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Bewoners Bergsingel bezorgd om zieke
kastanjebomen
Aan de Bergsingel staan 42 monumentale kastanjebomen die
gezichtsbepalend zijn voor de singel. Een aantal van die
paardenkastanjes is getroffen door de kastanjebloedingsziekte,
singelbewoners zijn bang dat de bomen wellicht gekapt moeten
worden. Op 13 november was in de Bergsingelkerk een speciale
bijeenkomst over de zieke kastanjebomen; de opkomst was
groot.
Bezorgdheid
Een jaar geleden ziet een bewoonster van de Bergsingel iemand
met een Ipad bij de kastanjebomen staan om ze te monitoren.
De bomen zouden ziek zijn en mogelijk gekapt moeten worden.
Onmiddellijk formeert zich een groep van betrokken bewoners, die
zich erg verbonden voelen met de kastanjebomen. Sommigen van
hen hebben voor hun huis gekozen vanwege de boom voor hun
deur. Ze beschouwen deze boom bijna als familie, waar ze desnoods
dagelijks voor zouden willen zorgen, mocht dat nodig zijn. Er is zelfs
een bewoonster die zegt te gaan verhuizen als de kastanjeboom
voor haar deur zou sneuvelen.

De kastanjebomen aan de Bergsingel kleuren oranje in de herfst

De groep wil alles doen om de kap te voorkomen. Ze proberen
Stadsbeheer te benaderen; na geruime tijd wordt hun bezorgdheid
opgemerkt door de wijkraad van Liskwartier, die besluit om er in
september een speciale bijeenkomst aan te wijden. Daar verschijnt
een ambtenaar die helaas geen antwoord heeft op de vragen van
de bewoners maar die wel plannen voor vervangende bomen
onthult. Hij vertelt dat als de zieke bomen gekapt moeten worden,
er op verschillende delen van de Bergsingel tulpenbomen en
vleugelnoten zouden komen.
Bewonersinitiatief
Dit gaat de bezorgde bewoners te snel. In oktober spreek ik met
Willem Velthuizen en Hans Bisschop. Ze vragen zich af welke
onderzoeken naar de kastanjebloedingsziekte zijn gedaan.
Wordt er uitgegaan van de goedkoopste of de beste oplossing?
Waar is de keuze voor herbeplanting op gebaseerd? Is er een plan
en zo ja, kunnen zij daarover meebeslissen?

Grote belangstelling op de bewonersavond over de
zieke kastanjebomen

Foto’s: Frank Zwinkels

Omdat er geen duidelijk antwoord komt van de gemeente, besluiten
de bewoners tot het indienen van een bewonersinitiatief om te
proberen de bomen te behouden. Daarvoor wenden ze zich tot een
Gronings bedrijf dat de bomen kan injecteren met een knoflook
concentraat.
Vervolg op pagina 7
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Kerstbomen in Bergsingel tussen
Bergselaan en Bergweg
Op een ochtend vind ik een flyer in mijn brievenbus.
Daarin lees ik een oproep van de wijkraad van Liskwartier of
bewoners interesse hebben om dit jaar ook in het derde
gedeelte van de Bergsingel kerstbomen willen plaatsen.
Het gaat dan om de Bergsingel tussen de Bergweg en Bergselaan.
Met een aantal van mijn buren ga ik naar de vergadering van
de wijkraad op 20 september. Na afloop spreek ik met Willem
Velthuizen, een van de initiatiefnemers van de kerstbomen
in de Bergsingel, maar dan tussen de de Berkelselaan en de
Bergselaan.

