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Bakfietsenrace en stratenloop 29 september
Sport én muziek op de Bergselaan!
Zaterdag 29 september kun je weer meedoen
aan of komen kijken naar allerlei sporten
tijdens het Happy2Movefestival. Op het
sportprogramma staan de bekende stratenlopen van 5km en 10km hardlopen, de Family
Run en de bekende Dikke Bandenraces voor
kinderen.
Dit jaar is er een boeiend nieuw onderdeel:
een bakfietsenrace. Bewoners met een
bakfiets kunnen de strijd met elkaar aangaan
in een rondje op de Bergselaan. Voor de
allerkleinsten is er dit jaar voor het eerst het
onderdeel: een echt rondje fietsen met …. de
loopfiets.
Je kan natuurlijk ook naar de deelnemers
komen kijken, en genieten van toffe live
muziek op een groot podium bij brasserie Tines.
De hele dag treden er coole bands en
muzikanten op. Van de hiphop van Josimar
Gomes, souljazz van Diana Fox, psychedelic
britpop van Anemone tot de tribute aan
Bruce Springsteen van Gravel Town: iedereen
komt aan zijn trekken. Op pagina 3 een
uitgebreid overzicht van het muziekprogramma
van Happy2Move.
Op pagina 2 vind je alle andere sport
activiteiten en het tijdschema van de
verschillende onderdelen op het hardloop
parcours.

Foto: Johannes Odé

Meg Davis van de Turkse ‘Voice’ treedt op
Afgelopen jaar stal Meg Davis de show
tijdens de Turkse versie van ‘The Voice’,
waar zij alom lof kreeg voor haar vertolking
van prachtige Turkse traditionals, zoals het
volksliedje ‘Kimseye Etmem Şikayet’.
Nu komt zij op het Happy2Move-festival een

speciaal interactief optreden geven! Dus wil
je mooie songs met haar meezingen - vooral
in het Turks - kom vooral kijken! Ze treedt
op van 15.00 tot 15.45 uur op zaterdag
29 september op de hoek Bergselaan met
de Savornin Lohmanlaan.

‘Bruce Springsteen’ sluit sport- en muziekfestival af
In augustus speelden ze een uitverkocht
Rotown plat met hun ‘tribute to’ Bruce
Springsteen. Speciaal voor Happy2Move
geeft de Rotterdamse band Gravel Town
nog een keer een daverende show met
songs van deze Amerikaanse rockster,
bijgenaamd ‘The Boss’.

Foto: Martijn Berlage

The River, I’m on Fire en We take care of Our
Own, ze komen allemaal voorbij. Een mooie
afsluiter van een mooie sport- en muziek
dag in Bergpolder en Liskwartier. Ze spelen
zaterdag 29 september van 19.00 tot 20.30
uur op de hoek Bergselaan met De Savornin
Lohmanlaan!
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Sportprogramma 29 september
Bergselaan
15.00
15.20
15.45
16.30
17.00
17.30
18.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Loopfietsen
Bakfietsen
Dikke Banden Races
Family Run, ouders met hun kinderen, 1 mile
Wielrennen voor bewoners met racefiets, 10 km
5 km Stratenloop
10 km Stratenloop

Ouders met kinderen lopen de Family Run

Foto: Johannes Odé

Sportplein met klimwand
Naast het hardlopen en het muziekpodium op de Bergselaan, is er
zaterdag 29 september ook nog een Happy2Move Sportplein waar je
kan ‘proeven’ van allerlei sporten die je altijd nog een keer wilde
uitproberen. Je kan meedoen aan Basketbal, Boksen, Tennis,
Fitness/Bootcamp, Atletiek, Hoelahoep en Voetbal. En natuurlijk
ontbreekt ook dit jaar de klimwand niet. Locatie: hoek Bergselaan
met de Savornin Lohmanlaan. Aanvang 14.00 uur

De Dikke Banden Race

Klimwand

Foto: Evert Buitendijk

Boksen

Foto: Johannes Odé

Fitness/Bootcamp

Tennis

Foto: Johannes Odé

Meg Davis speelt van 15.00 - 15.45 uur

Foto: Johannes Odé

Hou rekening met afzettingen vanwege hardlopen
De sport- en muziekdag op de Bergselaan en Bergsingel geeft
deelnemers en toeschouwers natuurlijk veel plezier en
gezelligheid. Maar het gebruik van de wegen in de wijk kan
bewoners ook enige overlast bezorgen. Sommige wegen worden
enkele uren afgezet, maar er wordt geprobeerd de overlast
zoveel mogelijk te beperken.
De Bergselaan wordt op zaterdag 29 september vanaf 10 uur
afgesloten vanaf de Schieweg tot en met de Savornin Lohmanlaan.
De Insulindestraat, Bergsingel en Rodenrijsestraat en - laan blijven
dan nog gewoon open.

Vanaf 14.30 uur gaat de Bergsingel dicht voor het verkeer.
De Bergselaan is dan afgesloten vanaf de Schieweg tot en met de
Bergsingel. Vanaf de Insulindestraat kan men dan niet meer de
Bergselaan op.
Vanaf 16.30 uur gaan de Rodenrijselaan- en straat dicht. Dan is
de hele Bergselaan van Schieweg tot Gordelweg afgesloten tot
20.30 uur.
Vanaf 20.30 uur gaan alle wegen rond de Bergselaan weer open
met uitzondering van de Bergselaan tussen Schieweg en de
Savornin Lohmanlaan. Vanaf ongeveer 22.00 uur gaat de hele
Bergselaan weer open.
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‘Bruce Springsteen’ sluit muziekfestival
Bergselaan af
Naast de vele sportieve activiteiten op de Bergselaan kun je op zaterdag 29 september ook genieten van een muziekpodium
met veel interessante artiesten uit Rotterdam. Het muziekprogramma is heel afwisselend, bijna elk muziekgenre komt aan bod;
Hiphop, R&B, Americana, soul, jazz, blues, rock en pyschedelic Britpop! Nieuw opkomende en bekende artiesten, van jong tot iets
ouder, voor ieder wat wils. Afsluiter is een tribute met songs van Bruce Springsteen.
Het muziekpodium staat op de hoek van
de Bergselaan en de Savornin Lohmanlaan,
naast het hardloopparcours.
14.00 – 14.30 Josimar Gomes
Josimar Gomes is een veelzijdige artiest
en MC uit Rotterdam. Zijn muziek bevat
invloeden van hip hop en soul met vleugjes
funk, jazz en electronic sounds. Van thuis
uit werd er voornamelijk traditionele
Kaapverdiaanse muziek gedraaid maar ook
Prince. In zijn tienerjaren verdiepte hij zich
in Outkast, Slum Village en Mos Def.

15.30 – 16.10 Diona Fox & her Ragdolls
Bestaat er zoiets als een polderversie van
Amy Winehouse? Jazeker! En ze gaat schuil
onder de naam Diona Fox. De schone
Rotterdamse heeft een diepe voorliefde
voor soul, jazz en pop. Gecombineerd met
een wereldklasse band en wat Rotterdamse
rauwigheid ontstaat er een broeierig en
sexy geluid dat ook invloeden herbergt van
bijvoorbeeld Ella Fitzgerald, Carmen McRae
en Billie Holiday. Vorig jaar waren ze ook van
de partij bij dit festival op de Bergselaan.

17.30 – 18.10 Anemone
Rauwe randjes, psychedelische soundscapes,
Manchester-grooves en uitgesponnen
nineties-popliedjes. Tijdens hun shows
wordt er in het publiek gefluisterd over
The Stone Roses, Happy Mondays en
The Smiths, maar ook Oasis en Pavement
zijn niet ver weg. Wees op je hoede, want
Anemone speelt genadeloos hárd en gaat je
laten zweten tijdens zijn energieke en vuige
liveshows. Get ready for some pyschedelic
Britpop!

16.25 – 17.05 Yurith
De Rotterdamse singer-songwriter Jurith
Schols geeft met haar heldere stemgeluid
een heel eigen sound, dat een verrassende
mix is van Americana, indie-en 80’s pop.
Ze woont in Blijdorp.

19.00 – 20.30 Gravel Town meets
Bruce Springsteen
Na hun uitverkochte optreden in augustus
in Rotown komen ze nog een keer terug met
hun tribute aan Bruce Spingsteen: Gravel
Town meets Bruce Springsteen!
Songs als The River, I’m on Fire en The
Promised Land, ze komen allemaal voorbij,
samen met eigen repertoire van deze
Rotterdamse band.
Gravel Town staat voor rauwe, authentieke
muziek die je meeneemt naar de blues, rock
en Americana zoals die gespeeld wordt in
de bars in het zuiden van de USA. Je rijdt
uren in de auto, de radio speelt je favoriete
muziek, donkere nachten en verlaten straten,
je stopt bij het pompstation voor koffie en
ziet in de verte het neonbord van de lokale
bar. Ze draaien John Hiatt, Bob Dylan,
Tom Petty en natuurlijk Bruce Springsteen.

