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dat heeft zijn uitwerking. “Het viel me al
op dat mijn hond hier veel actiever
werd. Hij begint aan zijn tweede jeugd
en hetzelfde geldt misschien ook wel
voor mij. In dit huis word ik veel actie-
ver. Op zaterdagen verkennen we de
buurt. Je zit vanaf hier zo in de Alohabar,
aan de Oostzeedijk zijn veel leuke res-
taurants en op de Hoogstraat is ook nog
genoeg te ontdekken. En ik vind het ook
heerlijk om aan het einde van de dag
rustig in de zon op het balkon een boek
te lezen. Aan de overkant zit een kan-
toor, dus ik heb geen last van inkijk.”

Zo heeft Suzanne nu het beste van
twee werelden: het bruisende Rotter-
dam en de drukte van Oostplein aan de
voorkant van haar appartement en de

“Dit is een beetje een vergeten wijk”,
zegt Suzanne Stam over Rubroek, de
Kralingse wijk waar ze sinds een paar
maanden woont. “Iedereen wil in Blij-
dorp wonen, maar het is hier net zo
leuk én goedkoper.”

Ook Suzanne zocht aanvankelijk
een huis in Blijdorp, maar toen een
koophuis in de populaire wijk niet
haalbaar bleek, hakte ze de knoop door
en besloot ze in haar huurhuis in Delfs-
haven te blijven wonen. Tot er die mail
was van een vriendin. “Een van haar
buren ging verhuizen en zocht een
nieuwe huurder. Ik stuurde de mail on-
gezien door naar een vriend die een
huis zocht, maar toen ik er later nog
eens naar keek, bedacht ik me dat het
een ideaal huis was. Meer ruimte en
een lagere huurprijs dan ik op dat mo-
ment betaalde.”

Zo ontving Suzanne eind april de
sleutel van haar nieuwe appartement.
Een ruim opgezette driekamerwoning
in jaren vijftig-stijl. “Ideaal. Ik wilde
graag een licht appartement met een
aparte keuken. Dat heb ik nu. En ik heb
overal inbouwkasten. Handig voor een
chaotisch type als ik. Zo ziet het er toch
altijd opgeruimd uit.”

Haar pronkstuk is de ruime hal.
“Ideaal voor feestjes. Mensen gaan toch
altijd in de keuken staan, dichtbij de
drank, nu hebben ze de hal erbij als ex-
traatje. Ik ben sowieso blij met de ruim-
te die ik nu heb. Hier kun je nog eens
een feestje geven en mensen ontvan-
gen. Dat had al meteen zijn uitwer-
king. Een vriend van me zoekt een huis
en logeert zo lang bij mij.”

Over de inrichting hoefde ze niet

lang na te denken: alles wat bruin was,
werd wit, want het moest een licht huis
worden. “En ik wilde af van alle losse
frutsels die ik in mijn oude huis had.
Daar was alles heel druk. Felle gordij-
nen en jaren zeventig-behang. Voor
mijn doen heb ik nu dus een heel inge-
togen behangetje.”

Het huis past inmiddels als een jas en

‘Ik krijg zelfs meer
energie van dit huis’
Bezoek. Binnen kijken Metro
bezoekt woningen. Vandaag:
Suzanne in haar jaren
vijftig-woning in de
Rotterdamse wijk Rubroek.

Suzanne Stam besloot haar nieuwe appartement anders in te richten dan haar vorige woning. “Voor mijn doen, heb ik nu best een rustig behangetje.”
/ ELLA VERMAAS

1 “Chocoholic aan de
Goudsesingel. Ideaal

voor mij als chocola-
defreak. En hij maakt alles
zelf.”

2 “De Pasta Kantine op de
Pannekoekstraat. Leuk

concept: je bestelt pasta’s
voor onder een tientje en
kunt ook twee kleine por-
ties nemen.”

3 “De Hardloopwinkel op
de Groenendaal. Han-

dig, aangezien ik twee keer
per week hardloop.”

Hotspots

Paspoort

Suzanne Stam

● Leeftijd. 39

● Beroep. zelfstandig ondernemer

● Straat. Goudsesingel

● Sinds. april 2014

● Huur/koop. huur

Feestje

”Hier heb ik de ruimte om een
feestje te geven en mensen te
ontvangen.”

Suzanne Stam

stilte van Rubroek aan de achterkant.
“Dat was trouwens het enige waar ik
aan moest wennen: het was zo stil, dat
ik er bijna niet van kon slapen.”
ELLEN MANNENS