Samen met een groep actieve bewoners organiseert hij al vanaf
2016 elk jaar de kerstbomen in de singel. Zij hebben veel kennis
opgedaan over het maken van pallets waarop de kerstbomen zullen
drijven en het plaatsen daarvan in de singel. Willem belooft me alle
documenten te sturen en die ontvang ik de volgende dag.
Het realiseren is heel veel werk, waar dus heel veel mensen voor
nodig zijn. Samen met vier buurvrouwen gaan we in tweetallen
langs de huizen in ons deel van de Bergsingel om bewoners te
mobiliseren. Uiteindelijk zetten meer dan dertig mensen hun naam
op de lijst. We hebben nog niet iedereen bereikt, maar dit aantal
lijkt me voldoende om er echt werk van te maken.
Drijvend kerstbomenbos
Op 3 oktober beleg ik een bewonersavond in restaurant Evin.
Daar nemen we door wat er allemaal moet gebeuren. De aanwezigen
stellen vast dat we er met elkaar de schouders onder gaan zetten
om ook in ons deel een drijvend kerstbomenbos te maken.
Met behulp van de gegevens van Willem vul ik de aanvraag voor een
bewonersinitiatief in. Dat moet op 6 oktober met een korte toelichting
bij de wijkraad worden ingeleverd, maar ikzelf kan dat op die dag
niet doen. Drie andere bewoners nemen deze klus van me over en
na afloop vertellen ze dat dit positief verliep.
Op 18 oktober is er een bijeenkomst van de wijkraad in Studio de
Bakkerij. Die avond blijkt ons initiatief gehonoreerd te zijn.
We kunnen aan de slag.
Vanaf 8 december kan iedereen genieten van de kerstbomen in de
hele Bergsingel, van de Bergweg helemaal tot de Gordelweg.

Foto: Frank Zwinkels

Carla Zonneveld

Pien Nokkie in theater
‘t Kapelletje
Wist u, dat er vlak in de buurt, een prachtig klein theater te
vinden is, waar regelmatig de meest boeiende voorstellingen
worden gegeven? Het ligt aan de steeg tussen de Schiekade
en de Van der Sluysstraat: Theater ‘t Kapelletje. Zoals ze zelf
zeggen: “Misschien wel het kleinste en gezelligste theater van
Rotterdam.”
Elk jaar wordt daar in de kerstvakantie een
speciale familiev oorstelling gegeven.
Een voorstelling voor jong en oud, vol zang,
humor en muziek, meestal losjes gebaseerd
op een bekend verhaal of toneelstuk.
Het publiek wordt actief bij de voorstelling
betrokken, door het meezingen van liedjes,
maar ook door bijv. de hoofdpersoon luid
keels te waarschuwen, wanneer de schurk
het toneel op komt.

De voorstelling is leuk voor mensen van
4 tot 104. Speciaal voor de oudste en
jongste bezoekers zijn er dit jaar vooral
middagvoorstellingen.

Pinokkio
Deze keer is het bekende verhaal van
Pinokkio aan de beurt en de hoofdpersoon
is een meisje(spop): Pien Nokkie. Op zoek
naar de houtsnijder die haar gemaakt heeft,
trekt zij door heel Rotterdam en beleeft
spannende avonturen in de Koopgoot, de
Markthal, Blijdorp en historisch (of is het
hysterisch?) Delfshaven .......

Meer informatie en
reserveren via
www.theaterkapelletje.nl

De voorstellingen beginnen op 22, 23, 26,
29, 30 december en 5, 6, 12 en 13 januari
om 15:00 uur en op 11 januari om 20:00 uur.
Kaarten kosten € 12,50 (t/m 12 jaar € 5).

Ingang theater tussen
Schiekade 45 en 47.
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Kerst met Shirma Rouse: Rotterdam vergeet je niet!
Van 22 t/m 30 december brengt Studio de Bakkerij de voorstelling
Rotterdam vergeet je niet!, een theaterbeleving in combinatie
met een diner of brunch. Je wordt ondergedompeld in drie
prachtige winterverhalen met muziek van niemand minder dan
onze Rotterdamse trots Shirma Rouse! Zij zingt liederen van
haar nieuwe kerstalbum Shirma’s Christmas Gospel Sessions.
Rotterdam was jarenlang de vergeten stad van Nederland, maar is
nu helemaal ‘hot’! Steeds meer toeristen bezoeken onze stad.
Hipsters rijden in grote groepen met grote bakfietsen rond.
Iedereen wil hier zijn, iedereen wil hier wonen! We lijken allemaal
gelukkig.

