondernemers van HotspotHutspot voor jullie nog het

verkennen waard?

do 30 jun. 2016

Dag Bob, Joke en ik hebben gisteren gesproken met Sonja, Sonja

heeft een eigen coaching-bedrijf , haar man is werkzaam / actief in

de duurzaamheid sector en o.a. als een van de initiatiefnemer

betrokken bij het energiecollectief Schiedam. Zij hebben een

winkelpand gekocht aan de Hoogstraat 155 (zie foto's) en zijn

geïnteresseerd om samen met Hotspothutspot invulling te geven aan

het pand. Joke en ik hebben Sonja verteld over het concept

Hotspothutspot plus uitgangspunten en naar aanleiding daarvan

willen ze graag een gesprek met jullie. Ze hebben de Hotspothutspot

website bekeken. Zullen we met Sonja en haar partner een keertje bij

jullie in een Hotspothutspot komen eten en daar kennis te maken of

hebben jullie de voorkeur om met hen te spreken en gelijk de locatie

Hoogstraat 155 te zien. Laat weten wat je voorkeur is en wanneer het

uitkomt. Hartelijke groet,

wo 20 jul. 2016

Hoi, Even een kort verslagje van de bijeenkomst gisteren. Van alle

genodigden was er niet één aanwezig, 4 ondernemers hadden o.v.

toegezegd te komen, maar door de warmte, zaten de terrassen vol en

moesten ze gewoon werken. Toch hadden we uiteindelijk 5

ambtenaren van de gemeente, niet degenen die we uitgenodigd

hadden (geen van hen heeft gereageerd) maar de mensen die zich

bezighouden met de revitalisering van de Hoogstraat, dus precies

GOEDE GEZONDHEID ENWELZIJN.

hotspot hutspot knokt er voor dat welzijn de nieuwe welvaart wordt. je goed
en gezond voelen is veel belangrijker dan de nieuwste telefoon of flatscreen
hebben. werk doen waar je blij van wordt , is heel veel waard, dat merken
vooral onze vrijwilligers met een verslavingsverleden zoals van zero & sano,
die vaak een route hebben gevolgd in wat de maatschappij of directe
omgeving van hun verwachtte, daarop stuk liepen.meedoen is winnen. zoveel
rugzakjes bij hotspot hutspot en dingen waar je dacht dat je dat niet kon. wij
kijken naar wat je wel kan. zo hebben we vrijwilligers uit het speciaal onderwijs,
yulius, zuidwester, orion, stichting bont, en pameijer. veel van onze vrijwilligers
zitten in de schuldsanering. je hebt dan geen aanvullende
ziektekostenverzekering met tandartsdekking. hiervoor hebben we goede
contacten .

degenen die we nodig hebben: zij hebben naar het inspirerende hotspot
hutspot - verhaal van Bob geluisterd en waren uiteraard enthousiast. We gaan
er voor, in ieder geval met morele steun van de gemeente, en misschien met
materiële ! Later op de middag kwamen nog 2 beleidsambtenaren van de
stadsmarketing , ook zij zagen het project helemaal zitten, ERG LEUK al die
positieve reacties !!!!! Het wachten is nu op de fondsgelden, dan kunnen we aan
de slag. wij staan in ieder geval te popelen om te starten.

Stand van zaken Hotspot Hutspot op Hoogstraat 155
za 3 sep. 2016
Afgelopen weken hebben Bob en Herman wat nadere gesprekken gevoerd het
huisvesten van HotspotHutspot in de Hoogstraat 155. Ter jullie informatie
hebben we nu het volgende afgesproken:
• we gaan een financieel voorstel uitwerken voor diverse fondsen
• De ruimte wordt vooraf gestript
• Er wordt een separate opgang naar boven gemaakt
• We onderzoeken de herplaatsing van een zonnestroominstallatie
van Schiebroek naar Hoogstraat 155
• Werkblad kookgedeelte diagonaal, volgens tekening met
onderbreking in het midden
• Spoelkeuken/opslag links achter opgang naar boven

za 10 sep. 2016 17:25
Dag , Dhr Wiersma belde mij zojuist met het verzoek om formeel een aanvraag
/ het initiatief in te dienen bij het de Grootfonds middels het formulier dat op
hun website is te downloaden. Op 20 september komt hun bestuur bijeen en
kan de projectaanvraag worden meegenomen. Zijn eerste interne sondering is
positief. Er hoeft geen specifiek bedrag te worden aangevraagd, de
kostenbegroting als opgenomen in de folder volstaat.

za 10 sep. 2016 18:56
Nog een nabrander: Jacob Wiersma gaf aan dat een openstelling van 3 dagen
door het de Grootfonds geprefereerd wordt.

2 dec. 2016
Bij deze stuur ik jullie graag even een update van onze kant:
Van de week hebben we een overleg gehad met de gemeente. Er blijkt
onverwacht een potentiële partij die het pand aan de Kloosterplaats wil gaan
gebruiken op commerciële basis. De gemeente heeft wel enkele andere panden
op het oog die in aanmerking zouden kunnen komen. Komende dinsdag gaan
we ze bekijken. Op eerste oog gaat het om heel kansrijke locaties. NB. De
gemeente heeft aangegeven ons echt op korte termijn op een geschikte locatie
te laten 'landen', en ons komende week helderheid geven, zodat wij ook de
diverse fondsen die we hebben aangeschreven kunnen informeren. Komende
week hebben we daarnaast een overleg met de gemeente over de mogelijkheden
voor subsidiëring van ons initiatief. Daarover is nog niets definitief, en de
gemeente heeft nog niet geheel helder waar wij met een aanvraag terecht
zouden kunnen. Daar hopen we a.s. dinsdag een klap op te kunnen geven.
Groet, en een fijn weekend gewenst!

2016
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11 feb. 2017
Afgelopen week een prettig gesprek gehad met de gemeente. .. We hebben al met Incentive
kennisgemaakt vorige week. We hebben over en weer aangegeven dat we graag een samenwerking
willen gaan uitproberen. Of het nou gaat om een ruimte delen of meer. .. Qua huisvesting: De

gemeente mikt nog steeds op De Kroon en is in gesprek met de eigenaar. ..To be continued!

8 maart 2017
Ik ben benieuwd naar de voortgang voor het realiseren van een HH in Schiedam. Ik zie dat in het

voormalige Hotel de Kroon gewerkt wordt maar weet niet of dit mede is tbv de realisatie van een HH
aldaar.

Ik ontvang graag 'stand van zaken' bericht, ik ben erg benieuwd of het uiteindelijk gaat lukken om HH in
Schiedam te krijgen en wat daar eventueel nog voor moet gebeuren.

9 mrt. 2017
De eigenaar van de Kroon is in gesprek met de gemeente over de huur. Gemeente heeft daarbij hotspot hutspot - en nu ook Incentive - op
het oog als gebruikers van het pand. Incentive en HH gaan tzt verder kijken hoe de fysieke ruimte ingedeeld kan worden om meerdere
functies te vervullen, en hoe we dat praktisch vorm geven qua planning (openingstijden, aanspreekpunten). We hebben in krootwijk en op
heijplaat meerdere gebruikers van het pand, dus weten wat werkt en niet werkt.

31 mrt. 2017
Dank voor je mail. Hier lopen meerdere dingen nog altijd parallel: onderhandelingen over pand, cofinanciering vanuit de gemeente. Dat
heeft allemaal even tijd nodig. Woensdag spreekt de gemeente weer met eigenaar De Kroon. We komen er wel. Gewoon geduld hebben en
her en der een duwtje.

18 aug. 2017



Wij hadden contact met je collega's , Wat jammer, ook voor hen en de mensen die hun activiteiten bezoeken, dat de Kroon niet
doorgaat! Wij hebben na alle positieve gesprekken en enthousiasme nog altijd zin in in schiedam aan de slag te gaan zodra er zich een
gelegenheid voordoet! Genoeg leegstand, en genoeg mensen die er baat bij zouden hebben.

9 okt. 2017

Bob vertelde me laatst dat het pand op de Kloosterplaats weer in beeld is als vestiging voor HH in Schiedam en daar dan 5 dagen per week
open kan zijn. Het de Grootfonds zou (samen met andere fondsen) overwegen het pand te willen verwerven (of huren) voor de huisvesting.
In hoeverre mag dit als ‘kans’ besproken worden met de wethouder?

11 okt. 2017

De Groot fonds gaat idd een bod doen, dat hoeft geen geheim te zijn. Ik schrijf momenteel het plan, want er zijn meerdere gegadigden dus
de gemeente moet het ons gunnen op die inhoud. Maar vanwege een zuiver proces wil de gemeente daar zelf verder in dit stadium geen
contact over. Alles loopt via de makelaar.
Verder zijn er alternatieven qua pand waar we nog over verder kunnen praten. Dat gaan we pas doen als de Kloosterplaats niets wordt.

16 nov. 2017

..Ik vermoed dat je ervan op de hoogte bent dat het De Groot Fonds graag het pand van de voormalige Stadsarmenschool aan de
Kloosterplaats zou verwerven en aan hotspot hutspot verhuren. Het is voor ons nog afwachten of dat door gaat, en zo niet, welke andere
opties we nog kunnen verkennen. Maar wanneer er groen licht komt voor een locatie, zouden we graag snel willen schakelen. Daarvoor is
helderheid over de financiële dekking belangrijk. We hebben het inmiddels over een globale startdatum medio 2018...
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‘Wat een mannetje joh!’