14.45 – 15.15 Corvin Silvester
Corvin Silvester is zanger, gitarist en acteur.
Zijn muziek kenmerkt zich door zijn
indringende stem, de gelaagdheid van zijn
teksten en de dynamiek van de muziek.
Muziek die vaak in de categorie ‘Country noir’
of ‘Alternative Country’ wordt geplaatst,
maar ook prima gewoon onder de noemer
‘singer-songwriter’ door kan gaan.

Op de website
www.bergpolder-liskwartier.nl
kan je

filmpjes zien

van de optredende artiesten.
Presentatie op het podium is in
handen van Demet Köysüren
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Verwonderd door licht en atmosfeer
“Ik vind het gewoon leuk om mee te doen
aan Blik in de Wijk, om je op die manier
als kunstenaar te presenteren”, vertelt
beeldend kunstenaar Susanne Kramer.
Ze woont en werkt op de Berkelselaan 55b.
“Door je atelier open te stellen, maak je
aan de wijk zichtbaar wat er zich achter
de deuren afspeelt, wie er wonen. Blik in
de Wijk zet Liskwartier in het zonnetje.”
Na de Kunstacademie ging Susanne voor
zichzelf aan de slag. “Dat ging in eerste
instantie met horten en stoten, ik vond
het moeilijk een werkritme te vinden in
combinatie met een jong gezin.” Om voor
een regulier inkomen te zorgen is ze nu
docent ‘Beeldende Kunst’ op een vmbo
in Boskoop. “Dat geeft een stabiele basis
waardoor ik meer rust heb voor mijn eigen
werk.”
Alledaagse
“Ik word geïnspireerd, getriggerd,
verwonderd door licht en atmosfeer. Ik zoek
het in het alledaagse zoals straatmeubilair.
Een lantaarnpaal die op een prullenbak
schijnt, in een mooie uitsnede, met een
mooie achtergrond, kan bijna aandoenlijk
zijn, heel eenzaam ook, maar vooral mooi.”
“Ik denk dat kleur mijn sterkste punt is. Ik
zoek een balans tussen iets uitwerken en het
rauw houden, tussen ordening en chaos. Het
moet geen gelikt plaatje worden, ik hou van
sfeer, er moet een bepaalde spanning zijn.”

Foto’s: Frank Zwinkels

Susanne deed vorig jaar mee aan de
eerste editie van Blik in de Wijk. “Het was
overweldigend, er waren wel 100 tot 120
bezoekers. De reacties waren heel divers,
zowel heel positief als mensen die er niets
mee kunnen, maar dat is ook oké. Ik heb
nog werk kunnen verkopen, da’s ook fijn.”

Bij de komende editie wil ze nieuw werk
presenteren. “Het is goed om jezelf uit te
dagen en scherp te houden. Ik denk dat ik
dit keer mijn werk op een andere onder
grond ga schilderen en op de dag zelf ga
presenteren in combinatie met muziek.”
Frank Zwinkels

Je verbazen in de wereld van hout
“Ik vind het mooi als mensen langs mijn werkplaats lopen of
fietsen, naar binnen gluren en denken: ‘Wow, wat gebeurt daar
allemaal?’. Als ze dan binnenkomen wil ik ze de wereld van de
ongekende mogelijkheden van hout laten zien. Dat ze verliefd
worden op een vorm of een product.”
Jasper Kaarsemaker is gek op hout; hij is ontwerper van allerlei
houten voorwerpen zoals schalen en snijplanken, skateboards
en surfplanken, originele kinderstoelen en kapstokken.
Ook maakt hij bijzettafels van boomstammen.

“Ik heb heel lang als meubelmaker voor opdrachtgevers gewerkt,
maar had steeds meer behoefte om mijn eigen werk te maken.
Autonomie vind ik heel belangrijk. Nu combineer ik mijn baan als
docent ‘Interieuradvisering’ op het Hout- en Meubelcollege in
Schiebroek, met het maken van houten objecten die ik zelf tof
vind.” Jasper heeft een fijne werkplaats in de Hofbogen in de
Insulindestraat 34.
Veldesdoorn
Zijn materiaal haalt hij van lokale bomen
die door de gemeente worden gekapt.
“Kijk hier een veldesdoorn, een heel
bijzondere boom, gekapt in Schiebroek.
Of deze stam van elzenhout, die heb ik
gevonden in Zestienhoven.”
“Ik ben best een minimalist, hou niet van
tierelantijntjes, maar het eindproduct mag
toch ook een beetje sexy zijn.”
Tijdens Blik in de Wijk zet Jasper de deuren
van zijn werkplaats open voor de bewoners
uit de wijk. Hij wil dan een plek zijn waar je
inspiratie kan halen uit hout. “Je kan komen
kijken, je verbazen, nadenken, vragen
stellen en met elkaar praten; je mag het
hout ook aanraken en aaien. Het ambacht
van houtbewerker is kwetsbaar, nu kan
iedereen komen zien dat je iets bijzonders
en uniek van hout kan maken.”
Frank Zwinkels
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Nieuwsgierige Aagjes!

Tweede editie Blik in de Wijk Liskwartier op zaterdag 22 september
Ze is altijd op zoek naar schatten in de wijk en onontdekte plekken. Op haar prachtige volkstuin interview ik Diana van Wijk,
organisator van Blik in de Wijk Liskwartier, de creatieve kunstroute door de wijk. Op zaterdag 22 september openen kunstenaars
op diverse locaties in het Liskwartier en Bergpolder weer hun deuren voor de tweede editie. Mede-organisator Nanda de Reuver
is helaas verhinderd, maar Diana vertelt voor twee! Diana en Nanda zijn wijkbewoonsters in Liskwartier en vormen samen
Aagje Creatieve Projecten.
Diana en Nanda leerden elkaar kennen in
de oudercommissie van kindercentrum
Jip en Janneke in de Willebrordusstraat.
Nanda is bezig met de productiekant van
verschillende theater- en dansgezelschappen
en Diana werkt in de kinderopvang.
Ze hadden beiden het gevoel dat ze iets
willen doen dat hen na aan het hart ligt en
besluiten dingen te gaan organiseren voor
hun eigen buurt, met name voor ouders en
kinderen. Ze beginnen met diverse creatieve
evenementen, zoals een Family Disco in
Studio de Bakkerij en een workshop voor
kinderen ‘Maak je eigen Droomwijk’.
Een kruisbestuiving tussen leuke locaties en
activiteiten die mensen met elkaar verbinden
is hun doel. Na de vraag van cultuurscout
Sanne Lansdaal of ze een kunstroute willen
opzetten is Blik in de Wijk een feit en
besluiten ze zich daar voornamelijk op
te richten, want een kunstroute kan het
Liskwartier wel gebruiken!
Kijken in de keuken
De visie van Aagje is: de nieuwsgierigheid
prikkelen, kijken met een open blik op het
terrein van kunst, cultuur, technologie en
design en er zijn voor jong en oud. De eerste
Blik in de Wijk route die Aagje in oktober
2017 in het Liskwartier organiseerde is
een groot succes. Kijken in de keuken van
professionele creatieven spreekt de mensen
aan. Er zijn huiskamerexposities en concerten,
performances en workshops. En wat blijkt:
je hoeft niet naar het centrum voor pianoles
of experimenteren met een 3D-pen artwork,
het kan gewoon in de eigen wijk!
Op 15 april jl. had Blijdorp haar eerste Blik
in de Wijk; ook daar kwamen veel mensen
op af. Blik in de Wijk sloot die editie af met
een vrolijk feest met live muziek in het
Vroesenpaviljoen.

Diana van Wijk en Nanda de Reuver

Foto: Frank Zwinkels

vriendschappen, zakelijke deals.
Mensen zeggen elkaar zelfs meer gedag.“

Voor de tweede editie van Blik in de Wijk
Liskwartier zijn rond de 25 locaties gevonden
die meedoen. Blik in de Wijk is in korte tijd
een bekend fenomeen geworden, zodat
mensen zichzelf nu spontaan aanmelden
om deel te nemen.