Maar wat als je veelal alleen in je appartementje zit? Wat als je als
nieuwe Rotterdammer je draai niet kunt vinden? Wat als je geen
geld hebt om uit te geven aan gezelligheid? Wie kijkt er dan nog
naar je om?
Drie Rotterdamse schrijvers hebben verhalen geschreven over de
eenzaamheid in de decembermaand. In het verhaal van
Elfie Tromp maak je kennis met een oude barvrouw die haar land
schildpad verloor. Amro Kasr schreef het verhaal over een Syrische
vluchteling die in Rotterdam komt wonen. Het verhaal van
Anna Blaman gaat over een meisje dat verliefd wordt op een
schierlelijk jong mens.
Maar vooral over dat Rotterdam jou NIET vergeet. En dat er altijd
weer iemand is die naar je omkijkt.
Speeldata voorstelling:
zat 22, zon 23, woe 26 dec. 12.00 uur
don 27, zat 29 dec. 18.30 uur
zon 30 dec. 12.00 uur
Toegangsprijs & Reserveren
€ 30, € 25,- voor 65+ (incl. driegangendiner)
info: www.studiodebakkerij.nl
tel. 010 - 844 09 00
Verbinding in de wijk
Het begint inmiddels een traditie te worden: de decembervoorstelling
van Studio de Bakkerij waarbij theater en eten centraal staan en die
als doel heeft om mensen met elkaar te verbinden.
De decembermaand is een maand voor feest en gezelligheid.
Maar niet voor iedereen. Veel Rotterdammers voelen zich met enige
regelmaat eenzaam.
Om deze mensen een mooi moment te bezorgen heeft Studio de
Bakkerij, in samenwerking met welzijnsorganisaties uit Rotterdam
Noord. aan hen een aantal vrijkaarten beschikbaar gesteld.
Een uitgelezen kans om de verbinding en ontmoeting tussen
inwoners uit de wijk te versterken.
Fototentoonstelling Rotterdam vergeet je niet!
In de fototentoonstelling Rotterdam vergeet je niet! zijn twintig
bijzondere inwoners uit Rotterdam Noord geportretteerd.
Een divers gezelschap met één belangrijke overeenkomst: de
betrokkenheid bij hun wijk en stad. Deze inwoners nemen initiatief,
verbinden mensen, steken hun nek uit, zien kansen en beschermen
wat van waarde is. Door hun inzet helpen zij van de wijk een thuis
te maken voor iedereen die er woont.
De expositie is van 22 november t/m eind januari 2019 te zien in de
foyer van Studio de Bakkerij.

Liskids presenteert:

De Vrolijk Verrassende Kerstshow
De Liskids wintervoorstelling is dit jaar
De Vrolijk Verrassende Kerstshow (3+)
door Theater van Santen. Met een
voorprogramma van het Kinderkoor van
Daltonschool de Margriet.
Toen prinses Anna zes jaar was, is haar vader
de koning op reis gegaan en nooit meer
terug gekomen. Nu haar vader weg is, kan
haar stiefmoeder ongestoord genieten van
alle luxe. Ze draagt de mooiste jurken, maar
geeft de prinses alleen reststukjes stof, waar
ze dan zelf haar kleding van moet naaien.
Prinses Anna begint aan haar kerstjurk,
want alleen daarmee mag ze naar De Vrolijk
Verrassende Kerstshow. Net op tijd is de