Opgeleid als timmerman, met een bijbaantje in de catering
van een attractiepark en uiteindelijk als sjorder in de haven
beland. Dan zet je ladingen op schepen vast en loop je met een
helm op over gladde vloeren in weer en wind. Wikipedia
noemt het één van de fysiek zwaarste beroepen in de haven.
Dan zal je er ook wel sterk van worden, misschien ook wel
mentaal.

Want mentaal sterk komt Joey (32), niet zijn eigen naam, wel over. Vrolijk,

spontaan, geïnteresseerd, betrokken…. Twee maanden binnen en een

betalende gast die hier in Joey zijn beginweken was komen eten zei: “Zo, die

is opgebloeid, hij heeft een veel opener blik en houding gekregen sinds de

vorige keer dat wij hier waren.” Het gebeurt vaker dat zelfs onze gasten de

ontwikkeling van vrijwilligers opmerken.

En opgebloeid istie. Joey komt van ver, wel gewoon hier uit de stad, maar

op die dag, op dat schip dat het noodlot toesloeg, hij 5 meter naar beneden

viel en in het ziekenhuis kwam, kon hij nog niet voorspellen dat dat de

eerste dag zou zijn van een heel ander leven dat hij zou gaan leiden. Zijn

been herstelde niet meer en hij werd voor meer dan 70% arbeidsongeschikt

verklaard.

Uiteindelijk was zijn relatie en zijn koophuis onhoudbaar en heeft hij dit in

de crisisjaren ver beneden de aanschafprijs moeten verkopen. Envelop na

envelop met slecht nieuws, wat hij er niet meer bij kon hebben, stapelden

die enveloppen in nare kleuren en met enge logo’s zich steeds verder op.

Bleef het maar bij een berg papier, maar enveloppen hebben inhoud en op

die brieven stonden natuurlijk heel vaak euro- en mintekens en

dreigementen. Bewindvoering kwam als opluchting, want dan zou de

situatie in ieder geval niet meer erger worden en konden gesloten

enveloppen een keer per week doorgeschoven worden naar iemand die ze

wel wilde openen en er niet verder geflipt van zou worden.

Thuiszitten, niksdoen, minder leren roken met minimaal weekgeld,

proberen toch lekker te koken of een taart te bakken met als één van de

weinige vreugdes een lief nichtje. Immuun voor contactoproepen op je

telefoon of de deurbel, gewoon niet reageren of opendoen. Altijd met pijn,

behalve de drie maanden, dat je die zware pijnstiller achter elkaar mag

gebruiken. Slapeloze nachten, dus doorslapend de dag in, raakte Joey

vervreemd van de wereld. Ook zijn wereld van dichtbij werd een wereld van

ver weg.

Tot die koude woensdagochtend dat hij het restaurant komt binnengelopen.
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20 februari 2018
Bieding Kloosterplaats 6
zojuist hebben wij een bestuurlijk
overleg gehad over het verkooptraject
van de Comeniusgymzaal aan de

Kloosterplaats 6, in aanwezigheid van
de wethouders. Er ligt een
collegevoorstel klaar om de
Comeniusgymzaal aan het De Groot

Fonds te gunnen, in lijn met uw
aanbieding en toelichting in november

vorig jaar.Uw plan om Hotspot Hutspot
een plek te geven in de Comeniusgymzaal

wordt als prima initiatief gezien en draagt
zeker bij aan de levendigheid van de Kloosterplaats. Naar

aanleiding van de gevoerde gesprekken heeft Hotspot Hutspot ook haar
plannen aangepast (toevoeging bakkerij en verruimde openingstijden)
en een nieuwe subsidieaanvraag bij de gemeente neergelegd. Hierover is
met verschillende collega's vanuit de gemeentelijke organisatie
gesproken. Helaas zien wij nu geen mogelijkheden om Hotspot Hutspot
voor de gevraagde € 100.000,- voor twee jaar te subsidiëren voor de
beoogde functie in de Comeniusgymzaal. Een van de redenen is dat
daarmee in het verkoopproces ' oneerlijk' voordeel zou ontstaan ten
opzichte van de andere partij die een bieding en plan heeft ingediend.
Uiteraard zijn wij bereid tot nadere toelichting. Daarnaast is het voor ons
van belang te weten of u nog steeds bereid bent pand te verwerven,
zonder een incidentele of structurele subsidie van de gemeente aan
Hotspot Hutspot.

23 mei 2018
Ik werd net gebeld dat de kogel door de kerk is. Het besluit is dinsdag
jl. genomen incl. onze voorbehouden.
As dinsdag komt er een nieuws uiting met wat tekst van de gemeente.
Het De Groot Fonds wordt daarin natuurlijk genoemd en wij krijgen van
tevoren de tekst voor commentaar toegestuurd.
Wordt vervolgd

31 mei 2018

klopt helemaal maar de onderhandelingen gaan nu pas echt beginnen.
Dus urgentie is best hoog voor een echte begroting van de inrichting en
de exploitatie en de daarbij passende dekkingen maar haast is er nog niet
echt bij. Maar laten we vooral goed contact houden in de komende
weken.

31 mei 2018
Jacob en ik hebben zojuist weer met onze architect gesproken. Zij hebben
nu in voorbereiding het programma van eisen wat betreft het pand zelf
(het casco). Wat wij graag op niet al te lange termijn van jullie zouden
willen ontvangen is het programma van eisen wat betreft de inrichting.
We realiseren ons dat er een duidelijke overlapping bestaat tussen deze
twee programma’s en dat jullie daarom nog niet een al te gedetailleerd
programma kunnen maken. Om inzicht over deze overlapping te krijgen
stellen we een bijeenkomst met jullie voor waarbij ook onze architect
aanwezig zal zijn. We hebben alvast een mogelijke datum geprikt en
zouden het op prijs stellen om de bijeenkomst bij een van jullie
vestigingen te houden. Wij prikten 14 juni om 12.00 uur. Hopelijk komt
dat jullie ook goed uit en we horen dan ook graag welke vestiging jullie
gekozen hebben om de formule van HotspotHutspot aan ons en vooral
ook aan de architect te showen.
Met betrekking tot de exploitatie vergunning hebben we ook nog wat
onduidelijkheden c.q. vragen (om enkele te noemen: wie vraagt aan, op
wiens naam staat zo’n vergunning, wat gebeurd er bij een eventuele
wisseling van de exploitant, kunnen we nu al een vergunning incl. sterke
drank aanvragen) maar die kunnen heel goed op 14 juni worden
besproken en beantwoord denken we.

2018



KWALITATIEF ONDERWIJS

hotspot hutspot is een plek met alleen maar gemotiveerde leerlingen, en anders mag je gewoon thuisblijven. als
je gemotiveerd bent leer je veel makkelijker. we moeten toe naar een leerrecht in plaats van een leerplicht. en..
leren doe je niet alleen op school,maar ook van elkaar. daarom is het zomooi dat iedereen vanaf 10 jaar meemag
doen. speciale aandacht verdient de groep mbo1 en mbo2 stagaires. zij moeten nog leren werken, en vergen
voor een commercieel bedrijf vaak te intensieve begeleiding, we krijgen jaarlijks veel meer aanmeldingen voor
stages dan we kwijt kunnen om goed te begeleiden. als deze groep niet de kans krijgt te leren werken, dan
creeren we een nieuwe generatie laagopgeleiden die in een uitkering belanden. zodra ze tegen niveau 3 aan
zitten helpen we ze zo aan duurzaam betaald werk vanuit ons netwerk.

hotspot hutspot is een fijne plek voor mensen die nog niet goed nederlands spreken, zoals statushouders, het
werk op de vloer helpt concrete dingen te benoemen in het nederlands. omdat we met heel veel culturele
achtergronden en talen op de werkvloer staan, leer je sneller nederlands dan bijvoorbeeld in een klas met alleen
maar statushouders uit syrie. de taal spreken is toch echt het belangrijkste om goed in te burgeren, en de meest
duurzame weg naar werk. we leiden onze vrijwilligers naar een
opleiding, en onze stagaires naar diploma en werk, samen met
talentfabriek010, jinc, opdc, accent college, zadkine, albeda, stc,
inholland social work, edudelta, wartburg college, hoedje van
papier.

alle betaalde krachten bij hotspot hutspot zijn erkend
leermeester. we zijn erkend leerbedrijf voor: Assistent horeca,
voeding of voedingsindustrie niv 1, Assistent logistiek niv 1,
Gastheer/-vrouw niv 2, kok niv 2, Logistiek medewerker niv 2 ,
Medewerker facilitaire dienstverlening niv2, Uitvoerend bakker
niv 2, Zelfstandig werkend kok niv 3, Begeleider specifieke
doelgroepen niv3, Leidinggevende keuken niv 4, Persoonlijk
begeleider specifieke doelgroepen niv 4

ten slotte: van onze vrijwilligers heeft nog geen 10% een
rijbewijs, terwijl het een flinke boost naar werk kan zijn, we
hebben daar een mooi plan voor wat we nog willen realiseren.

Woensdag, 13. juni
Het is heel mooi dat er eindelijk iets gebeurd met de oude gymzaal op de Kloosterplaats in Schiedam en helemaal mooi dat dit door een
project als het jouwe gebeurd. Ik nodig je graag uit om bij Pop Up iets te komen vertellen over Hotspot Hutspot. Lees graag of dit lukt.