Trots vertelt Diana over de ‘Pakje Kunstautomaat’, een concept van de Kunstuitleen
Rotterdam. De bezoekers van
Blik in de Wijk kunnen voor
€4,- kunst ‘trekken’ uit een voor
malige sigarettena utomaat.
Speciaal voor Blik in de Wijk
Liskwartier zal er door lokale
kunstenaars kunst gecreëerd
worden voor deze automaat.

Paplepel
“Kinderen zijn de toekomst”, zegt Diana.
“Het zijn de toekomstige theatermakers,
schouwburgbezoekers en kunstenaars.
Als je ze creativiteit met de paplepel ingiet,
kan dat een verrijking van het leven zijn.
Er is zoveel talent in de buurt, er zijn hier
pareltjes genoeg die echt iets kunnen
toevoegen. Er komt veel voort uit Blik in
de Wijk: samenwerkingen tussen mensen,

Blikopener
Het is belangrijk dat Blik in de
Wijk voor iedereen een goede
mix is. De Blikopener, de
opening van de route, is op
vrijdag 21 september na
schooltijd, zodat ook de kinderen
aanwezig kunnen zijn.
De trekkers van dit jaar zijn de
Bergsingelkerk, met veel live

muziek en Het Dansk antoor met door
lopende workshops zang en dans in Studio
de Bakkerij; ook de ateliers in het oude
schoolpand aan het Koningsveldeplein
openen hun deuren. Tevens kun je lunchen
met gedichten in Hof van Noord en in
vele Hofbogen zijn exposities en design
te bekijken. En ook in deze editie kun je
kunstenaars en hun werk ontmoeten in hun
huiskamer.
Alle deelnemers kunnen deze dag laten zien
wat ze in huis hebben en hun buurtbewoners
leren kennen. Door Blik in de Wijk is de
drempel veel lager om een keer gezellig bij
ze binnen te stappen!
Helen van Vliet

De ‘Pakje Kunst-automaat’
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Nieuwe wijkagent van het Liskwartier
Mijn naam is Dave Boogerd en ik ben
sinds mei 2018 de nieuwe wijkagent van
het Liskwartier.
Sinds 1997 ben ik werkzaam bij de politie.
Hiervoor heb ik 10 jaar bij de Rotterdamse
Douane gewerkt. Ik ben mijn loopbaan in
het Westland begonnen en vervolgens de
overstap naar Rotterdam gemaakt. Want als
geboren en getogen Rotterdammer is het
natuurlijk het leukst om in je eigen stad te
werken. De afgelopen jaren heb ik in de wijk
de ‘Kop van Oude Noorden’ gewerkt als
wijkagent. Dit is het gebied rondom het
Johan Idaplein en grenst aan het Liskwartier.
Ik heb veel zin om in het Liskwartier aan
de slag te gaan. Het is een wijk met een
grote diversiteit die mij erg aanspreekt.
Het is een dynamische wijk met veel
toekomstmogelijkheden. De mooie pleinen,
de verschillende bouwstijlen, de singels en
het vele groen geven het Liskwartier zijn
eigen karakteristieke uitstraling. Kan er echt
van genieten als ik in de wijk ben.
Ik ben verheugd om te zien dat de bewoners
goed georganiseerd zijn en een grote
betrokkenheid tonen bij hun wijk. Met een
aantal van hen heb ik al persoonlijk kennis
kunnen maken. Hoop dat velen nog gaan
volgen. Betrokkenheid en de bereidheid iets
voor je wijk te willen doen zijn essentieel
voor de leefbaarheid en veiligheid in uw
wijk. Met zijn allen kunnen we een hoop
voor elkaar krijgen.
Er zijn veel partijen in uw wijk aan het werk.
Denk hierbij aan de gemeente, Stadsbeheer,
ROTEB, Sociaal Wijkteam en woning
corporaties. Zij zijn er ook voor u dus
schroom niet om met hen contact op te
nemen als u vragen heeft of iets wil melden.

Dave Boogerd, wijkagent van Liskwartier (links) en Manoe Khatib, wijkagent van Bergpolder

Veiligheid
Voor vragen of meldingen aangaande
veiligheid/criminaliteit kunt u bij mij terecht.
Ik heb ook veel contacten met externe
partners dus kan u eventueel ook
doorverwijzen naar de juiste instantie of
persoon.
U kunt mij bereiken via het algemene
nummer 0900-8844 of het contactformulier
op www.politie.nl. Als u tijd heeft werp dan
eens een blik op deze website. Er staat veel
informatie op waar u misschien iets aan
heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tips

Foto: Frank Zwinkels

om een inbraak te voorkomen of wat u kunt
doen als u slachtoffer bent geworden van
een babbeltruc.
Voor dringende zaken zoals een ernstig
ongeval of een diefstal heterdaad, kunt u
altijd het landelijk alarmnummer 112 bellen.
Er zal dan direct politie, brandweer of een
ambulance ter plaatse komen. Voor niet
dringende zaken kunt u bellen met
0900-8844.
Dave Boogerd, wijkagent Liskwartier

Kom ook helpen waar jongeren zelfstandig leren wonen!
De Pastorie aan de Veurstraat 1 (Liskwartier) biedt vanaf november
dit jaar woonruimte en begeleiding aan elf jongens met een (licht)
verstandelijke beperking (16 - 23 jaar). Een prachtig kleinschalig
wooninitiatief, waar iedereen de kans krijgt zijn talenten in te
zetten. Voor dit bijzondere huis zijn wij op zoek naar:
20 – 40 enthousiaste vrijwilligers m/v voor:
• woonbegeleiding: zij ondersteunen de beroepskrachten bij alle
voorkomende taken in huis
• chauffeursdiensten: zij halen en brengen bewoners van en naar
hun dagbesteding of groepsuitjes
• klussers: zij helpen de bewoners bij kleine huishoudelijke klussen
• tuinvrijwilligers: zij verzorgen samen met de bewoners de tuin
• kookvrijwilligers: zij bereiden samen met de jonge bewoners
warme maaltijden.
Meer informatie en aanmeldingen: mkdvcitykids.nl onder ‘Voor
Vrijwilligers’.
Heb je interesse in de nieuwe woonplekken in De Pastorie voor
jongens met een verstandelijke beperking?
Kijk dan op mkdvcitykids.nl onder ‘24-uurs zorg’
De Pastorie is onderdeel van de Familiekerk aan de Bergsingel die
komend jaar wordt omgebouwd tot Kinderzorgcentrum; voor meer
informatie: www.familiekerk.nl.
Foto: Margreth Taekema
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Spreekuur wijkagenten in buurtwinkel
Door het sluiten van de politiebureau’s op de Walenburgerweg,
in de Zaagmolenstraat en in het Kleiwegkwartier is het voor
bewoners steeds lastiger geworden om rechtstreeks contact te
hebben met iemand van de politie.
De wijkagenten van Bergpolder en Liskwartier hebben daarom
besloten om per 4 september een spreekuur te openen in de
buurtwinkel in de Willebrordusstraat.
Elke eerste dinsdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur
kunnen bewoners bij de wijkagenten Manoe Khatib van Bergpolder
en Dave Boogerd van Liskwartier terecht voor een advies op het

gebied van preventie. Ook als men problemen heeft zoals
bijvoorbeeld overlast van de buren, verkeersoverlast (bijvoorbeeld
te hard rijden door de straat), jeugdoverlast. drugsproblematiek of
een algemeen onveiligheidsgevoel in de straat of buurt ervaart, kan
men langskomen op het spreekuur.
Het eerstvolgende spreekuur is dinsdag 2 oktober in de
Willebrordusstraat 72-74.
Frank Zwinkels

Wandelen met Wim
Het was in 1943, dat een kleine Wim zijn eerste stapjes zette
in het Liskwartier.
Nu, vele jaren later, kent hij zijn wijk als geen ander en
heeft hij een missie: mensen uit de buurt op een wandeling
meenemen en met elkaar kennis laten maken. Met een
fotoboek vol oude foto’s als leidraad wil hij een stuk
geschiedenis van het Liskwartier overbrengen.
Wims ouders raakten in 1943 hun woning kwijt bij het ‘Vergeten
bombardement’ in Rotterdam-West. Een bekende van de familie,
dhr. Rensema, toentertijd directeur van de bakkerij Van der Meer &
Schoep, hielp hen aan een woning/winkel in de Schiebroekselaan, die
zij vrijwel meteen konden betrekken. Een beroet puddingvormpje is
het enige overgebleven voorwerp uit de verwoeste woning.
Wim ging al vroeg in de kruidenierswinkel van zijn vader werken en
behaalde de nodige papieren.
Meer dan buurtsuper
Toen zijn vader in 1969 stierf nam hij de winkel over. Het was meer
dan een buurtsuper, de sociale cohesie was van evenzo groot
belang. Samen met zijn vrouw Anneke leefden zij mee met het wel en
wee van hun klanten. Tot daar helaas in 2006 een eind aan kwam.
De woekerende prijzenoorlog tussen de grote supermarktketens deed
de laatste buurtsuper in het Liskwartier uiteindelijk de das om.
Veel mensen uit de wijk kennen hem vast wel: Wim Veenstra, van
Veenstra Versmarkt.
En het is deze Wim, inmiddels gepensioneerd, die graag zijn kennis
over de wijk door middel van een wandeling aan anderen over wil

De Lis, school en kinderopvang
onder één dak
Na de zomervakantie heeft Integraal Kindcentrum de Lis zijn
deuren geopend. U vindt er onderwijs, peuterspeelgroep,
kinderdagverblijf en BSO onder één dak.