jurk klaar. Hij is heel mooi geworden. Nu kan
ze eindelijk aan iedereen haar favoriete
liedjes laten horen.
Vrijdag 21 december, inloop 18.15, start 18.30
Afsluiting 19.30 uur met warme chocolade
melk en kerststol
Locatie: Bergsingelkerk. Entree gratis
Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente
Rotterdam, Wijkraad Liskwartier, Grootzus,
Bergsingelkerk, bewoners Liskwartier en alle
vrijwilligers van Liskids!
Nanda de Reuver, Liskids
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Koningsveldeplein krijgt een metamorfose
De komende maanden ondergaat het
Koningsveldeplein een grote gedaante
verwisseling.
Op zaterdag 10 november gaven omwonenden
van het plein samen met Groen Noord het
startsein voor de werkzaamheden op het
plein. Die dag werden planten en struiken
uitgegraven en geadopteerd voor een tweede
leven in geveltuinen, boomspiegels en
achtertuinen verderop in de wijk.
Vier bomen van het oude plein krijgen ook
een nieuwe locatie; die worden geadopteerd
door Diergaarde Blijdorp.
Maandag 12 november ging de aannemer van
start met het werk voor het nieuwe plein.
Aan het begin van de zomer van 2019 moet
het plein gereed zijn. De belangrijkste veran
deringen aan het plein kun je hieronder lezen.
Langs de gevel van de voormalige school
komt een grote bloembak met zitrand én –
heel belangrijk in deze tijden van hoosbuien
en lange periodes van droogte – een goot
die het water zichtbaar afvoert naar de
Krajicek Playground. Daaronder wordt het in
kratten tijdelijk vastgehouden en langzaam
in de bodem geïnfiltreerd.

De kooi is zo aangepast dat zowel de
schaatsbaan in de winter als het waterfeest
in de zomer erin kan plaatsvinden, net als
andere kinderactiviteiten van de Bewoners
organisatie Liskwartier.
Irene Quakkelaar, gemeente Rotterdam

Foto: Frank Zwinkels

Zones
Het nieuwe Koningsveldeplein maakt gebruik
van de krachtige eigenschappen van het
huidige en voegt vernieuwingen toe.
Vooropgesteld: alle verzakkingen verdwijnen
en maken plaats voor een mooi nieuw vlak
plein, waar het fijn sporten, spelen en zitten is.
Langs de randen van het plein komt
aantrekkelijk groen. Daarbinnen liggen
verschillende zones: een Krajicek Playground
(sportveld) met kunstgras langs de Vrijebanse
straat, een speelzone met kunstgras en één
met echt gras, met speeltoestellen voor
verschillende leeftijden langs de Konings
veldestraat en op de kop een zone met
natuurlijke speelobjecten.
Voor de school komt een grote verharde
zone waar baskets staan, de Duimdrop en
de tafeltennistafels die ook kunnen worden
gebruikt voor knutselactiviteiten. Dit langge
rekte, verharde pleindeel voor de school is
om ook te skaten, steppen en vrij spel;
je kunt rondjes maken rondom de
verschillende groene speelzones.

Foto: Johannes Odé

Foto: Johannes Odé

Karin Padmos zet de eerste schop in het Koningsveldeplein

Schoenmaker André Agterberg gaat met pensioen
Aan het einde van dit jaar gaat schoenmaker André Agterberg
met pensioen, na 54 jaar in het vak gewerkt te hebben. Zijn
zoon Rutger neemt de zaak op de Rodenrijselaan over.

Reeds op 8-jarige leeftijd werd André op de ‘Dag van de Schoen
makerij’ in de voormalige Energiehal gegrepen door het vak van
schoenmaker. Op 14-jarige leeftijd begon hij als leerling-schoen
maker. Later behaalde hij zijn diploma’s en nam, na eerst bij een
andere schoenmaker gewerkt te hebben, in 1982 de zaak van zijn
vader in de Zestienhovenstraat over. Zijn vrouw Astrid assisteerde
sindsdien ook waar nodig.
In 1993 verhuisde de schoenmakerij naar het mooie hoekpand op
de hoek van de Rodenrijselaan met de Willebrordusstraat. Later
kwam daar nog de podologiepraktijk bij.
Zoon Rutger raakte net als zijn opa en vader gegrepen door het
schoenmakersvak en kwam vanaf 2005 bij zijn vader in de zaak wer
ken. Nog maar even en dan neemt hij de hamer van zijn vader over,
de derde generatie van schoenmaker Agterberg in het Liskwartier.
Met het vertrek van André komt de podologiepraktijk te vervallen.
Langs deze weg bedankt André al zijn klanten voor de fantastische
tijd in het
Liskwartier met het volste vertrouwen in zijn zoon Rutger.
Joke Verkerk