Zijn handicap nog duidelijk zichtbaar. “Kan ik hier mee komen doen?” Dan
start er altijd wel een gesprek van wie ben je en waar wil je naartoe. Het verhaal
kwam er redelijk vlot uit met uiteindelijk de conclusie dat een eigen eetzaak
toch wel een stille droom was. Afstandelijk in de eerste weken en steeds maar
aan het wegen of die lui bij hotspot hutspot wel te vertrouwen zijn, zegt hij na
twee weken:”die eerste middag dat jij mij zat te pushen om sneller klaar te zijn,
dacht ik ‘Wat een mannetje joh!’ Ik was toen bijna weggegaan en nooit meer
teruggekomen, maar dat bleek later toch allemaal wel mee te vallen.”

In week drie gedraagt hij zich al als mede-eigenaar van de zaak en spreekt al
zijn collega’s aan het eind van een dienst bestraffend toe: ”Wij kunnen veel
efficiënter werken en als iedereen zijn eigen zooi opruimt, dan werkt het voor
iedereen veel prettiger, tot morgen!” Zijn ‘nieuwe collega’s kijken wel een
beetje verbaasd, maar iedereen slikt het, want Joey heeft gelijk.

In de weken die volgen zit de ene vriend na de andere en uiteindelijk zijn
moeder, zus plus partner en lief, vrolijk nichtje bij ons in het restaurant. Ze
verwonderen zich, zijn trots op hun Joey, die ze de afgelopen jaren hebben zien
wegkwijnen en zich nu met reuzestappen terugvecht en aan zichzelf laat zien
wie hij wel is, alsof hij het zelf ook vergeten was. Als zijn gasten het eten maar
moeilijk kunnen betalen en ze dit uit de voorraad gedoneerde maaltijden
krijgen, is Joey trots en dankbaar dat hij hier deel van uitmaakt.
Leuk met meehelpende kinderen, goed met collega’s en met zijn
timmermansoog binnen een paar weken al 2 dagen laminaat wezen leggen bij
een andere vrijwilliger in een deel van de stad, waar hij eigenlijk liever niet
komt. Hij lacht en hij zingt en neemt een handje fruit mee om zijn ijsmachine
thuis uit te proberen, om de andere dag binnen te wandelen en iedereen op
passievruchtenijs te trakteren. Mooie taartjes, nette gerechten, keukeninzicht,
kritisch en gewoon ook nog eens een fijne gast om om je heen te hebben.

In zijn tweede week ziek naar huis gegaan, want dit dag- en nacht- en
werkritme was hij al een tijdje niet meer gewend, lijkt hij nu sterker dan ooit
sinds die ene laatste dag in de haven. Een logische volgende stap zou nu een
koksopleiding zijn, om dichter bij zijn eettent te komen. Van een stageplaats is
hij hier al verzekerd.

Ooit in een fysiek zwaar beroep, staat hier nu een mentaal sterke Joey, die het
zich vaak allemaal anders had voorgesteld, maar allerminst uitstraalt dat hij
een slachtoffer is. Hij is opgebloeid en staat al voor starttijd met zijn kokskleren
aan in de keuken. De keuken was eigenlijk vol toen hij als vrijwilligers
aangenomen werd voor 1 dag in de week. “Maakt me niet uit of er morgen
genoeg te doen is, ik kom gewoon toch, want anders zit ik thuis niets te doen
en dat wil ik vanaf nu zo weinig mogelijk meer doen.”
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DE GROOT FONDS KOOPT COMENIUSGYMZAAL
SCHIEDAM VOOR 80.000 EURO

SCHIEDAM- De voormalige Comeniusgymzaal aan de Kloosterplaats in Schiedam komt in handen van Stichting de Groot Fonds voor de
koopsom van 80.000 euro. Dat heeft het gemeentebestuur besloten op basis van een openbare inschrijving.

Het pand zal na een verbouwing worden verhuurt aan het project Hotspot Hutspot uit Rotterdam dat draait op mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt die er ‘nuttige werkervaring opdoen en ontdekken waar ze goed in zijn’. Vorig jaar juli ging de Comeniusgymzaal in de
verkoop voor creatieve horecaondernemers.

Makelaar Anke Bodewes hield een open huis voor bezichtiging door geïnteresseerden. Ruim 3 jaar terug stelde de gemeenteraad een
exploitatiebudget van 383.500 euro beschikbaar voor de Kloosterplaats. Ook werd ingestemd met een investeringskrediet van 400.000 euro
voor het herstel van het casco van de Comeniusgymzaal.

In juli 2017 kwam daar nog eens 99.500 euro bij om het project Kloosterplaats te kunnen afronden. Stichting de Groot Fonds werd in 1956
opgericht door wijlen Alewijn de Groot, Schiedammer en in het dagelijks leven handelaar in spiritus en moutwijn, een belangrijke grondstof
voor de jenever stokerijen.

De Groot was niet gehuwd en leefde sober. Hij vond als Schiedammer dat het door hem opgebouwde vermogen, opgebouwd in zijn bedrijf
te Schiedam, uiteindelijk ten gunste moest komen van de Schiedamse bevolking. Om deze reden had hij in zijn testament laten opnemen
dat vrijwel zijn gehele vermogen ten gunste diende te komen van het door hem opgerichte ‘De Groot Fonds’.

Het mes snijdt aan vele kanten, met Hotspot Hutspot
29-05-2018 SCHIEDAM – Een mooie oplossing, in gezamenlijkheid bedacht en uitgewerkt, goed voor 'een zeeeer opgeluchte' wethouder:
de Comenius-gymzaal op het Gat van Bolmers wordt Hotspot Hutspot.

Over de gymzaal is lang gepraat. Een gemeentelijk monument, maar een moeilijk gebouw om te benutten, nadat Rudolf Fitskie er met zijn
leerlingen tientallen jaren in had gedanst. Maar ieder die het pand van binnen en buiten bekeek besefte dat een nieuw gebruik forse
investeringen zou vergen. De gemeenteraad reserveerde hiervoor drie jaar geleden vier ton. Maar tot een snelle oplossing leidde dat niet.

Tot nu: het De Groot Fonds koopt de gymzaal en belooft te investeren in de verbouwing tot horecagelegenheid. “Het wordt een belangrijke
stap in de vervolmaking van de Kloosterplaats”, aldus wethouder Marcel Bregman vanmiddag. “De opgave lag er om hiervoor een duurzame
oplossing te vinden, maar dat was niet makkelijk. Er ligt hier veel historie.”

Hotspot Hutspot en het De Groot Fonds zorgen voor een doorbraak. Zij komen met een initiatief dat een aantal zeer prettige kanten heeft,
aldus Bregman. “Hotspot Hutspot zocht al langer naar een geschikt pand om in Schiedam een restaurant te openen, klopte bij de gemeente
aan, die stelde voor om bij de fondsen langs te gaan om financiering te zoeken.” In het De Groot Fonds vond het van oorsprong Rotterdamse
initiatief die. Het fonds zag volgens Bregman een kans om zowel het initiatief van het restaurant dat mensen met een achterstand wil
betrekken bij de samenleving te steunen, als 'verbinding te maken' met Schiedam. “Hun belang loopt 1 op 1 gelijk met dat van de gemeente
Schiedam”, aldus Bregman.

Het fonds zal het pand aanschaffen, voor de prijs waarvoor de gymzaal een klein jaar geleden te koop werd gezet: tachtigduizend euro. Het
is volgens de wethouder waarschijnlijk voor het eerst dat het De Groot Fonds zich met zo'n grote participatie laat gelden. Daarbij komt de
investering die gedaan zal moeten worden in de verbouwing en inrichting van het pand. “Daarvoor is een begroting gemaakt en daarvoor
stelt het fonds zich borg.”

De horeca-onderneming zal verder zorgen voor de inrichting van een speeltuin, en het beheer. Die zal voor september al open gaan, aldus
Bregman. Oplevering en opening van het restaurant voorziet hij 'medio 2019'. Behalve een speeltuin zal Hotspot Hutspot ook kleur en vorm
geven aan de Kloosterplaats door inrichting van een kruiden- en groetentuin. Het restaurant krijgt een terras en mogelijk ook een eigen
bakkerij.

Vanwege deze plussen verkoos het college van B&W vandaag dit initiatief boven dat van een horeca-ondernemer die ook interesse in het
pand had getoond en ook de vraagprijs wilde bieden, aldus Bregman.

Schiedam houdt behalve de opbrengst van de verkoop ook het vrijvallen van de reservering die voor de renovatie was gemaakt, over aan het
plan. Bregman schat dat bedrag op 320.000 euro; de gemeente stak eerder geld in het wind- en waterdicht maken van het pand.

Hotspot Hutspot wil 'goed eten voor ieder' verzorgen en al doende de economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen
versterken. “We zetten voedsel in om mensen te activeren en verbinden”, aldus het initiatief zelf. “Van teelt in buurtmoestuinen, en het
samen met kinderen bereiden van goede maaltijden van restaurantkwaliteit, tot het aanbieden van deze maaltijden tegen een toegankelijke
prijs in onze wijkrestaurants.” Er zijn in Rotterdam Hotspot Hutspot op de Goudse Rijweg, in Lombardijen en op Heijplaat.
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Restaurant vult lege gymzaal
Hotspot Hutspot aan Kloosterplaats

SCHIEDAM - Het
restaurant Hotspot Hutspot
heeft een vergunning
aangevraagd voor vestiging in de
opgeknapte voormalige gymzaal
aan de Kloosterplaats. Dit
restaurant biedt maaltijden voor
een lage prijs. Het bedrijf heeft
reeds vestigingen Zutphen en
meerdere in Rotterdam.
"Goed eten voor iedereen! Dat is
het motto van hotspot hutspot.
Via onze hotspots versterken we
de economische en
maatschappelijke deelname van
kwetsbare groepen. We zetten
voedsel in om mensen te
activeren en verbinden. Van teelt
in buurtmoestuinen, en het
samen met kinderen bereiden
van goede maaltijden van

restaurantkwaliteit, tot het aanbieden van deze maaltijden tegen een
toegankelijke prijs in onze wijkrestaurants", zo schrijft het restaurant op zijn site.
Als prijsindicatie: het restaurant biedt een driegangenmenu voor 9 euro.