Foto: Frank Zwinkels

brengen. Liefst ook aan jongere generaties, zodat de geschiedenis
niet verloren gaat.
Wandelen met Wim, u zult er zeker geen spijt van krijgen!
Vanaf vrijdag 21 september gaat Wim er elke vrijdag en zaterdag
wandelen, van 14.00 tot 16.00 uur.
Verzamelen: Bij de muziektent op het Pijnackerplein
Aanmelden: via e-mail: w.veenstra73@upcmail.nl
of mobiel: 06 - 28136161.
Joke Verkerk

De Lis biedt kinderen van 0 tot 12 jaar een omgeving waarbinnen
onderwijs en opvang nauw op elkaar aansluiten, vanuit één
pedagogische visie, die erop gericht is kinderen te helpen bij het
ontwikkelen van een positieve, kritische houding ten opzichte van
het eigen leren.
Prachtig pand met historie
De Lis is gelegen midden in het Liskwartier, aan de Bieslandstraat
61. In het prachtige oude pand hebben door de jaren heen al veel
kinderen onderwijs genoten. Enerzijds ademt het gebouw dus
historie. Anderzijds heeft het alles in huis om kinderen te voorzien
van hedendaags onderwijs. Vanuit de behoefte aan goed onderwijs
in het Liskwartier hebben de twee pioniers, stichting Kind en
Onderwijs Rotterdam en KindeRdam, het initiatief genomen hebben
voor dit nieuwe Kindcentrum.
Verbouwing
Tijdens de zomervakantie is het pand grondig verbouwd, zodat de
kinderen in het nieuwe schooljaar in een mooi, fris gebouw starten.
Ook de buitenruimte krijgt een opknapbeurt, met een heerlijke tuin
waar ook de allerkleinsten heerlijk kunnen spelen en ontdekken.
Nieuwsgierig?
Op www.de-lis.nl of www.kinderdam.nl vindt u meer informatie
over de uitgangspunten van de Lis.
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Wijkraden enthousiast aan de slag
Sinds april heeft elke wijk in Rotterdam Noord zijn eigen wijkraad, ook in Bergpolder en Liskwartier. De wijkraden bestaan
uit vijf wijkbewoners die enthousiast voor hun wijk aan de slag zijn gegaan. Op de volgende pagina’s stellen we de nieuwe
wijkraadsleden en hun ambities voor hun wijk aan je voor.

Wijkraad Liskwartier wil wijkpark,
wijkfestival en rattenvanger
In augustus heeft de wijkraad van Liskwartier aan de gemeente
bekend gemaakt wat haar prioriteiten voor de wijk zijn voor de
komende vier jaar.
Daarbij heeft de wijkraad ook haar ideeën gepresenteerd om
de wijk beter en leuker te maken.
Zo wil de wijkraad dat er maatregelen komen tegen te hard
rijden in de wijk. Ze wil ook een mooi nieuw wijkpark en een
nieuw jaarlijks cultureel festival. Ook ziet de wijkraad graag
dat de rattenvanger in ere hersteld wordt, en ze stimuleert
bewonersinitiatieven gericht op lagere inkomens.
“Liskwartier is echt mijn wijkje”, zegt Koen Istha, “waar ik nog lang
wil wonen en dat ik socialer en veiliger wil maken.” Koen is docent
speciaal voortgezet onderwijs en vrijwilliger bij de brandweer.
De vele leeftijdsgenoten, gezinnen met jonge kinderen, in de wijk
spreken hem vooral aan.
Lideke Detmers, zelfstandig fotograaf, loopt veel door haar wijk en
legt dan vast wat ze graag (duurzaam) verbeterd ziet worden.
“Het Liskwartier is een prachtige plek met bomen en groen, het
doet mij denken aan Groningen, waar ik vandaan kom.” Ze maakt
zich sterk voor een wijkpark.
“Aansluiting vinden”, zegt Reidar Plokker, “met alle bewoners
groepen in onze wijk. Dat wil ik. Verbinden en faciliteren. Ik ben
bereikbaar voor alle bewoners, ook als ik op mijn bankje op de
stoep voor mijn huis zit. Met mijn juridische achtergrond draag ik
graag aan de wijkraad bij.”
Ina Chabot-Poolen neemt haar ervaring uit de Gebiedscommissie
mee. “Ik vind dat het vele culturele moois in het Liskwartier moet
blijven”. Ouderen hebben haar speciale aandacht vooral als het om
verborgen armoede gaat.
De groene vingers van Karin Padmos zijn een begrip in Liskwartier.
“Wat groen is moet groen blijven”, vindt ze. “Ik ben oorspronkelijk
een ‘Zeeuws meisje’, groen is echt mijn passie. Via bewoners
initiatieven heb ik al veel tot stand kunnen brengen waaronder het
Bijenlint van Hof langs de Gordelweg.”
Variatie
Vier van de vijf wijkraadsleden wonen aan de Bergselaan. “Jammer dat
de variatie in de wijkraad niet zo groot is, er zijn groepen uit de wijk
ondervertegenwoordigd”, zegt Lideke. “Het is mooi dat jong en oud
vertegenwoordigd zijn in de wijkraad”, aldus Ina.

Foto: Johannes Odé

‘Te hard rijden’ hoog op de agenda

Koen Istha, Ina Chabot, Reidar Plokker, Karin Padmos, Lideke Detmers (vlnr)

Wat is een wijkraad?
Voor veel bewoners is nog niet helemaal duidelijk wat een
wijkraad is. We hebben de leden van de wijkraad gevraagd
naar hun omschrijving van de wijkraad:
• “Vijf enthousiaste bewoners die de wijk leuker willen maken”
• “Een super initiatief om je eigen woonomgeving te verbeteren”
• “Een politiek experiment om de politiek dichter bij de
bewoners te brengen”
• “Vijf bewoners die de belangen van de buurt behartigen”
• “Een groep gekozen bewoners uit de wijk”
• “Een tussenstation tussen bewoners en de Coolsingel”
• “Adviesorgaan naar de gemeente om wijk veilig en schoon
te houden”
• “Een doorgeefluik voor goede ideeën uit de wijk”
• “Het is een pilot, we moeten ons bewijzen”
• “Een experiment waarvan ik hoop dat het slaagt”.

Enquête
Eens per maand houdt de wijkraad een openbare vergadering, elke
keer op een andere plek in de wijk zoals in de Bergsingelkerk of in
De Vrije Ban.
Tijdens de eerste vergadering is de verkeersveiligheid op de
Bergselaan en de Rodenrijselaan aan bod gekomen. “We hebben op
Koningsdag een enquête gehouden en daaruit bleek dat de meeste
bewoners last hebben van het te hard rijden op de Bergselaan en de
Rodenrijselaan”, vertelt Reidar. “Dat was voor ons reden dit onderwerp
direct op de agenda van de wijkraad te zetten. Bij die eerste
vergadering hebben we een verkeersdeskundige van de gemeente
uitgenodigd; daar kwamen toen veel belangstellenden op af.”

Foto: Frank Zwinkels

In een volgende vergadering stonden de bewonersinitiatieven
centraal. Het eerste bewonersinitiatief dat door de wijkraad positief
werd ontvangen, was een bijdrage aan de Open Dag van de
Scoutinggroep aan het Noorderkanaal.