Rutger en André Agterberg

Foto: Frank Zwinkels
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Wethouder Bokhove praat met bewoners
Liskwartier over verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is voor veel bewoners in
Liskwartier een belangrijk thema.
Te hard rijden van auto’s en motoren over
de Bergselaan, de Bergweg, Rodenrijselaan
en Rodenrijsestraat, het niet stoppen voor
overstekende voetgangers op het zebra
pad bij de Formido op de Bergweg, smalle
fietspaden op de Rodenrijsestraat; menig
bewoner van Liskwartier ergert zich eraan
of voelt zich onveilig in het verkeer in zijn
of haar eigen wijk.
Op vrijdag 7 december kwam wethouder
Judith Bokhove van Mobiliteit met
bewoners van Liskwartier praten over de
verkeersveiligheid in hun wijk.
Afgelopen zomer heeft de wijkraad Liskwartier
een brief over de verkeersonveiligheid aan
het college van Burgemeester en Wethouders
gestuurd. In die brief verzoeken de vijf
wijkraadsleden het college om ‘verkeers
vertragende voorzieningen’ aan te brengen
op plekken waar met regelmaat te hard wordt
gereden.
Ook hebben ze in die brief Judith Bokhove,
wethouder Mobiliteit, uitgenodigd voor een
rondleiding in de buurt om de gevaarlijke
verkeerssituaties met eigen ogen te komen
bekijken.
In het najaar is één van de wijkraadsleden,
Koen Istha, bij de gemeenteraad wezen
inspreken om het pleidooi voor verkeers
vertragende maatregelen kracht bij te zetten.
Regen
Vrijdag 7 december is het zover. Hoewel de
regen die dag met bakken uit de hemel komt,
is wethouder Bokhove per fiets naar
Liskwartier gekomen om zelf te aanschouwen
welke onveilige verkeerssituaties zich daar

Wethouder Judith Bokhove (tweede van links) loopt met de wijkraadsleden van
Liskwartier en enkele ambtenaren door de wijk

voordoen. Met de leden van de wijkraad
wandelt ze, onder een paraplu, naar de
onveilige hotspots op de Bergweg, Roden
rijselaan, Bergselaan, Rodenrijsestraat en
Gordelweg. Wijkraadsleden Reidar Plokker,
Lideke Detmers en Karin Padmos vertellen
haar meer over specifieke knelpunten waar
bewoners onveiligheid ervaren, zoals het
regelmatig omver rijden van de paaltjes op de
vluchtheuvels op de Rodenrijsestraat. Ze doen
suggesties om het verkeer veiliger te maken
zoals meedoen met ‘Graag Traag’, een project
waarbij door middel van borden automobilisten
worden aangespoord om niet harder dan
40 km/uur te rijden. Ook een rotonde op de
kruising Bergselaan en Rodenrijselaan/straat
is als mogelijkheid om de snelheid van auto’s
te vertragen ter sprake gekomen.

Foto: Johannes Odé

Met bewoners
Na een uur wandelen in de regen is iedereen
doorweekt en toe aan een warme drank.
In café Ollie schuiven een tiental bewoners
uit de wijk aan om hun bezorgdheid, ergernis
en ideeën over de verkeersveiligheid te delen
met de wethouder. Zij neemt voor elke
bewoner de tijd om met hen te praten.
Met “Het gaat niet zozeer over hoe je verkeers
hufters aanpakt maar hoe je de snelheid eruit
haalt”, legt ze haar zienswijze uit.
Wijkraad Liskwartier ziet deze dag als een
startpunt om de verkeersveiligheid in de wijk
te bevorderen en zal de groep betrokken
bewoners in het nieuwe jaar uitnodigen om te
kijken of ze een Werkgroep Verkeersveiligheid
Liskwartier in het leven kunnen roepen.
Frank Zwinkels, met dank aan Lideke Detmers