Bij de gemeente is een vergunning aangevraagd op grond van artikel 2:28 van de
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schiedam 2013 en een vergunning
aangevraagd op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet in verband met
de vestiging van het horecabedrijf Hotspot Hutspot aan de Kloosterplaats 6
in Schiedam.
Het betreft hier een restaurant met terras. De maximaal toegestane
openingstijden van het restaurant en het terras zijn: zondag tot en met zaterdag
van 07.00 uur tot 01.00 uur

Het terras is gesitueerd langs de voorgevel van het pand, 16 meter bij 4 meter.
Vanaf vandaag 6 maart 2019 ligt de aanvraag twee weken ter inzage bij het Klant
Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).
Gedurende deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid
mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren brengen.

ALSNOG HORECA IN OUDE
GYMZAAL SCHIEDAM

7 maart 2019
S C H I E D A M -
Horecabedrijf Hotspot
Hutspot heeft alsnog de
b e n o d i g d e
v e r g u n n i n g e n
aangevraagd voor
vestiging aan de
Kloosterplaats. In
oktober kwam het
plafond deels naar
beneden van de
v o o r m a l i g e
Comeniusgymzaal, het
pand waarin Hotspot
Hutspot wordt
gevestigd.
In 2018 deed de
gemeente Schiedam de
Comeniusgymzaal in
de verkoop voor
c r e a t i e v e
horecaondernemers.
Een jaar later kwam het

pand in handen van Stichting de Groot Fonds voor de koopsom van
80.000 euro. Het pand zal na een verbouwing worden verhuurd aan
het project Hotspot Hutspot uit Rotterdam dat draait op mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt die er ‘nuttige werkerving opdoen en
ontdekken waar ze goed in zijn’.
De gemeente Schiedam heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in
de Kloosterplaats en de oude gymzaal. Ruim 4 jaar terug stelde de
gemeenteraad een exploitatiebudget van 383.500 euro beschikbaar
voor de Kloosterplaats. Ook werd ingestemd met een
investeringskrediet van 400.000 euro voor het herstel van het casco
van de Comeniusgymzaal. In juli 2017 kwam daar nog eens 99.500
euro bij om het project Kloosterplaats te kunnen afronden.

In de jaren ’70 van de vorige eeuw werden er, onder het beleid van
wethouder Bolmers, een aantal panden tussen de Broersveld en
Broersvest gesloopt met het oog op de aanleg van een nieuw
metrostation. Toen dat station er niet kwam en het terrein braak kwam
te liggen, doopten Schiedammers de plek om tot het ‘Gat van Bolmers’.
Inmiddels heeft dat gat nu officieel Klootsterplaats. De hele
Kloosterplaats waarvan het pand een prominente plaats inneemt,
beslaat ongeveer 2000 m

2019



GENDER GELIJKHEID

we gaan nog een stap verder bij hotspot hutspot. je mag gewoon zijn wie je bent
bij ons, jong en oud, en we zullen je als gelijke behandelen. het gaat ons niet om
waar je vandaan komt, maar waar je naar toe wil. natuurlijk betekent dat niet we
iedereen het zelfde behandelen, we geven iedereen wat ie nodig heeft om zich
goed te voelen. dat kost bij de één meer energie als bij de ander.

alle vrijwilligers krijgen de zelfde vrijwilligersvergoeding, alle betaalde krachten
verdienen hetzelfde.

SCHIEDAM SUBSIDIEERT
PAND HORECA
KLOOSTERPLAATS

18 april 2019

SCHIEDAM- Het
horecabedrijf Hotspot
Hutspot kan indirect rekenen
op 160.00 euro subsidie van
de gemeente Schiedam. Het
stadsbestuur heeft daartoe
besloten. De subsidie is
bedoeld voor de restauratie
en verduurzaming van de
v o o r m a l i g e
Comeniusgymzaal aan de
Kloosterplaats (het
voormalige Gat van

Bolmers). De gymzaal wordt het onderkomen voor het
horecabedrijf. Het geld komt uit de pot voor de binnenstad.
In oktober kwam het plafond deels naar beneden van de oude
gymzaal, het pand waarin Hotspot Hutspot wordt gevestigd. Vorige
maand heeft Hotspot Hutspot de benodigde vergunningen
aangevraagd voor vestiging in het gebouw aan de Kloosterplaats.
In 2017 deed de gemeente Schiedam de Comeniusgymzaal in de
verkoop voor creatieve horecaondernemers. Een jaar later kwam het
pand in handen van Stichting de Groot Fonds voor de koopsom van
80.000 euro. Deze opbrengst verdwijnt in de pot voor Gemeentelijke
Onderhoud Onroerend Goed. Het pand zal na een verbouwing
worden verhuurd aan het project Hotspot Hutspot uit Rotterdam dat
draait op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die er ‘nuttige
werkervaring opdoen en ontdekken waar ze goed in zijn’.

START VERBOUWING
GYMZAAL KLOOSTERPLAATS
SCHIEDAM

27 juni 2019

SCHIEDAM- De verbouwing van de
voormalige gymzaal aan de Kloosterplaats
in Schiedam gaat beginnen. Dat maakt
Stichting het De Groot Fonds bekend . Het
fonds en de aannemerscombinatie
Meerbouw Rotterdam en de
Bouwerswerkplaats hebben hiervoor een
aanneemovereenkomst gesloten. Naar een
ontwerp van Architéma
Architectuurstudio, dat per 1 juli Stats
Architecten zal gaan heten, zal het meer
dan 200 jaar oude monument flink
onderhanden worden genomen en op de
meest duurzame manier worden
gerestaureerd en gemoderniseerd tot een
sociaal geëngageerde horecagelegenheid
voor de toekomstig gebruiker, de sociale
onderneming Hotspot Hutspot.
Het gebouwtje is feitelijk onderdeel van

een groter complex, de ‘Arm-, Spin- en Naaischool’ die in 1779 naar een
ontwerp van stadsarchitect Rutger van Bol’Es aan de Broersveld werd
gebouwd. Gedurende bijna honderd jaar kregen Schiedamse kinderen uit de
armere bevolkingsgroepen mede in dit klaslokaal een basisopleiding, waarna
het complex verschillende functies huisvestte en in delen uiteenviel. Dit lokaal
deed bijvoorbeeld lang dienst als gymnastieklokaal. Door de sloop van een
aantal panden en de recente herinrichting van het openbaar gebied werd het
inmiddels leegstaande en verloederde pand aan de Kloosterplaats een beter
zichtbare en centrale plek in de binnenstad.

De monumentale uitstraling van het voormalige klaslokaal zal in oude luister
worden hersteld, terwijl er ook grondig wordt gemoderniseerd. De charme van
het interieur zal behouden blijven en waar mogelijk versterkt. Zo wordt een
verlaagd plafond verwijderd waardoor de houten spanten van het dak zichtbaar
zullen zijn. Bovendien zal de historie van het pand herkenbaar blijven, waar de
nog resterende houten gymnastiektoestellen op een nieuwe manier worden
hergebruikt. Het gebouw zal goed worden geïsoleerd en worden voorzien van
een hypermoderne en duurzame installatie. De verwarming geschiedt met een
bodemwarmtebron en vloerverwarming, bij de ventilatie wordt aan
warmteterugwinning gedaan en het gebouw en de keuken worden volkomen
gasloos. Met deze ambitieuze plannen wordt het monument klaargestoomd
voor een nieuw hoofdstuk in de sociale betekenis voor Schiedam. Naar
verwachting zal deze nieuwe Hotspot in Schiedam in het eerste kwartaal van
2020 zijn deuren openen.
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Hotspot Hutspot komt echt in de
voormalige gymzaal op de
Kloosterplaats.

Dinsdag ondertekenden het De Groot Fonds en de
aanneemcombinatie Meerbouw en Bouwerswerkplaats,
het contract voor de bouw van een restaurant in het pand.
Dit gebeurt naar een ontwerp van Architéma, de
architectuurstudio die vanaf komende maandag Stats
Architecten zal heten. Hotspot Hutspot gaat in het pand
een restaurant uitbaten waarmee het ook Schiedam 'een
impuls' wil geven. De formule beoogt de economische en
maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen te
versterken en bovendien goed eten op tafel te zetten, voor
ieder. “Van teelt in buurtmoestuinen en het samen met
kinderen bereiden van goede maaltijden van
restaurantkwaliteit, tot het aanbieden van deze maaltijden
tegen een toegankelijke prijs”, aldus de onderneming zelf.
Ook door middel van de bouw zelf wil Hotspot Hutspot
een 'flinke sociale impuls' geven aan Schiedam. Mede

daarom viel de keus op de aanneemcombinatie , 'een team met een groot sociaal
engagement' . Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door de ervaren
leermeesters van de Bouwerswerkplaats in de praktijk opgeleid. Meerbouw neemt
de zakelijke en professionele inbreng voor rekening. Volgens de initiatiefnemers
strookt deze opstelling mooi met het pand in kwestie. Het gebouwtje was onderdeel
van een groter complex waarin de 'Arm-, Spin- en Naaischool' was gevestigd die in
1779 naar een ontwerp van stadsarchitect Rutger van Bol'Es aan de Broersveld werd
gebouwd. “Gedurende bijna honderd jaar kregen Schiedamse kinderen uit de
armere bevolkingsgroepen mede in dit klaslokaal een basisopleiding.” Door
opbreken van het complex en sloop, vormt de school nu een zichtbaar en markant
gebouw op de -nieuwe – Kloosterplaats.“De monumentale uitstraling van het
voormalige klaslokaal zal in oude luister worden hersteld, terwijl er ook grondig
wordt gemoderniseerd”, stellen de bouwers nu. De historie van het pand zal
zichtbaar blijven, met gebruikmaking van de houten gymnastiektoestellen die er
nog altijd zijn. De keuken en de rest van het gebouw gaan het zonder gas doen;
energie zal komen uit een bodemwarmtebron.