Koen, Reidar en Ina in gesprek met bewoners tijdens een inloopborrel bij café Ollie

Luisteren naar bewoners
De wijkraad heeft de afgelopen maanden zijn oren goed te luisteren
gelegd bij de bewoners. Via de enquête, tijdens gesprekken in het
winkelcentrum, bij wandelingen met de hond, via social media of bij
een inloopborrel bij café Ollie registreerden de wijkraadsleden wat
er speelt onder de bewoners. Of zoals Reidar het zegt: “Het gaat
niet alleen om onze ideeën, het gaat ook om de ideeën van de
bewoners. We houden het heel laagdrempelig voor de bewoners,
willen aanspreekbaar zijn en willen serieus antwoord geven op
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“Als bewoner uit dezelfde wijk
zijn we makkelijk bereikbaar en
herkenbaar.”

Wijkagenda
Die combinatie van de bewonersinput en haar eigen ideeën en wen
sen heeft geleid tot de zogenaamde ‘Wijkagenda’. Daarin geeft de
wijkraad de vijf thema’s voor de wijk voor de komende vier jaar aan.
Die wijkagenda heeft ze in augustus ter goedkeuring aan het college
van burgemeester & wethouders voorgelegd.
De vijf thema’s van Liskwartier:
Schoon, heel en veilig
• onderzoek naar maatregelen tegen te hard rijden op de
Bergselaan, Rodenrijsestraat, Rodenrijselaan en Bergweg.
Te denken valt aan snelheidscontroles, flitspalen en/of verlaging
maximale snelheid
• afvalcontainers vaker legen en ook meer containers in de wijk
plaatsen voor glas, papier en plastic
• rattenvangers in ere herstellen vanwege de rattenoverlast in
tuinen; maatregelen om overlast van stadsduiven te beperken
Groen
• een nog aan te leggen wijkpark tussen de Gordelweg en het Noor
derkanaal
• een groene wandelroute die het dak van de oude Hofpleinlijn, de
groenstrook langs het Noorderkanaal en het groen in de midden
berm van de Bergselaan met elkaar zal verbinden
• meer groenvariatie om diersoorten te helpen overleven
• voor elke gerooide boom een nieuwe boom terugplanten

Foto: Frank Zwinkels

vragen waar wijkgenoten mee zitten.” Ina voegt toe: “De kunst zal
zijn om niet alleen te luisteren maar de bewoners ook betrokken
te laten zijn bij de besluitvorming en uitvoering van de ideeën en
plannen.”

Op de Bergweg raast een auto voorbij; de verkeerslichten staan ‘s avonds uit

Wijkraad Liskwartier wil af van
‘verkeershufters’
Eind juli overleed een 19-jarige jongen op de Bergweg na
aangereden te zijn door een auto. Deze trieste gebeurtenis
was voor de vijf wijkraadsleden van Liskwartier aanleiding
om de gemeente ‘met klem te verzoeken’ zo snel mogelijk
maatregelen te nemen tegen de snelheidsduivels in hun wijk.
Ze hebben een brief ‘op hoge poten’ aan het gemeentebestuur
gestuurd. “We accepteren de onveilige verkeerssituaties in
onze wijk niet meer.”
In de brief verzoeken de vijf leden het college om ‘met de grootst
mogelijke spoed verkeersvertragende voorzieningen’ in de wijk
aan te brengen. Ook willen ze vaker snelheidscontroles.
“Bewoners klagen bij ons over automobilisten met snelle auto’s
die even willen laten zien hoe hard ze kunnen. Vooral op de Berg
weg, de Bergselaan en de Rodenrijselaan en -straat, als ’s avonds
de stoplichten uit staan, racen de auto’s met 80 of 90 kilometer
per uur voorbij. Dit leidt niet alleen tot levensgevaarlijke situaties
maar ook tot geluidsoverlast tot in de nachtelijke uren aan toe.”

Hoe bevalt de wijkraad?
Het werk voor de wijkraad bevalt de nieuwe leden prima.
“Het is een hele leuke groep, we kunnen het goed met elkaar
vinden. Er gaat een wereld voor je open van gemeentelijke
instanties en welzijnsorganisaties. Je komt op plekken waar je
anders nooit komt. Leuk om zoveel nieuwe contacten met
wijkbewoners te hebben.”
Foto: Frank Zwinkels

De wijkraad is te volgen via Facebook ‘Wijkraad Liskwartier’.
Daarop zijn ook de data te zien van de komende wijkraad
vergaderingen. De eerstvolgende is donderdag 20 september om
20 uur in de Bergsingelkerk.
Margreth Taekema en Frank Zwinkels
Tussen het Noorderkanaal en de Gordelweg wil de wijkraad een wijkpark

Cultureel
• een jaarlijks wijkfestival op het Koningsveldeplein (dans, muziek,
poëzie, exposities)

Sociaal & inclusief
• bewonersinitiatieven gericht op lagere inkomens stimuleren
• bewonersinitiatieven gericht op samenwerking tussen jongeren
en ouderen stimuleren
• realiseren van een volwaardig ‘Huis van de wijk’.

Foto: Johannes Odé

Wonen
• een verkeerscirculatieplan rond het nieuwe kinderzorgcentrum in
de Heilige Familiekerk aan de Bergsingel
• aandacht voor de Voorburgstraat vanwege het uitzicht op de
dichte zijden van de Hofbogen

Een openbare vergadering van de wijkraad in de Bergsingelkerk
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Wijkraad Bergpolder wil bewoners
betrekken bij de wijk
De wijkraad Bergpolder bestaat uit vijf
enthousiaste bewoners die zich willen
inzetten om de wijk nog beter en leuker
te maken. De stem van de wijkbewoners
is voor hen het belangrijkste.

Jan van de Vooren voelt zich thuis in de wijk.
“Het is heel prettig wonen in Bergpolder; het
heeft een fijne ligging. Ik kijk uit op het Van
Maanenbad, een mooie plek in de wijk, die
mensen samenbrengt. Dat spreekt me aan.
Ik concentreer mij het liefst op de positieve
dingen, meer dan alleen op de problemen.”
Hij is docent op een Hogeschool.

Foto: Johannes Odé

“De belangen van de bewoners staan voor
mij voorop”, vertelt Angelique Mense, een
van de nieuwe wijkraadsleden. “Ik vind het
goed dat de bewoners gehoord worden.
Ook vind ik het fijn om contact te leggen
met buren en ondernemers.” Ze werkt in
het dagelijks leven voor een bouwbedrijf.
In haar vrije tijd is zij dj, deze zomer
draaide ze ook op Ibiza.

De wijkraad van Bergpolder: Menno Heetveld (rood T-shirt), Jan van de Vooren (zwart shirt),
Jacqueline Echtermeijer, Angelique Mense, Ellen Beyer (vlnr); links vooraan (in groene polo) zit de
ondersteunende ambtenaar

“Ik wil iets betekenen voor de wijk en culturen met elkaar
verbinden”, zegt Jacqueline Echtermeijer. Haar grote drijfveer is
om te investeren in kinderen, hun vertrouwen te geven en laten
voelen dat zij er toe doen. Zij werkt bij een uitgeverij en doet veel
vrijwilligerswerk.
Menno Heetveld is opgegroeid op Texel maar woont alweer
25 jaar in Bergpolder. Hij werd geïnspireerd door de boeken van
Jan Terlouw. “Ik ben betrokken geweest bij het voortraject van de
wijkraad, ben er heel enthousiast over. Als wijkraad heb je meer
direct contact met de bewoners.” Menno heeft veel ervaring
opgedaan in de lokale politiek van Rotterdam Noord.
Ellen Beyer is vrijwilliger bij de buurtwinkel. “Ontmoetingsplaatsen
als de buurtwinkel vind ik het heel belangrijk voor de wijk. Ik wil
me graag inzetten om de wijk schoon en veilig te houden.” Ook zij
woont al vele jaren in Bergpolder.

Met zijn allen
De vijf wijkraadsleden wonen verspreid over de wijk. Jan en Ellen
zitten op persoonlijke titel in de wijkraad; Menno is verbonden aan
D’66, Jacqueline aan NIDA en Angelique aan Leefbaar. Jan vertelt:
“Ik merk niet zoveel van de verschillende politieke achtergronden
in de wijkraad; we zijn met zijn allen bezig om iets positiefs te doen
voor de wijk.”
In gesprek met bewoners
Om te peilen wat er in de wijk speelt is de wijkraad de afgelopen
maanden actief in gesprek gegaan met de bewoners. Dat deden
ze door middel van een inloopavond in het Van Maanenbad, een
enquête, gesprekken met bewoners op het Eudokiaplein en
Stadhoudersplein en door langs te gaan bij ondernemers en
bewoners.
Zwerfvuil bij de containers, de vele oude en ongebruikte fietsen
en rondslingerende deelfietsen, fietsendiefstal, scheurende auto’s
door de wijk, het niet kunnen parkeren van
je auto, lange files op de Schieweg en
Stadhoudersweg vormen de grootste
ergernissen en bronnen van overlast.
Luchtvervuiling en geluidshinder door het
verkeer worden ook vaak genoemd.
Ook vertellen bewoners over overlast door
drugdeals.
Meer kinderspeelplaatsen is een veel
genoemde wens van bewoners, waarvoor
de wijkraad zich graag wil inzetten is.
Slordig achtergelaten lege winkelpanden
hebben ook haar nadrukkelijke aandacht.