Van lampionnenoptocht tot zangfeest
Ook dit jaar organiseren we weer op de kerstavond van
24 december een lampionnenoptocht voor jullie, kinderen
van Noord.
De optocht begint om 17.00 uur in de Hildegardiskerk aan de
Blommersdijkselaan.
Vergeet niet je lampion met een lichtje mee te nemen! En neem
zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee, iedereen mag
meelopen, hoe meer, hoe beter. Onderweg wordt een kerstverhaal
verteld door een verhalenverteller. Ook lopen er herders mee.
We lopen weer de gebruikelijke route, waarbij ook de Opstandings
kerk aan het Lisplein bezocht zal worden, om bij de Bergsingelkerk
te eindigen. Daar is een levende kerststal.
Christmas Carols
In de Bergsingelkerk kan iedereen meteen aanschuiven bij de
Sing-In ‘Christmas Carols’, een mooi zangfeest voor jong en oud, dat
ook om 17.00 uur begint. De muziek is van het Koker Kwintet onder
leiding van Bert van Bommel. Iedereen is van harte welkom!
Wil van Namen en Joke Verkerk

Foto: Johannes Odé
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Eerbetoon aan ir. Willem N. Rose
Bewoners aan de Bergsingel hebben de grondlegger van de singels in Rotterdam, ir. Willem N. Rose,
geëerd met een straatnaambord bij hun singel.
Willem Nicolaas Rose, is stadsbouwmeester van Rotterdam tussen
1839 en 1855. Hij is de eerste in Nederland die stadsuitbreidingen
planmatig ontwikkelt. Tevens is hij bekend als de bedenker van het
singelplan: door de aanleg van nieuwe singels wilde hij een einde
te maken aan de steeds terugkerende cholera-epidemieën in het
overbevolkte Rotterdam, als gevolg van de slechte hygiënische
omstandigheden.
Door de doorstroming in de kanalen, rivieren en singels in de stad
te bevorderen, het slaan van drinkputten en het verplaatsen van de
slachterijen naar de rand van de stad, wilde hij de hygiëne (volks
gezondheid) in de stad sterk verbeteren.

De kruising Berkelselaan - Bergsingel
is nu hernoemd in “Ir. Willem
N. Rose Tribuut (1801-1877),
bedenker singelp lan”.
De verwijzing naar Rose komt tot
uitdrukking via vier straatnaam
borden die bevestigd zijn aan vier
lantaarnpalen op de kruising.

Willem N. Rose

Hij bedacht dit rond 1850, op een moment dat Rotterdam nog
gevangen zat in de oude stadsdriehoek, omringd door kilometers
weiland met in de verte de dorpen Kralingen, Hillegersberg,
Schiebroek, Overschie en Delfshaven. Hij realiseerde zich dat
radicale maatregelen nodig waren om Rotterdam op een meer
gezonde manier te laten groeien.
Als bijproduct is een fantastische leefo mgeving geschapen langs
de singels door de hele stad. Zowel om te wonen, als om langs te
lopen, te vissen of op een bankje te zitten.
Tribuut
Helaas is geen van de door hem bedachte singels naar hem
genoemd. En niet alleen is hij nergens vernoemd, er is ook geen
verwijzing naar Ir. Rose in de buurt van zijn singels te vinden.
Aan dit laatste hebben bewoners aan de Bergsingel via een
bewonersinitiatief voorgoed een einde gemaakt, door de kruising
van de Bergsingel met de Berkelselaan naar hem te vernoemen.

Het straatnaambord op de kruising Bergsingel en Berkelselaan

Op 8 december hebben we de straatnaamborden feestelijk onthuld.
Willem Velthuizen, bewoner Bergsingel

Oliebollen bij de Bergsingelkerk
Voor wie nog niet weet waar je moet zijn voor de lekkerste oliebol
len en appelflappen van de buurt, ook dit jaar staan ze er weer, op
hun inmiddels zeer vertrouwde plekje voor de Bergsingelkerk.
Op zaterdag 29 en maandag 31 december vanaf 10.00 uur bent u
weer van harte welkom!
Wil van Namen, Bergsingelkerk