De initiatiefnemers rekenen erop dat Hotspot Hutspot voor april volgend jaar zijn
deuren voor het publiek kan openen. Dat is aanzienlijk later dan voorzien bij de
aankondiging van het project.

Onbegrip over weigering bij
herstel Comeniusgymzaal:
dakpannen met zonnecellen
mogen niet

Het besluit van het Schiedamse stadsbestuur om niet akkoord te
gaan met het plan om dakpannen met geïntegreerde zonnecellen
te plaatsen op de Comenius gymzaal aan de Kloosterplaats, leidt
tot onbegrip bij indiener De Groot Fonds. ,,Wij hopen dat de
gemeenteraad een andere mening heeft.''

Sandra Don 22-10-19

Lange tijd zat het Schiedamse college in de maag met de
Comeniusgymzaal. De Kloosterplaats - voorheen het Gat van
Bolmers - werd twee jaar geleden opgeleverd, echter zonder
exploitant voor de Comeniusgymzaal. Het monument ging daarom
in de verkoop met als vraagprijs 80.000 euro.

Interesse was er voldoende, ook van commerciële partijen. Maar
uiteindelijk 'gunde' het stadsbestuur het gebouw aan het Schiedamse

De Groot Fonds, dat het pand aankocht voor 80.000 + 1 euro en
beloofde het helemaal op te knappen. Een broodnodige investering,
aangezien het monument de afgelopen jaren alleen wind- en
waterdicht is gemaakt.

Het voorstel dat het fonds afgelopen zomer voorlegde aan de
commissie welstand en monumenten, kon rekenen op enthousiasme.
Op één punt na: de aanleg van dakpannen met geïntegreerde
zonnecellen. Dit duurzame systeem is inmiddels goedgekeurd op
historische panden in onder meer Amsterdam en Rotterdam.

Maar de commissie houdt er een andere mening op na en krijgt bijval
van het Schiedamse stadsbestuur. De nieuwe pannen wijken te veel
af in vorm, kleur, materiaal en uitstraling. Bovendien is het pand aan
de Kloosterplaats niet vergelijkbaar met de door De Groot Fonds
genoemde voorbeelden in andere steden.

Originele dakpannen
,,Een teleurstellende reactie'', aldus Luuk Ruys, directeur van het De
Groot Fonds. ,,Het college zit duidelijk op het spoor van
duurzaamheid. Prima, maar een monument is nóg beter. Men houdt
vast aan de originele dakpannen. Daarom bekijken we nu of we ook



zonnepannen kunnen krijgen die hier meer gelijkenis mee vertonen.''

Verder hoopt Ruys dat de gemeenteraad een andere mening heeft. ,,In
het collegewerkprogramma 2018-2022 staat dat het college specifiek
beleid maakt voor duurzaamheid in beschermde monumenten en
proeven mogelijk maakt, bijvoorbeeld bij de Grote- of Sint Janskerk.
Waarom zou de voormalige gymzaal niet een mooie pilot kunnen zijn
voor deze duurzame toepassing van het beleid?''
Overigens krijgt Hotspot Hutspot, een initiatief voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, onderdak in het opgeknapte pand. De
horecaonderneming gaat ook de bijbehorende speeltuin beheren. ,,De
verbouwing is net begonnen. Het is de bedoeling dat het pand ergens in
de lente klaar is.''
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Duurzaam met restjes: eten, materiaal en mensen
Beeld Patrick Post

Alles benutten, of het nu voedsel, spullen of mensen zijn. Dat is de filosofie van Hotspot Hutspot in
Rotterdam, een levendig voorbeeld van sociale duurzaamheid. Het project van initiatiefnemer Bob
Richters bereikt nummer 9 in de Duurzame 100.

TROUW Esther Bijlo10 oktober 2019

In de koelruimte staan kratten vol citroenen. Te
klein om te kunnen verkopen. Normaal zouden ze
in de afvalbak verdwijnen, maar restaurant Hotspot
Hutspot in Rotterdam verwerkt ze in het eten. De
vriesruimte ligt vol met vlees aan de datum van
Albert Heijn. Elders liggen zakken met de
pastasoort orzo, waar per ongeluk een paar
elleboogjes macaroni in zitten, ook onverkoopbaar.

Zo maakt Hotspot Hutspot van dinsdag tot en met
vrijdag voor buurtbewoners een culinair
driegangenmenuutje voor 9 euro, voornamelijk
gemaakt van reststromen. Maar vooral ook: mét
Rotterdammers. Want Hotspot Hutspot is een
duurzaam project, maar bovenal een sociale
expeditie. “Wat wij hier doen is sociale
duurzaamheid”, zegt initiatiefnemer Bob Richters.
“Koken en eten als middel om te verbinden en
mensen verder te helpen in hun leven.” Het is dus
die week een menu van kipstoof met citroen en toe
een citroendessert geworden.

Het project huist in het voormalige restaurant van
wat eens een verzorgingshuis voor ouderen was,
een flat in de naoorlogse wijk Lombardijen, ten
zuiden van de Maas. Nu zijn er seniorenwoningen
en enkele verdiepingen bieden inmiddels
huisvesting aan begeleid en beschermd wonen-
projecten. “Een allegaartje aan mensen, over het
algemeen laag opgeleid, deels mensen die
nauwelijks meer buiten komen”, vertelt Richters.
“Toen het verzorgingshuis sloot, kwam het

restaurant leeg te staan. Wij zaten elders in de
wijk en konden hierheen. Wij benutten de
restjes van de wijk.”

Tieners uit de wijk
Dat is ook, oneerbiedig gezegd, de filosofie
van de stichting Hotspot Hutspot: alle restjes
benutten, of het nu eten is, ruimte, sloophout
voor de tafels of mensen. Bij de organisatie – er
is ook een locatie elders in de stad, in
Crooswijk – draaien wekelijks zo’n tachtig
vrijwilligers mee. Een belangrijke groep zijn de
tieners uit de wijk, die na schooltijd kunnen
langskomen en helpen met koken en
uitserveren. “Die komen binnen, willen van de
straat af. We werven ze niet actief, gaan wel af
en toe bij basisscholen langs, maar het zingt
zich voort.”

Onder de vrijwilligers zijn mensen die wel wat
steun kunnen gebruiken. “Zo hadden we hier
twee Somalische dames, de kinderen het huis
uit, die vrijwilligerswerk deden als
tegenprestatie voor de uitkering. We vragen
aan iedereen, of je 10 of 60 bent: wat wil je
worden als je later groot bent? Dan gaan we
kijken of we daarbij kunnen helpen. Pas nu
komen deze vrouwen echt toe aan inburgeren,
ze moeten hier op de vloer ook Nederlands
praten. Ze wilden nog een mbo2-opleiding
gaan volgen. Dat is nog niet gelukt.”
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Het mbo, vooral het instapniveau 1, is een
andere belangrijke doelgroep voor Richters.
“Scholieren in de horeca-opleiding daar,
komen heel moeilijk aan een stage. De
commerciële restaurants zijn nog een brug te
ver voor ze. Ze moeten nog leren op tijd te zijn,
niet op badslippers aan te komen. Hier kunnen
ze wel terecht, wij kneden ze en leren ze te
werken.”

‘Eten werkt verbindend’
Hotspot Hutspot helpt ook anderen op weg, zo
praktisch mogelijk. “Zoals het voorfinancieren
van het rijbewijs van een Syrische jongen met
uitkering. De sociale dienst doet dat niet. Maar
twee weken nadat hij het had gehaald, had hij
een baan bij PostNL. Zo helpen we mensen
zelfredzaam te worden.” Of de jonge vrouw die
leed aan depressies, ontdekte goed te zijn in
bakken en nu de bakkerij gaat doen in de
volgend jaar nieuw te openen locatie in
Schiedam. Of de voorheen extreem-rechtse
jongen die met statushouders ging werken en
inmiddels de kratten voedsel van allerlei
bedrijven ophaalt. “Eten werkt verbindend.
Tijdens het komkommer snijden maak je een
praatje. Je bent zinvol bezig. We geven
structuur.”

Afgelopen anderhalf jaar stroomden achttien
mensen door naar betaald werk. “Dat bespaart
een hoop geld aan uitkeringen,maar dat is niet
de manier waarop de gemeente rekent als die
kijkt naar de waarde van projecten zoals dit”,
constateert Richters.

De stichting krijgt 70.000 euro van de
gemeente en draait voor de rest op eigen
inkomsten, donaties van bedrijven en giften
van fondsen als de Stichting Doen en
Kansfonds. Het is een continue strijd om de
begroting rond te krijgen, zegt Richters. Er zijn
vier betaalde krachten voor de twee locaties.
Per dag zijn er gemiddeld twintig eters, soms
komen grotere groepen voor het menu langs.
De eters zijn de bewoners van de flat, die
meestal voor de daghap van 5 euro gaan, en
mensen uit de wijk of elders uit de stad die
voor het culinaire menuutje komen. Gratis eten
kan ook als je het even niet kan betalen. Een
‘uitgesteld etentje’ heet dat dan, soms
bekostigd door mensen die 9 euro te weinig
vinden en meer betalen.