De openbare vergadering van de wijkraad Bergpolder in het Van Maanenbad
Angelique, Menno, Jacqueline en Jan (rechts van de tafel) in gesprek met wijkbewoners

Foto: Frank Zwinkels
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Meer binding
Wat opvalt in Bergpolder is dat er sprake is van weinig binding
tussen de bewoners, een hoge doorloop en relatief weinig inzet van
bewoners voor hun eigen buurt.
De wijkraad ziet het als een belangrijke taak om bewoners te
stimuleren om goede ideeën voor de wijk, de zogenaamde
bewonersinitiatieven, in te dienen, om zo de bewoners meer bij de
wijk en elkaar te betrekken. Jan geeft aan: “Het is onze schone taak
om de bewoners te ‘begeisteren’ dat ze meer ideeën voor de wijk bij
ons indienen.”
Elke wijkraad heeft budget ter beschikking om die goede ideeën
financieel te ondersteunen. Menno: ”We hebben eigen geld voor
onze wijk waar we zelf over gaan.”
Wijkagenda
Op basis van de informatie van bewoners en hun eigen kennis van
de buurt heeft de wijkraad een ‘wijkagenda’ opgesteld waarin ze
voor de komende vier jaar haar vijf prioriteiten benoemt, en haar
wensen en ambities. De wijkagenda is in augustus aangeboden aan
de gemeente Rotterdam.

Foto: Frank Zwinkels

Vijf prioriteiten voor Bergpolder:
Fietsen en auto’s parkeren
• Maandelijks opruimen onbeheerde fietsen
• Meer fietsnietjes
• Speciale parkeerrekken voor deelfietsen
• Wachtlijst parkeervergunning voor tweede en derde auto

Rondslingerende deelfietsen geven een rommelig straatbeeld in Bergpolder

Buitenruimte
• ‘Buitenbeter’ app promoten om zwerfvuil tegen te gaan
• Vergroten pakkans verkeerd aanbieden grof vuil naast containers
• Herbestemming lege winkelpanden
• Herstel verzakte stoepen en straten

Bergpolder krijgt er 600 nieuwe fietsrekken bij

Foto: Frank Zwinkels

Kinderspeelplaatsen
• Meer speeltoestellen door de wijk en een voetbalveldje
• Duimdrop (toezicht kinderen) op sportveldje in Tak van
Poortvlietstraat
Hofbogen
• Functie geven aan het dak van de Hofbogen.
Samenwerking
Hoe is na vijf maanden de samenwerking in de wijkraad?
Menno vertelt: “Wij zijn echt een team, we komen snel tot
afspraken.“ Ellen vult aan: “Iedereen is enthousiast, iedereen vult
elkaar aan.” Jan beaamt: “Het is nog leuker dan ik van te voren had
gedacht. Met vijf heel verschillende mensen zijn we positief voor
de wijk bezig.” Angelique toont zich ambitieus: “We mogen ons
nog meer profileren, zodat we de bewoners nog beter weten te
bereiken en te betrekken bij de wijk.”
Thema-avond ‘Verkeersveilgheid’
In november wil de wijkraad een speciale thema-avond organiseren
over de verkeersveiligheid in de wijk. Blijf op de hoogte over deze
avond en ander nieuws van de wijkraad op de Facebook-pagina
‘Rotterdam Noord’.
Ook is de wijkraad van plan om met hun eigen ideeën naar
bewoners te gaan om hen bijvoorbeeld te betrekken bij het zoeken
naar een plek waar nieuwe speeltoestellen in een straat kunnen
komen. De volgende openbare vergadering van de wijkraad is
20 september in Centrum Corridor, Stadhoudersweg 7a om 20.00 uur.
Menno is overtuigd van het succes van de wijkraad: “Ik weet zeker
dat de wijkraad zal slagen.”
Sjanie van Gelder en Frank Zwinkels

Veiligheid en verkeer
• Aanpak snelheid auto’s op Schieweg, Stadhoudersweg en
Bergselaan
• Aanpak fietsendiefstal
• Aanpak drugsoverlast

Wat doet een wijkraad?
De wijkraad heeft de volgende taken:
• Gevraagd advies geven aan de gemeente over door de
gemeente aangedragen onderwerpen
• Ongevraagd advies geven aan de gemeente over zaken in
de wijk die de wijkraad wil verbeteren
• Beoordelen van bewonersinitiatieven ingediend door
bewoners uit de wijk en budget toekennen
• Stimuleren van participatie door bewoners
Kinderen spelen op de speelplaats op de Dr. De Visserstraat

Foto: Frank Zwinkels
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“To show where oma comes from”
Wie stuurt er tegenwoordig eigenlijk nog een brief per post?
Enigszins verrast waren we toen we in juli een brief zagen
liggen in het postbakje van de wijkkrant. De verbazing werd
nog groter toen bleek dat de brief uit Engeland was verzonden.
In een sierlijk handschrift stond bovenaan de brief: “Beste
onbekende inwoner van de Bergpolder”. Onze nieuwsgierigheid
was gewekt. Van wie kwam deze brief?
“Wanneer zijn ze hier klaar met bouwen?” Zo begroet een mevrouw
ons lachend met licht Engels accent in de lobby van het Hilton hotel
aan het Hofplein. Haar kleinzonen Daniel en James zitten in de
loungestoelen. Haar zoon Peter en schoondochter Amy vergezellen
haar als ze aan komt lopen.
Ze heet Fenna Lumley-Wood, woont in Olney in Engeland en is
84 jaar. Op een barbecue bij de Dutch Club in het naburige Milton
Keynes heeft iemand haar de wijkkrant van Liskwartier & Bergpolder
gegeven. Ze is perplex, een krant uit haar oude buurt.
Als Fennie Kloppert woonde Fenna van 1941 tot 1953 op de
Schieweg 108b, boven de bakkerij. “Ik heb op goed geluk, als ware
het flessenpost, een brief gestuurd naar de wijkkrant met mijn plan
om na ruim 60 jaar voor het eerst weer naar mijn oude buurtje in
Bergpolder te gaan. Ik heb mijn familie veel verteld over mijn jeugd
in Rotterdam en wilde altijd met hen erbij nog één keer Rotterdam
bezoeken, ‘to show where oma comes from’. Dit bezoek stond echt
op mijn bucketlist.”

Bakkerij
Met tram 25 gaan we van het Hofplein eerst naar haar oude
woonhuis op de Schieweg 108b. Onderweg vertelt ze: “Mijn ouders
scheidden in 1936, toen ik twee jaar was. Een vrouw alleen met een
kind was in die tijd heel bijzonder; dat was geen makkelijke tijd voor
mijn moeder.”
“In 1941 reageerde mijn moeder op een advertentie voor een
winkeljuffrouw in de bakkerij op de Schieweg. Ze trouwde vrij snel
met de bakker. Er was niet speciaal sprake van een grote liefde
maar mijn moeder wilde onderdak voor zichzelf en haar dochter
en de bakker had extra handen nodig. Ze heeft dit echt voor mij
gedaan, ik was zeven jaar en het belangrijkste in haar leven.
Nu hadden we te eten, ook in de hongerwinter. Tot aan het einde
van de HBS heb ik hier samen met mijn moeder gewoond, toen
scheidde mijn moeder van de bakker.”

Fennie (rechts), met haar karakteristieke vlechten, en haar moeder

“Ik heb helemaal niemand meer in Nederland wonen, geen
familieleden, want ik was enigst kind.” Het had haar leuk geleken
om tijdens haar ‘visit to Rotterdam’ leeftijdsgenoten uit de buurt
nog eens te spreken, maar dat was op korte termijn moeilijk te
realiseren. Met twee gidsen van de wijkkrant een ‘trip down to
memory lane’ maken, vindt ze een goed alternatief.

