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Elektriciteitshuisjes beschilderd om buitenruimte Alexander op te ﬂeuren

Vissen en krabben op grijs ‘huisje’
Een aquarium siert
sinds deze week een
elektriciteitshuisje aan de
Wittebrem in Ommoord.
Ook negen andere
worden beschilderd.

VERVOLG

Buurt helpt mee
Meer elektriciteitshuisjes in
Prins Alexander veranderen de
komende tijd in een kunstwerk.
De gemeente wil dit project uitvoeren met hulp van bewoners
en bedrijven in de buurt. Zij kunnen bijvoorbeeld het groen ernaast onderhouden, of meedenken over het ontwerp.

Suzanne Eijgenraam
Rotterdam-Ommoord

Een krab, vissen, een zeepaardje en
verschillende waterplanten. Het
voorheen grijze, saaie elektriciteitshuisje op de hoek van de Wittebrem
met de Martin Luther Kingweg in
Ommoord is veranderd in een aquarium. Grafisch ontwerper Manouk
van Eesteren (24) uit Delft, die ook
een passie voor illustraties heeft,
legde er gisteren de laatste hand aan.
,,Ik heb er een paar grapjes in verwerkt’’, laat ze zien. ,,Zo heb ik er een
zeemeermin in verwerkt, die natuurlijk eigenlijk niet in een aquarium
thuis hoort. Ook staat er opeens een
ananas. Mensen die de tekenfilmserie Spongebob kennen, zullen dat wel
begrijpen.’’
Het elektriciteitshuisje in Ommoord is een van de tien huisjes in
Prins Alexander die deze maand beschilderd zijn of worden door kunstenaars. In totaal staan er 429 van
zulke huisjes in dit deel van de stad.
Het gaat om een pilot van de afdeling
Stadsbeheer van de gemeente Rot-

terdam, die daarmee de openbare
ruimte wil opfleuren.
Zeven huisjes zijn beschilderd
door de ervaren kunstenaars LeeAnne van den Brand en Yvonne van
den Nieuwendijk, die vaker in opdracht van de gemeente hebben gewerkt. De drie andere zijn onder
handen genomen door recent afgestudeerden van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Be-

,,Ik heb op de top
gestaan, geweldig!’’
De 22-jarige Jurre Demoed
heeft de dinsdagmiddag de top
bereikt van de hoogste berg van
Europa. Ondanks het voorspelde slechte weer en zijn diabetes wist de klimmer toch zijn
droom te verwezenlijken.
Chantal Lindsen
Ouderkerk a/d IJssel

De eerste twaalf uur lange barre
klimtocht naar de top mislukte
zondag jammerlijk door hevige
storm en onweer. Dinsdag deed
Jurre Demoed een tweede poging
met zijn klimgroep om de top van
de Elbroes, met 5.642 meter de
hoogste berg van Europa, te bereiken. Het lukte.
De 22-jarige klimmer kan zijn
geluk niet op en laat per sms jubelend vanaf de berg in de Kaukasus
weten dat hij op het dak van Europa heeft gestaan. ,,Ik heb op de
top gestaan, geweldig!’’
Toch klinkt er ook vooral opluchting door in zijn stem. ,,Door
het slechte weer was de kans klein
dat we het zouden halen. Daarnaast was ik vooral opgelucht dat
het, ondanks mijn diabetes, was
gelukt’’, vertelt de fervente klimmer die al sinds zijn 4de aan suikerziekte lijdt.
Demoed: ,,Ik had de hele tijd
een hoog bloedglucosegehalte,

waar ik wel bewust voor koos,
maar dan voel je je ook niet echt
top. Ik ben blij dat ik weer terug in
het basecamp ben om mijn waardes weer onder controle te krijgen. Maar in vergelijking met de
rest van de klimmers was ik wel
fitter.’’
Demoed trainde maandenlang
voor zijn droom: de top bereiken
van één van de zeven hoogste
bergtoppen ter wereld. Dit deed
de Ouderkerker door fanatiek
hard te lopen. Makkelijk was zijn
weg niet. Door zijn diabetes is het
noodzakelijk om zijn bloedglucose onder controle te houden.
Een duikeling van zijn waardes
kan fatale gevolgen hebben, zoals
vorig jaar gebeurde toen hij niet
goed had gegeten en een epileptische aanval kreeg. ,,Maar het is
goed gegaan en mijn ultieme
droom, de Mount Everest beklimmen, is weer een stukje dichterbij.
Eerst de andere vijf’’, zegt Demoed vastberaden.
Het is niet alleen zijn doel om
alle zeven bergtoppen van de wereld te beklimmen. Hij wil vooral
laten zien dat je met diabetes nog
prima in staat bent om grote sportieve prestaties te leveren. Zijn
avonturen en strubbelingen als
jonge suikerpatiënt zijn te volgen
op zijn persoonlijke blog:
diabetic-adventurer.com

halve Van Eesteren zijn dit Maureen
van der Hout en Nazif Lopulissa.

Poppenkast

,,De kunstwerken zijn allemaal heel
anders’’, zegt gebiedsregisseur Jan
Bastiaansen van Stadsbeheer. ,,Sommige zijn abstract, andere juist speels
of sluiten aan bij de omgeving. Zo is
het huisje aan de Ben Goerionstraat
beschilderd met een poppenkast,

Z Graﬁsch ontwerper Manouk
van Eesteren legt
de laatste hand
aan het aquarium.
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omdat daar in de buurt een kinderdagverblijf zit.’’
Voor Van Eesteren is het een leuke
klus, ook omdat ze de vrije hand
kreeg. Het enige waar ze rekening
mee moest houden, waren een aantal
veiligheidseisen van eigenaar Stedin.
Zo moesten de stickers op het huisje
zichtbaar blijven, net als het nummer. De grafisch ontwerpster wilde
in ieder geval iets doen met de kubusachtige vorm. ,,En het moest ook
voor jong en oud herkenbaar zijn. Zo
kwam ik op het idee van een aquarium.’’
Na een aantal dagen schilderen
heeft ze een leuk contact opgebouwd
met de buurt. ,,Ik had bijvoorbeeld
geen heet water en een ladder bij me,
maar die heb ik kunnen lenen. Eén
buurman kwam me zelfs een kopje
koffie brengen.’’