Op het verkeerde been zetten
Richters heeft kunstacademie gedaan, als
docent gewerkt en veel in de horeca gewerkt.
“Ik had ook nog een kunstzinnig
cateringbedrijf, tot de crisis uitbrak. Daarna is
Hotspot Hutspot ontstaan.” Die
kunstachtergrond komt af en toe tot uiting, als
het eten wordt uitgeserveerd op witte grote
badkamertegels bijvoorbeeld, of als de soep in
een Ikea-hondenbakje wordt geserveerd. “Dat
vindt niet iedereen leuk. Maar ik wil ook een
beetje prikkelen. Mensen op het verkeerde
been zetten.” Een gezond menu van niveau

maken van al het restvoedsel, is ook de uitdaging,
vindt Richters. Kok Chanel Schriever (24), die een
roerige jeugd had en middels een koksopleiding
nu een van de vier betaalde krachten is, laat de
dressing proeven voor de avocadosalade in een
envelopje van komkommer op toast. Te zout,
oordeelt Richters, iets te veel Japanse sojasaus.
Straks gaan de koks uitproberen of appeltaart,
gebakken in een kopje, een toetje kan worden.

De avocado’s komen, net als de citroenen, van
biologisch handelsbedrijf Eosta. Het brood in de
vriezer, voor croutons en tosti’s, komt van bakkerij
Roodenrijs. Bedrijven weten Hotspot Hutspot wel
te vinden, als ze spullen over hebben. Apparatuur
komt bijvoorbeeld van de veiling, zoals een oven
voor de nieuwe bakkerij die in april opengaat in
Schiedam. “Voor 1800 euro, een nieuwe kost
30.000.” De schorten en sloven zijn door
Talentfabriek010 gemaakt van oude stoffen
etalagebanners.

Het lapje grond naast de flat doet dienst als
moestuin en er staat een kippenren voor vijf
kippen. “Een bedrijf schenkt ons een groter verblijf,
dan kunnen we rond de achttien kippen houden en
zijn we wat betreft eieren zelfvoorzienend. De
fruitbomen die we vorig jaar hadden geplant, zijn
helaas niet aangeslagen. En er is nog ruimte om
meer groenten en fruit te verbouwen, dat gaan we
nog doen.”

Die verantwoorde bedrijfsvoering is niet per se wat
eters, vrijwilligers, tieners en stagiairs naar Hotspot
Hutspot lokt. “Wewerken hier metmensen voor wie
duurzaamheid helemaal geen topic is. Ze zijn veel
meer bezig met hun eigen leven op orde te krijgen.
Maar het gebeurt gewoon.”
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WATER

dat krijg je gratis bij hotspot hutspot, gewoon uit de kraan, want dat is prima
water. flesjes water en het plastic en transport wat daar bij komt kijken, is
natuurlijk onzin. water is een belangrijk onderdeel van de schijf van vijf, daarom
voegen wij ook heel bewust ijs toe aan onze dranken.

wateroverlast is een steeds groter probleem in rotterdam, daarvoor hebben we
onze tuinen, met zo min mogelijk tegels.

we willen nog erg graag gaan experimenteren met regenwater als drinkwater, na
filtering. gewoon omdat het kan, en logisch is.
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GEEN BEZWAREN MEER
TEGEN VERBOUWING
COMENIUSGYMZAAL SCHIEDAM

20 februari 2020
SCHIEDAM- De dakpannen en de
hoofdentree mogen toch worden
vervangen van de voormalige
Comeniusgymzaal aan de
Kloosterplaats (het voormalige Gat van
Bolmers) in Schiedam. Dit geldt ook
voor het verwijderen van het plafond en
isolatie van de buitenschil. Eerder had
de gemeente bezwaar tegen deze
onderdelen van de verbouwing van het
monumentale pand dat in 2018 in
handen kwam van de Stichting de
Groot Fonds voor de koopsom van

80.000 euro.
De stichting heeft met succes het bezwaar tegen de buiten behandeling stelling van
de vergunningaanvraag aangevochten.

In de oude gymzaal wordt plaats gemaakt voor horecabedrijf Hotspot Hutspot. Dit
initiatief heeft al 160.00 euro subsidie ontvangen van de gemeente voor de
restauratie en verduurzaming van het pand in de binnenstad.

Comenius-gymzaal opent de
deuren voor publiek

De voormalige Comenius-
gymzaal aan de
Kloosterplaats in het
centrum van Schiedam,
opent de deuren op
donderdag 5 maart. Tussen
16.00 en 18.00 uur zijn
belangstellenden welkom in
het toekomstige
onderkomen van Hotspot
Hutspot.

Sandra Don 26-02-20

Hotspot Hutspot, een
initiatief voor mensen met
een afstand tot de
arbeidsmarkt, wordt niet
eerder dan juni geopend. De
grote renovatie van het
monumentale pand zorgt
voor vertraging. Al maanden
staan er steigers voor de
voormalige Comenius-
gymzaal aan de
Kloosterplaats in het centrum
van Schiedam. ,,Die blijven
voorlopig staan'', vertelt Luuk
Ruys, directeur van het De
Groot Fonds,
verantwoordelijk voor de
verbouwing. ,,Maar we

kunnen ons voorstellen dat mensen nieuwsgierig zijn. Daarom
nodigen we belangstellenden uit op donderdag 5 maart een kijkje te
komen nemen.''

Tot de opening in juni moet er nog veel gebeuren. Zo worden de
muren geïsoleerd en moet het dak worden vernieuwd. De
buitenmuur ondergaat nog een schoonmaakbeurt, de voegen worden
vernieuwd. ,,Dan moet uiteraard ook nog de vloer worden gelegd en
de installaties een plek krijgen. We zijn dus nog lang niet klaar.''

Duurzaam
Het De Groot Fonds wil het pand zo duurzaam mogelijk maken.
Daarom is een plan ingediend om dakpannen met zonnecellen te
plaatsen. Maar het college ging niet akkoord. De dakpannen weken
te veel af in vorm, kleur, materiaal en uitstraling, zo oordeelden
burgemeester en wethouders.
Inmiddels heeft Ruys zich erbij neergelegd dat er geen zonnepanelen
komen. ,,Het college blijft erbij dat het een monumentaal pand is
waar monumentale dakpannen op horen. Dat is jammer, maar het is
niet anders.''



Voorzitter van Stichting De Groot Fonds vindt het van de zotte:

'Duurzame gemeente wil oude
pannen'

SCHIEDAM - Vanmiddag
gaf Stichting de Groot
Fonds, eigenaar van de
voormalige gymzaal aan de
Kloosterplaats, het publiek
de gelegenheid binnen te
komen kijken naar de
vordering van de
verbouwing. Het is de
planning dat de huurder van
het pand, het sociale
restaurant Hotspot
Hutspot, op 1 juni
aanstaande zijn deuren zal
kunnen openen.

Hotspot Hutspot heeft op
dit moment twee
vestigingen, een in
Rotterdam Crooswijk en
een in Rotterdam
Lombardijen. De nieuwe
vestiging in Schiedam zal
de eerste zijn met een

eigen bakkerij. Waar de bakkersoven komt, is al aan te wijzen: een nis
achterin, waar vroeger waarschijnlijk de diverse gymnastiektoestellen
stonden opgeslagen. Verder is het nog een grote open ruimte van 140
vierkante meter. Het mooie daarvan is dat nu verschillende historische
onderdelen goed te zien zijn. Zo werd achter een muurtje een oude
houten deur ontdekt. Die blijft gehandhaafd, al heeft de deur geen
functie. De klimrekken van de gymzaal van weleer zijn bewaard
gebleven en krijgen een plaats. Onverwacht was ook de ontdekking
van een ronde stenen put onder de oude vloer. Dat is volgens de
architecten waarschijnlijk een oude open vuurplaats geweest in het
gebouw in wat een klaslokaal was van de Stads Armenschool die op
deze plek was gevestigd. Ook enkele haaks op het gebouw aan de
Kloosterplaats staande gebouwen aan het Broersveld maakten
onderdeel uit van de in 1779 door architect Rutger van Bol'es
gebouwde Stads Armenschool.
Het zal volgens de architecten die nu verantwoordelijk zijn voor de
verbouwing, Ralph van de Donk en Henk Magrijn, tussen 1920 en
1930 zijn geweest dat de ruimte verbouwd is tot gymzaal. In de jaren
zestig en zeventig is de ruimte ook gebruikt door dansschool Rudolf
Fitskie. De oude beukenhouten vloer van de gymzaal was niet meer te
redden, want te zeer aangevreten door beestjes, zegt Ralph van de
Donk. "Maar er komt wel een vloer in te liggen die op zo'n ouderwetse
gymzaalvloer lijkt, nu echter van eikenhout, omdat dit beter samengaat
met de vloerverwarming. De slangen voor de vloerverwarming liggen
inmiddels in de gegoten betonnen vloer. Eer de verwarming werkt, gaat
nog wel even duren. We willen namelijk met een warmtepomp gaan
werken en dat vraagt wat extra tijd."
Wat ook vertraging in de verbouwing oplevert, zijn de dakpannen. Men
wilde graag moderne dakpannen die als zonnepanelen werken. Dat is
echter door de monumentendienst van de gemeente afgewezen. Nu zijn
er twee soorten zogenoemde 'verbeterde Hollandse pannen'
geselecteerd die tweedehands aangeschaft dienen te worden, maar
tweedehands betekent in dit geval duurder dan nieuw. "De bestelling is
nog niet de deur uit", zo merkt Jacob Wiersma, de voorzitter van de
Stichting De Groot Fonds, op. "Eigenlijk is het van de zotte dat het in
een gemeente die de ambitie heeft om de duurzaamste gemeente van het

land te worden, geblokkeerd wordt vanuit het gemeentelijk apparaat om duurzame
pannen te gebruiken. Natuurlijk koesteren ook wij het verleden, het pand wordt
immers schitterend gerestaureerd, maar er is geen verleden, als er geen toekomst
meer is. Dus je moet zorgen voor een evenwicht tussen verleden en toekomst, daar
zou het echt om moeten gaan. We hebben hemel en aarde bewogen om moderne
'zonnepannen' op het dak te mogen leggen, maar helaas we krijgen er geen
beweging in. Ik zeg het nogmaals, we hebben de vintage pannen nog niet besteld."
Foto boven: links directeur Hotspot Hutspot Bob Richters, rechts directeur Stichting De
Groot Fonds Luuk Ruys