Bergsingel

Foto’s: Frank Zwinkels

Historisch besef
Deze locatie is mede gekozen omdat er geen bewoners of bedrijven
worden benadeeld door deze plek anders te noemen. Het is tevens
de locatie waar we onze buurtfeesten en BBQ’s organiseren.
Het hebben van een eigen naam vergroot de herkenbaarheid van
deze plek.
Ook wordt het historisch besef van iedereen die langs deze plek
komt versterkt. Zo passeren leerlingen van de school Bergkristal
aan de Bergsingel meerdere keren per dag deze locatie.
Het historisch besef van de stad bij deze groep Rotterdammers
wordt ook zo verder vergroot.
Al met al is het een prima manier om iedereen te herinneren aan
het feit dat die singels niet spontaan zijn ontstaan, maar zijn voort
gekomen uit iemand die een probleem voor de stad wilde oplossen.

Foto: Karin Padmos
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Zieke kanstanjebomen vervolg van pagina 1
Antwoorden
Op 13 november wordt het woord gegeven
aan Jitze Kopinga, gepensioneerd onder
zoeker aan de universiteit van Wageningen
en bomenadviseur. Hij legt uit hoe bacteriën
bij zieke kastanjes de bast aantasten.
De bast begint te bloeden, de sapstromen
stagneren, waarna de boom de geest geeft.
Jonge bomen gaan snel dood, oudere bomen
houden het langer vol.
Jitze legt uit dat een snelle kap van de
bomen aan de Bergsingel geen zin heeft,
omdat de bacterie ook al in gezonde bomen
zit. Niet alle bomen worden er ziek van.
Een zucht van verlichting gaat door de zaal.
Bestrijdingsmethoden zijn nog niet bewezen
effectief, met warmtebehandeling en allicine
(knoflook) injecties worden geen overtuigende
resultaten bereikt. Ook worden de bomen
niet uit zichzelf beter. Kweken met gezonde
zaailingen zou een oplossing zijn, maar dat
gaat jaren duren.

Bloedplekken op de kastanjeboom

De plannen
Daarna gaat het woord naar Jos Vonder
voort en Ronald Loch van Stadsbeheer.
Jos vertelt dat kastanjebomen in Rotterdam
al vanaf 2005 op de bloedingsziekte worden

Foto’s: Frank Zwinkels

gecontroleerd. Bij het laatste onderzoek aan
de Bergsingel bleek dat: 12 bomen gezond
zijn, 17 bomen licht aangetast, 11 matig en
2 bomen ernstig ziek.
Omdat de bomen aan de singel lang geleden
zijn geplant, valt de aantasting relatief mee.
Stadsbeheer verwacht dat de voortschrijding
van de ziekte bij deze oude reuzen ook
zal meevallen. Jos geeft aan dat er op dit
moment geen enkel plan is om de kastanje
bomen te rooien.
De keuze van bomen voor herbeplanting
wordt gedaan door Stadsontwikkeling.
Jos legt uit waarom de tulpenboom (voor
het middendeel van de singel) en de
vleugelnoot (voor het noordelijk en zuidelijk
deel) voor herbeplanting in beeld zijn.
Deze bomen worden vaak aangeplant bij
landgoederen en buitenplaatsen. Ze zullen
na 10 tot 15 jaar monumentaal zijn en
passen in een parkachtige omgeving.
Nieuwe paardenkastanjes zijn door de
ziekte voorlopig geen optie.

Meedenken
De bewoners stellen veel betrokken vragen.
Ook willen ze het beleidsplan graag zien
en meedenken over de keuze voor nieuwe
bomen. In de Tweede Wereldoorlog is op
de singel om de andere boom een kastanje
gekapt om als broodnodige brandstof te
gebruiken. Om te anticiperen op het
toekomstbeeld zouden er nu al jonge
bomen tussen de kastanjes geplant kunnen
worden. Deze tip van een bewoonster
wordt van harte meegenomen.