De wijkkrant gidst Fenna door haar oude buurt

Foto: Marga de Waard

Education
Als we met de tram bij haar oude woonadres op de Schieweg aan
komen, volgt een verrassing. In het pand waar eerst de bakker zat,
zit nu een filiaal van Christine le Duc, een winkel in sexy lingerie
en erotische artikelen. “De bakker zou zich in zijn graf omdraaien”,
grinnikt Fennie. Zij aarzelt geen seconde en stapt de winkel in,
nieuwsgierig hoe de winkel er nu uitziet. De kleinzonen blijven
buiten. “They don’t need this kind of education yet”, zegt Peter.
Van de oude bakkerij is binnen niks meer terug te zien.

Daniel, Fenna, James en Peter Lumley-Wood voor
Fennie’s oude woonhuis

Foto: Frank Zwinkels
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Van Maanenbad
We vervolgen onze route naar het Van
Maanenbad. “In mijn HBS-tijd heb ik hier
dagelijks gezwommen tussen zeven en acht
uur ‘s morgens. Daarna liep ik naar huis
terug en droogde mijn moeder mijn haar,
maar ik ging altijd met natte vlechten naar
school. In de zomervakantie lag ik op het
grasveld van het buitenbad. Ik vond het er
fijn, mijn moeder gaf me over de schutting
brood en drinken want ons huis grensde
aan het zwembad.”
We lopen door naar het pleintje in de
Treubstraat. Waar onlangs de herdenking
van de slachtoffers van de V1 was.
“Die zondag in maart ‘45 dat de V1 viel, zat
ik een boekje te lezen in de woonkamer.
Na de klap was het heel lang onnatuurlijk
stil, toen barstte het tumult los. Mijn moeder
liet me binnen blijven want ze wilde me
beschermen tegen de aanblik van alle
narigheid.”

Fenna bij het buitenbad van het Van Maanenbad

Au pair
Na de HBS volgde Fennie een analistenopleiding in ‘Olie- en
smeermiddelen’. Ze werkte voor de BPM, Bataafse Petroleum
Maatschappij, in Pernis, bij Hoogovens en bij Philips in Eindhoven.
Omdat ze de Engelse taal niet vloeiend sprak, maar wel nodig had
voor haar werk, besloot ze zes maanden als au pair naar Engeland
te gaan, en daarna ook nog zes maanden naar Frankrijk. Maar ze
vond al snel een baan in het laboratorium in Rothamstead die goed
paste bij haar werk in de chemie. Daar leerde ze ook haar man
kennen, ze trouwde en kreeg twee zonen. In Frankrijk is ze nooit
terechtgekomen. Rotterdam was voorlopig ook uit zicht.
Bitterballen
We lopen door naar het ‘oh, lovely’ Vroesenpark waar het gras vol
ligt met bezoekers door het mooie weer. “Goh, vroeger mochten we
niet op het gras lopen, laat staan liggen.” We lunchen met elkaar en
de kleinzonen proberen voor het eerst bitterballen uit.

Fennie (3e meisje van rechts) met klasgenoten voor haar HBS

Foto: Frank Zwinkels

We eindigen onze wandeltocht bij de HBS op de Bergsingel waar
Fennie op school zat. “In de pauze van de lessen liepen we altijd een
rondje rond de Bergsingel. Mijn kleinzonen vragen me altijd: ‘what
is a singel?’ Dat kennen ze niet in Engeland. Nu kan ik het ze laten
zien.”
Zoon Peter komt ons bedanken. “She’s been having the time of her
life, thank you”, zegt hij. Ze heeft een geweldige middag gehad.
Zo komt een einde aan een bijzonder ‘buitenlands’ bezoek van een
oude buur. Deze wijkkrant sturen we naar Fenna in Engeland.
Ze heeft geen computer, dus sturen we ‘m ..… per post.
Marga de Waard en Frank Zwinkels

Bij haar oude HBS (nu Islamitische Universiteit) aan
de Bergsingel

Foto: Frank Zwinkels

Colofon

U kunt kopij voor de volgende krant sturen naar ons e-mailadres.
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Tuinieren in Bergwegplantsoen
Frambozen, bessen, appels en vijgen: ze groeien gewoon in
het Bergwegplantsoen (naast Humanitas Bergweg). Naast het
fruit en de kruiden zijn er bloemen en sierplanten te vinden.
Er staan bankjes, het is een heerlijke plek om lekker uit te
rusten, te lunchen of om een boekje te lezen.
Op de eerste woensdagmiddag van de maand wordt van 15.00 tot
17.00 uur door vrijwilligers uit de wijk in de buurttuin gewerkt.
Er is van alles te doen. De bessenstruiken, fruitbomen, kruiden en
andere vaste eetbare planten vragen onderhoud, zoals snoeien,
onkruid wieden en natuurlijk oogsten. Er zijn kleine bouwklusjes en
daarnaast houden we de paden bij. Ook vraagt de composthoop
aandacht, deze moet omgeschept worden en als de compost klaar
is kan deze met kruiwagens uitgereden worden.
Foto’s: Frank Zwinkels

Op dit moment worden er een aantal houten plantenbakken
getimmerd, zodat het mogelijk is om ook vanuit een rolstoel mee te
doen. Deze plantenbakken lenen zich goed voor het verbouwen van
groenten.
Lijkt het jou leuk om het Bergwegplantsoen beter te leren kennen,
buiten bezig te zijn en meer over tuinieren te leren? Dan ben je van
harte welkom om mee te doen tijdens een werkmoment. Je hoeft je
niet aan te melden. Wij vinden gezelligheid trouwens net zo belang
rijk als tuinieren, dus creëren we hier genoeg tijd en ruimte voor.
Ook als je niet meedoet is het mogelijk om je GFT afval elk moment
langs te brengen.
Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan:
www.facebook.com/MoestuinBergwegplantsoen
Hopelijk tot snel!
Jorinde Kipp, Stichting Groengoed

Culturele Agenda Bergsingelkerk
Vrijdag 21 september Princeton, topband met catchy
pop-rock songs, aanvang 20.00 uur; voor kaartjes:
www.bergsingelkerk.nl
Zaterdag 22 september
Blik in de Wijk met heel
veel creatieve talenten van
13.00 tot 17.00 uur, op
onze mooie nieuwe podium
Vrijdag 5 oktober
Concerto de Aranjuez van Rodrigo, klassieke gitaarmuziek,
20.00 uur, graag van te voren reserveren via:
bergsingelc oncert@xs4all.nl
Zaterdag 6 oktober Orgelconcert Everhard Zwart,16.00 uur
Zaterdag 3 november Orgelconcert Edwin Vooijs, 16.00 uur
Vrijdag 9 november Silver Pockets Full, heerlijke indieamericana, rock en soul, aanvang 20.15 uur, voor kaartjes:
www.bergsingelkerk.nl
Zaterdag 10 november
Concert Rotterdam
Chamber Music Society,
20.15 uur
Op zaterdag is er bijna
altijd open huis van
Silver Pockets Full
15.00 tot 17.00 uur;
soms is er een evenement maar dan zijn we wel aanwezig.

Adressen en telefoonnummers
Bewonersorganisatie Bergpolder
Willebrordusstraat 74
telefoon: 010 - 465 23 55
e-mail: brgpldr@luna.nl
info: www.bergpolder-liskwartier.nl
Bewonersorganisatie Liskwartier
Willebrordusstraat 72
telefoon: 010 - 467 23 00
e-mail: bolis@luna.nl
info: www.bergpolder-liskwartier.nl

De Vrije Ban
Vrijenbansestraat 50
e-mail: devrijeban@gmail.com
Participatiemakelaar DOCK
Kaj Burema
e-mail: kburema@dock.nl
Maatschappelijk Werk CVD Noord
Eudokiaplein 33a
telefoon: 010 - 443 07 00

Buurtkamer Noord
Abraham Kuyperlaan 38
beheer: Wilskracht Werkt
telefoon: 010 -306 01 07
Ouderenwerk Noord
Eudokiaplein 33a
telefoon: 010 - 244 82 40
Vraagwijzer
telefoon: 14 010