Hotspot Hutspot biedt kijkje in de
keuken: ‘We hebben straks het
zonnigste terras’

06-03-2020 Er is enige fantasie
nodig om het eindresultaat al voor
je te zien. Maar met wat uitleg van
Bob Richters en Laurens Brinkman,
oprichters van Hotspot Hutspot,
komt je een heel eind.
De horecagelegenheid opent medio
zomer in de voormalige
Comeniusgymzaal aan de
Kloosterplaats in het centrum van
Schiedam. Het De Groot Fonds heeft
het pand aangekocht en dat wordt nu
opgeknapt. Belangstellenden konden
er gisteren een kijkje nemen en
troffen daar een bevlogen Richters en
Brinkman aan.
,,Zie je het al voor je, dat hier de zon
door die mooie ramen naar binnen
komt'', zegt laatstgenoemde. ,,Wij
hebben straks een van de zonnigste
terrassen van Schiedam. Het is een
perfecte locatie, we zijn het De Groot
Fonds erg dankbaar.''
Hotspot Hutspot wil de economische
en maatschappelijke deelname van
kwetsbare groepen versterken. ,,We
zetten voedsel in om mensen te
activeren en verbinden'', legt Richters
uit. ,,Ook in Schiedam hopen we op
mooie ontmoetingen en willen we
zoveel mogelijk mensen laten
participeren.''

Driegangenmenu

Hotspot Hutspot is ook actief in Rotterdam, in liefst twee vestigingen. Van dinsdag
tot en met vrijdag kunnen mensen daar voor 9 euro een driegangenmenu krijgen.
,,Wat wij hier doen is sociale duurzaamheid.''
Onder de geïnteresseerden was gisteren ook Anneke Post, raadslid in Schiedam. Zij
volgde jarenlang ballet- en yogalessen in de gymzaal. ,,Wij lagen op een gegeven
moment op matjes tussen de emmertjes in, omdat het dak lekte'', herinnert zij zich.
,,Maar het gebouw wordt nu goed aangepakt en daar ben ik blij mee. Het zou zonde
zijn als dit verder verpaupert.''
Het is de bedoeling dat het pand 1 juni wordt opgeleverd, waarna de inrichting kan
beginnen.
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Meneer, u bent hersteld, u kunt weer aan het werk

Wesley, niet zijn echte naam, is rond de veertig en werkt al een tijd bij hotspot hutspot.
Hij is zorgvuldig, vriendelijk naar de gasten en één van onze paradepaarden in de
bediening. Zijn bar, zijn domein. Voordat de gasten binnenkomen staat alles klaar op
een vaste plaats. Sinaasappels op hun vaste plek, de pen is gecontroleerd, drankjes in de
koelkast bijgevuld en de kassa staat aan. Maar wat nou als de gember op net een andere
plek geleverd is dan normaal gesproken?

Dan wordt het lastig, want het systeem moet kloppen. “Weet jij waar de gember ligt, want volgens mij is er
geen gember.” De gember was er wel, maar het systeem was uit balans.

Ooit was hij ICT-er en leverde knap werk. Software, hardware, kabeltjes, computerschermen, enter en
dubbelklik. Toen kwam de burnout, die het hele roer omgooide. Als eerste stap na een vervelende periode,
is Wesley bij hotspot hutspot terecht gekomen. Verder een goede vriend, een stevige band met zijn moeder
en zijn zus, een krantenwijk en dus werk bij hotspot hutspot. Daar bestaat Wesley zijn wereld voor een groot
gedeelte uit. Hij heeft een eigen flat in de stad en het kan niet anders of het is daar netjes en schoon en
Wesley zal daar nooit lang hoeven zoeken om iets te vinden.

Het is mooi als iemand ons verlaat, wanneer hij daar aan toe is, maar tot die tijd blijf je gerust bij ons. “Het
is hier leuk, het is gezellig en leerzaam, want met de ene persoon kan ik beter opschieten dan met de andere.
Gasten bedienen vind ik fijn. Ik zorg dat ze hun drinken krijgen en serveer het eten bij hun op tafel.”
Maanden geleden ging dit nog weleens met stevige hand en kon je het hoofdgerecht uit de verte horen
landen op een tafel. Maar ervaring leert, en tegenwoordig doet Wesley dit al een stuk eleganter.

Wesley is bij ons als honing in de thee. Als je hem iets beter kent, zie je hem genieten op dagen die lijken op
de vorige. Als je hem nog niet zo goed kent, zul je je best moeten doen om iets dichterbij hem te komen.
Loopt op een dag alles anders, dan heeft hij een paar vriendelijke extra handen nodig bij zijn taken. “Zijn
taken”, want als hij klaar is, dan zit zijn werk erop. Dit lijkt soms wat oncollegiaal dat hij al klaar is, terwijl
zijn collega’s nog staan te poetsen, maar met zijn eigen takenpakket werkt het systeem voor hem het beste.
Een klein beetje mokkend helpt Wesley dan altijd nog wel even, maar hij weet precies wanneer hij zijn
favoriete bus heeft gemist, want hij was tenslotte op tijd klaar.

Goed nieuws! Wesley is volledig arbeidsgeschikt verklaard en mag weer aan het werk. Moet aan het werk…
misschien nog niet zo’n heel goed nieuws dus. Een mevrouw, in de stad, in een pand, in een kantoor, achter
een bureau met een computer heeft besloten, dat deze meneer met dit dossier weer alles kan. Wesley is hier
wel van geschrokken. Ja natuurlijk wil niemand leven van een uitkering alleen, maar wat moet hij gaan doen
dan? Als voormalig ICT-er is hij die kennis wel aardig kwijt en er zijn ondertussen al zoveel ontwikkelingen
waar hij niet van op de hoogte is. Over een andere branche heeft Wesley eigenlijk nog nooit nagedacht. Heeft
de mevrouw misschien een traject voor ogen? Bij hotspot hutspot proberen we alles ook altijd net iets
moeilijker te maken, dan iemand denkt dat hij aankan, misschien dat het wel lukt. Dus misschien lukt het
Wesley wel, om deze volgende stap te zetten, maar de wereld buiten het leven dat Wesley kent, is spannend.
Veranderingen zijn toch niet perse nodig, dan moet je meteen weer je hele systeem aanpassen.

Beste mevrouw, heeft u een plan voor een leuke baan met fijne begeleiding? Heeft u een ander goed idee,
om deze sprong in Wesley zijn carrière te voorzien van een soepele landing? Wesley hoort het graag van u
en u bent van harte welkom om hem aan het werk te zien. Zijn gember-citroen thee is zeer de moeite waard.
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Hotspot Hutspot ook voor een 'uitgesteld etentje'

Vrijwilligers en resten zijn de
basis

10-03-20 SCHIEDAM -
Bob Richters (47) is
oprichter van restaurant
Hotspot Hutspot, dat twee
vestigingen heeft in
Rotterdam en dat op 1
juni aanstaande de deuren
hoopt te openen in
Schiedam aan de
Kloosterplaats. Het
restaurant maakt gebruik
van reststromen en van
vrijwilligers die een
afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Een
daghap zal vijf euro kosten
en een driegangen menu
negen euro.

door Jan Schrijver
"Hoopt te openen", want
dan moet het niet verder
tegenzitten met de
verbouwing van de oude
gymzaal. "Maar we zijn
optimistisch. En ook al
werkt de verwarming dan
nog niet - we hopen die in
juni niet nodig te hebben -
en ook al zijn er details
nog niet af, dan kunnen
we toch open", zegt de
oprichter en leider van de
sociale restaurants

Hotspot Hutspot Bob Richters (tweede van rechts op de foto). Hij heeft zijn
opleiding genoten aan de Kunstacademie. Daarna volgde hij de opleiding tot
docent beeldende vorming. "Ik zie mezelf liever als kunstenaar dan als horeca-
ondernemer. In het werk voor Hotspot Hutspot kan ik immers al
mijn creativiteit kwijt, in de brede zin van het woord."

Voor de Hotspot Hutspot-restaurants is essentieel dat zij werken met
'reststromen' ofwel met de resten van supermarkten, bakkers, kaasmakers en
andere leveranciers. Een kromme komkommer, een kaas die is gescheurd maar
niets aan smaak heeft verloren, artikelen die tegen de uiterste
houdbaarheidsdatum aan zitten en dergelijke. "We krijgen deze reststromen
met name op maandag binnen. Op basis daarvan stellen we ons weekmenu
samen. Dat is bij ons dus nooit lang van te voren bekend", zo licht Bob Richters
toe. Daardoor kan de prijs van de maaltijden laag worden gehouden. Een
daghap kost vijf euro. Een driegangen menu kost negen euro. "In beide

gevallen geldt dat we gezond koken en daarbij vanuit de 'schijf van vijf '
denken", aldus Richters.