Klachten buitenruimte
telefoon: 14 010
Wijkagenten
Bergpolder: Manou Khatib
Liskwartier: Dave Boogerd
telefoon: 0900 - 88 44
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Binnenkijken in De Uitdaging
“Nieuwsgierig? Kom binnen!” staat er op een bord voor de deur
van Centrum Corridor, dat in november 2017 zijn deuren
opende in het voormalige bankgebouw van ABN Amro aan de
Stadhoudersweg 7a (hoek Schieweg).
Uw verslaggever kan daar natuurlijk geen weerstand aan
bieden en stapt naar binnen. Aan tafel zit een aantal mensen
met koffie die me hartelijk welkom heten en die me samen met
Kees, een vaste kracht van Corridor, meer vertellen over dit
initiatief.
Centrum Corridor is een locatie van Stichting Corridor, die
verschillende soorten begeleidingen organiseert voor mensen
met een psychiatrische achtergrond. In Centrum Corridor bevindt
zich het activiteitencentrum De Uitdaging en zit ook de Vrienden
dienst, een maatjesproject. Vrijwilligers en mensen met een
psychiatrische achtergrond worden hier aan elkaar gekoppeld om
samen leuke dingen te doen, hun netwerk te vergroten en zo ook
eventuele eenzaamheid te bestrijden.
Ontmoetingsplek
De Uitdaging is een ontmoetingsplek voor mensen die psychische
problemen hebben of hebben gehad, maar evengoed is het een
plek waar buurtbewoners kunnen aansluiten. Er is koffie, er zijn
lunches (op donderdag met een hardgekookt eitje erbij) en er zijn
twee maal per maand diners (restaurant Corridor) in de namiddag,
waar mensen uit de buurt voor 5 euro per keer mee kunnen eten
(wel even van te voren opgeven).
Het activiteitencentrum wordt gerund door een groep van vijftien
tot twintig vrijwilligers, twee ondersteuners en een teamleider.
Ruilwinkel
Als Kees me rondleidt door het oude bankgebouw val ik van de ene
verbazing in de andere. Van buiten zie je het niet, maar er is een
hoop te doen in De Uitdaging.
Er is een ruilwinkel die werkt met een puntensysteem. Als je vijf
punten bij elkaar hebt gespaard kun je zelfs gebruikmaken van een
kapper. Je kunt er boeken, cd’s en dvd’s ruilen, er zijn snuisterijen
en speelgoed te vinden, de voorraad wordt steeds opnieuw aan
gevuld. Gelukkig hebben veel mensen uit de buurt de weg naar de
ruilw inkel al gevonden. Wanneer je wilt vergaderen zijn er prima
zalen te huur, met fris en kleurrijk meubilair. Dat kan voor een
uurtje, of voor een dagdeel inclusief koffie en thee.

Gezellig samen lunchen in De UItdaging

Foto’s: Frank Zwinkels

Op de agenda zijn ook activiteiten op andere locaties te vinden:
sporten bij Oostervant, relaxen in het Vroesenpark, zwemmen,
wandelen, uitstapjes naar Diergaarde Blijdorp en met de Spido of
de Fluisterboot. Mensen die daar een indicatie voor hebben kunnen
zo mee, mensen uit de buurt kunnen mee met de Rotterdampas of
ze betalen de entree zelf, maar zijn dan wel met een gezellige groep
op pad.
Het is de gemeente veel waard wanneer groepen mensen samen
optrekken, daar wordt ook op ingezet in de Uitdaging. Woon je in
het Liskwartier, Bergpolder of in Blijdorp en heb je iets te ruilen,
zoek je wat leuks te lezen of heb je trek in een lekkere lunch of in
een gezellig praatje? Ga lekker bijkletsen in De Uitdaging, die op
deze manier ook de functie van het goede, oude buurthuis vervult.
Wil je de agenda van de activiteiten per e-mail ontvangen?
Stuur dan een mail naar
uitdaging@stichtingcorridor.nl of haal de agenda zelf op.
Helen van Vliet

Kees geeft me de agenda, die zowel op papier als digitaal verschijnt.
Er worden verschillende cursussen gegeven: Zumba, schilderen,
computerles, dichten en sieraden maken. Voor een kleine bijdrage
zijn deze cursussen ook toegankelijk voor mensen uit de buurt.
Bingo en karaoke staan eveneens op het programma.

De Ruilwinkel

Voorlezen aan kinderen bij Koekie Boekie
Boeken zijn leuk, helemaal als ze
voorgelezen worden!
Vanaf 26 september start Koekie
Boekie weer. Het voorleeshalfuurtje voor
kinderen in Studio de Bakkerij begint
traditie te worden. Het stimuleren van
de taalontwikkeling bij kinderen vinden
we erg belangrijk en daarom blijven we
voorlezen.
Bij tradities horen rituelen zoals het
uitdelen van ranja met een krakeling en na
afloop knutselen. Kom gezellig luisteren!
Entree is gratis.

woensdag 26 september
10.30 uur voor kinderen van 0-4 jaar
woensdag 10 oktober
14.30 uur voor kinderen van 4-8 jaar
woensdag 31 oktober
10.30 uur voor kinderen van 0-4 jaar
woensdag 14 november
14.30 uur voor kinderen van 4-8 jaar
Erika Blikman, Studio de Bakkerij,
Bergweg 283
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Ondernemer in Beeld:
Wie ben je en waar houd je je mee bezig?
Ik ben Barry Hafkenscheid, geboren en
getogen in deze buurt. Alweer bijna 30 jaar
geleden kwam ik als stagiair de winkel
binnen om niet meer weg te gaan.
Vier jaar geleden kreeg ik de gelegenheid
om eigenaar te worden van deze sportwinkel.
Zit je hier al lang?
Al in 1922 startte Bob van der Heijden zijn
winkel in mannenmode en sportkleding in
een pand aan de Vijverhofstraat, onder de
oude Hofpleinlijn. Bij het bombardement
op Rotterdam werd de winkel volledig
verwoest, maar Bob bleef niet bij de pakken
neerzitten. Hij kocht het pand aan de
Bergselaan 332, met dit keer alleen sport
kleding. Tot op heden is de winkel daar nog
steeds gehuisvest.
Wat verkoop je zoal?
Wij verkopen sportartikelen en dan met
name kleding en schoenen, waarin wij ruim
gesorteerd zijn.

Foto’s: Frank Zwinkels

Barry Hafkenscheid

Vanwaar de naam Bob van der Heijden?
Bob van der Heijden was in de jaren 20 van de vorige eeuw een
bekende voetballer; hij speelde in het eerste elftal van Sparta.
Na het beëindigen van zijn voetbalcarrière kocht hij een sportzaak,
zoals veel voetballers daar vroeger financieel toe genoodzaakt
waren. Veel mensen wisten de weg te vinden naar deze oud-Spartaan.
Hoe kom je aan je klanten?
Dat gebeurt bijna geheel via mond-tot-mond reclame.Wij zitten hier
al zolang in de wijk, dat veel mensen ons wel weten te vinden.
Ook veel voetbalverenigingen in de regio weten ons te vinden voor
de levering van het complete voetbal-assortiment. Er komen steeds
meer gezinnen met jonge kinderen in de buurt wonen, ook dat
merken we in onze winkel.
Een internetwinkel hebben we nog niet, maar ik sluit niet uit dat het
er in de toekomst van gaat komen. Het opzetten hiervan vraagt een
goede voorbereiding en er zit een prijskaartje aan vast.

Foto’s: Frank Zwinkels

Hoe heb je de winkel kunnen realiseren?
De winkel kent een rijk en lang verleden, met Bob van der Heijden
als eerste eigenaar.
Nadien volgden er meerdere eigenaren. Nu alweer bijna vijf jaar
geleden werd ik door de toenmalige eigenaar gevraagd of ik het
stokje van hem wilde overnemen. En dat heb ik toen gedaan, net
voordat de crisis toesloeg, ik moet zeggen dat dat toen wel
spannende tijden waren.
Hoe onderscheidt jouw winkel zich?
Het valt van buiten dan misschien wel niet zo op, maar wij hebben
een groot assortiment voetbal- en hardloopschoenen. Het personeel
heeft een gedegen interne opleiding genoten en kan daarmee met
kennis van zaken de klant te woord staan. Zij zijn de winkel ook
trouw, gezien het hoge aantal behaalde dienstjaren van de meeste
verkopers. En verder zijn wij zeer laagdrempelig, iedereen is bij ons
welkom!
Waar ben je het meest trots op?
Toen ik hier ooit als jong broekie stage
kwam lopen had ik nooit durven dromen in
de toekomst de eigenaar van Bob van der
Heijden Sport te zijn, ja, dáár ben ik trots
op!
Tot slot:
Zaterdag 29 september trekt de
hardloopronde weer over de Bergselaan,
hoe ervaar je dat?
Voor mijn klanten ben ik op zo’n dag
moeilijk bereikbaar, sommigen denken zelfs
dat de winkel dan dicht is, maar ik ben de
hele dag gewoon open. Dit jaar zal ik voor
het eerst met een kraam met sportkleding
bij de hardloopronde staan.
Joke Verkerk

Barry helpt een voetbalster met een nieuwe voetbalschoen