Hotspot Hutspot richt zich niet op een specifieke doelgroep. "Bij ons
staat een inclusieve samenleving voorop. We willen juist dat de mensen
die het financieel moeilijk hebben en de mensen die het gewend zijn uit
eten te gaan het een genoegen vinden om bij ons onder één dak te eten.
We willen dat jong en oud, mensen uit verschillende culturen, mensen
van alle seksuele voorkeuren bij ons eten, in contact komen en begrip
hebben of krijgen voor elkaar. Als je geen geld hebt om het eten te
betalen, hoef je bij ons niet te betalen. We zijn niet bang, dat mensen
hier misbruik van zullen maken. Dat gebeurt ook in onze andere
vestigingen niet. Heb je bij ons lekker gegeten en vind je het eigenlijk te
goedkoop, dan kun je bij ons als je dat wil een 'uitgesteld etentje'
betalen." Een 'uitgesteld etentje', een 'uitgesteld broodje' en 'uitgesteld
kopje koffie', het zijn inmiddels internationale begrippen voor het geval
dat iemand in een horecagelegenheid 'extra' wil betalen, voor
toekomstige klanten die het geld ontberen voor eten en drinken.
Het sociale restaurant werkt met vrijwilligers. Op de huidige locaties in
Rotterdam (Lombardijen en Crooswijk) zijn in het totaal 75 vrijwilligers
aan de slag. "We zien de vrijwilligers niet als goedkope werkkrachten.
Het werken met vrijwilligers is voor ons een belangrijk doel op zich. Het
zijn mensen die het op de een of andere manier moeilijk hebben in de
samenleving, het kunnen bijvoorbeeld vluchtelingen zijn of mensen met
een verslavingsprobleem, mensen die herstellende zijn van een ziekte of
die een handicap hebben, voor de overgrote meerderheid van onze
vrijwilligers geldt, dat zij moeite hebben om betaald werk te vinden.
Daarom vraag ik aan alle vrijwilligers als ze bij ons beginnen, ook al zijn
ze bijvoorbeeld de vijftig al gepasseerd, 'wat wil je worden als je later
groot bent?' Het antwoord erop geeft ons richting hoe we de vrijwilligers
echt verder kunnen helpen. We hebben overigens ook twee kinderen -
een van negen jaar en een van elf jaar - bij ons als vrijwilliger. Het gaat
om twee kinderen die moeite hebben op een normale school, waarvoor
op dit moment eigenlijk geen school meer te vinden is."
Hotspot Hutspot is in Crooswijk drie werkdagen van de week open en
in Lombardijen twee werkdagen van de week. Het zijn vestigingen met
eieren van eigen kippen en met groente en kruiden uit eigen
moestuinen. De vestiging in Schiedam is de eerste vestiging met een
eigen bakkerij. Aan de Kloosterplaats in Schiedam zal Hotspot
Hutspot vijf werkdagen in de week open zijn en in het weekeinde
gesloten. Het restaurant zal open gaan om elf uur 's ochtends. Voor het
avondeten wordt aangehouden dat de laatste inloop om half acht is. Het
restaurant zal binnen zestig zitplaatsen hebben. Het terras buiten zal
eveneens zestig plekken hebben. "Bij mooi weer hebben we dus in totaal
honderdtwintig plekken. Voor ons als restaurant zal het ideaal zijn als
we zo'n dertig eters tegelijk aan tafel hebben."

Foto boven: v.l.n.r. architect Ralph van de Donk, directeur Stichting De
Groot Fonds Luuk Ruys, directeur Hotspot Hutspot Bob Richters en bouw-
en projectmanager Henk Magrijn bekijken de overblijfselen van
waarschijnlijk een oude vuurplaats die tijdens de verbouwing tevoorschijn
is gekomen; oude elementen van het gebouw worden waar mogelijk
bewaard (foto door Jan Schrijver)

BETAALBARE EN SCHONE ENERGIE

hotspot hutspot zit altijd op tijdelijke lokaties, restjes van de wijk, zeg maar,
plekken waar je niet alles zelf kan beslissen. waar mogelijk plakken we overal
zonnepanelen, we werken overal volledig elektrisch en we koken op
inductie. als we verlichting moeten vervangen, doen we dat natuurlijk alleen
nog maar met ledlicht. Heb jij nog ideeen?
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Tweedehands pannen op
monument

16-05-2020 SCHIEDAM
- Er is heel wat te doen
geweest over de 'nieuwe'
dakpannen voor de oude
gymzaal van de
Comeniusschool aan de
Kloosterplaats. Nu is het
dan eindelijk zo ver dat
het dak gedekt wordt,
maar opnieuw was er wat
tegenslag. De beschotting
die onder het bestaande
dak tevoorschijn kwam,
was niet op alle plaatsen

in orde en moest worden gerepareerd.

In dit pand aan de Kloosterplaats komt het restaurant met sociale
insteek 'Hotspot Hutspot'. Het De Groot Fonds ondersteunt het
project financieel en had het een goed idee geleken om op het
monumentale pand de modernste dakpannen te leggen, voorzien van
zonnecellen. Daar gingen de Schiedamse ambtenaren die over de
monumenten gaan niet mee akkoord, ondanks de door op hoger
niveau binnen de gemeente uitgesproken ambitie de groenste
gemeente van het land te willen worden.
(Hier lees je ons eerdere artikel: Voorzitter van Stichting De Groot
Fonds vindt het van de zotte: 'Duurzame gemeente wil oude pannen')
Uiteindelijk zijn er oude dakpannen besteld. Tweedehands staat in
deze specialistische restauratiebouwwereld echter niet voor
goedkoop. Pannen met ervaring zijn doorgaans duurder dan nieuwe
dakpannen.
Ook dienen de dakpannen anders te worden bevestigd dan bij een
nieuwbouw pand. In de nieuwbouw kunnen de pannen met band
worden bevestigd. Bij de restaurantie van het pand aan de
Kloosterplaats worden de bovenste drie rijen pannen niet met band
bevestigd, maar worden deze in de specie gelegd. Je kunt op de foto
(boven) zien dat de bovenste drie rijen pannen nu liggen. De pannen
eronder liggen ondersteboven. Die zullen vervolgens gedraaid en
gelegd gaan worden, zodat een prachtig gedekt dak ontstaat.

Schiedamse Rotary schenkt 165
warme maaltijden aan 'Schieham'

16-05-2020 Hij was onder valse
voorwendselen naar Schiedam
gelokt: Bob Richters,
initiatiefnemer van de sociale
wijkrestaurants Hotspot Hutspot
met al twee vestigingen in
Rotterdam. Aan de Kloosterplaats
in het centrum van Schiedram
opent hij komende zomer zijn
derde toko in de regio: Hotspot
Hutspot 'Schieham'.

'Nee, je verstaat het goed", lacht Bob
Richters. "Het is echt Schieham. Er
moet eten in de namen zitten net als
bij 'Krootwijk' (in Crooswijk) en
'Lomba' (in Lombardijen). Bob is net
aangekomen bij zijn nieuwste
vestiging in Schiedam. Daar wordt
een oude gymzaal omgetoverd tot
sociale eettent. "Lekker eten voor
iedereen is ons motto, voor mensen
zonder geld maar ook voor mensen
met geld", legt hij uit. "Ook hier in
Schiedam is daar behoefte aan.
Restaurantwaardige gerechten
uitserveren voor iedereen en
betaalbaar."

Cheque

Rotary Club Schiedam de Veste had Bob naar Schiedam gelokt. Eenmaal
aangekomen bij het restaurant in de steigers, kreeg hij een cheque overhandigd
waarmee 165 uitgestelde diners werden geschonken. Manja van de Plasse van de
Rotary Club beseft dat het gebaar bescheiden is. "Misschien dat de aandacht
hiervoor nu mensen motiveert om uitgestelde maaltijden via de website van
crisiscatering te doneren. Ik ga hier ook zeker met mijn pubers een keer eten, want
dan zien ze dat dit soort mogelijkheden van ondernemen er ook zijn."
"Bijna sprakeloos", sprak Richters nadat hij de cheque in ontvangst had genomen.
"Superfijn ook dat de verbinding met Schiedam er nu al is. Dit is echt heel
waardevol. Het is echt nodig, want wij zien de problemen groter worden. Wij willen
dat er geen Rotterdammers of Schiedammers zonder warme maaltijd hoeven te
zitten en brengen die dan ook in deze tijd thuis waarin alles anders dan anders is."

Brood bakken

Onderdeel van Bobs missie is ook mensen aan het werk helpen 'die een afstand
hebben tot de arbeidsmarkt'. "We laten zien dat werken leuk is. Er was bijvoorbeeld
iemand die geen werk had. Geen doelen in zijn leven. Die ontdekte bij ons dat
brood bakken leuk is, dus starten we hier in Schiedam ook een eigen bakkerij op
deze plek, met een opleiding. Zo doen we dat."
Onduidelijk is nog wanneer 'Schieham' echt open gaat. "In juni is de verbouwing
klaar, half juli de elektra en dan kijken we door alle corona-toestanden momenteel
van week tot week wanneer we starten. Er moeten iedere dag mensen eten en dat
gaan we regelen", besluit de baas van Hotspot Hutspot Schieham aan de
Kloosterplaats dat Schiedammers beter kennen als 'Het gat van Bolmers' aan het
Broersvest.
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