Ronald Loch vertelt over het snoeien en
het aanbrengen van ankers ter voorkoming
van stormschade.
Tenslotte belooft de gemeente dat de bomen
alleen gekapt worden als de veiligheid
van bewoners, huizen en auto´s in gevaar
komen, bijvoorbeeld door afbrekende
takken of omvallende bomen bij een harde
storm. Ook zal door de gemeente worden
aangekondigd wanneer er gesnoeid gaat
worden. Bovendien wordt een groep van vijf
singelbewoners samengesteld die kunnen
meedenken met de gemeente.
Het goede nieuws van deze avond is dat de
bezorgdheid over directe kap van de kastanje
bomen is weggenomen. Het bewoners
initiatief voor de behandeling van de bomen
met knoflookconcentraat ligt nog bij de
wijkraad ter beoordeling.
Helen van Vliet
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Ouder worden in het Liskwartier en
Bergpolder
Op de site van het Nationaal Ouderen
fonds staat dat één op de vier ouderen
behoefte heeft aan meer contact, terwijl
ze juist zouden moeten genieten van hun
‘gouden jaren’. Ik vroeg me af hoe het
met de oudere lezers van onze wijkkrant
gaat. Is het fijn wonen in de wijk en loopt
alles op rolletjes? Of is er meer behoefte
aan dingen, die het leven gezelliger
zouden maken?
Ik ken veel ouderen, die elke dag hun
routine hebben en zich thuis prima
vermaken, maar zich soms toch alleen
voelen en best een steuntje kunnen
gebruiken. Sommigen zijn niet bang om
dat ook daadwerkelijk te vragen, anderen
zijn meer ‘op zichzelf’. Ze willen niemand
lastigvallen en hebben het prima voor
elkaar: ze hebben een fijn huis en zijn nog
redelijk gezond.

Wél zijn er kleine zaken, waarover ze iemand
zouden willen raadplegen. Waar vind je
een betrouwbare sleutelmaker voor een
reservesleutel of wie weet waar je de onder
titeling kunt vinden op de nieuwe afstands
bediening van de televisie? Moet ik nu wel
of niet aangifte doen bij de Belastingdienst
en hoe vraag ik een nieuwe ‘DigiD’ aan?
Hoe vind ik daar hulp bij? En met wie kan ik
afspreken om vaker naar buiten te gaan en
zo ook meer te bewegen?
Soms is er ook alleen behoefte aan een
gezellig praatje, al dan niet met een kopje
koffie. Als de buren die om je heen wonen
allemaal vroeg naar hun werk afreizen, kan
het soms ‘oorverdovend’ stil worden.
Dan is het fijn om even ergens heen te gaan
of iemand op bezoek te krijgen.
Zoek het contact zelf op!
In het Liskwartier en Bergpolder zijn
verschillende organisaties actief waar
ouderen zich tot kunnen wenden:
Pluspunt Rotterdam www.pluspuntrotter
dam.nl 010-4671711 o.a. creatieve cursus
sen, workshops en projecten voor ouderen
in Humanitas Bergweg.
SOL Welzijnsactiviteiten en Ouderen
werk, www.solnetwerk.nl / 010-2448240
Ergotherapie Maan, o.a. project “Iedereen
wordt gezien in Noord” / 06-45707687

Illustratie’s: Heleen van Vliet

Unie van Vrijwilligers Rotterdam (UVV)
biedt een maatje voor de gezelligheid of
hulp bij een klusje. Een gratis steuntje in de
rug. www.uvvrotterdam.nl / 010 - 4130877

In ‘De Uitdaging’, een afdeling van Stichting
Corridor, kan iedereen binnenlopen voor
de ruilwinkel of een kopje koffie. Ook zijn er
cursussen en activiteiten. Stichting Corridor
is een plek voor mensen met een psychia
trische achtergrond, maar ook bewoners uit
de wijk die iets gezelligs willen ondernemen,
zijn van harte welkom aan de Stadhouders
weg 7A.
Het Vroesenpaviljoen in het Vroesenpark
in Blijdorp is van plan om het komende
seizoen ontbijten te organiseren voor
ouderen.
Mocht u na het lezen van dit stukje willen
vertellen hoe u het ervaart om als oudere in
het Liskwartier en Bergpolder te wonen, dan
kunt u mailen: liskwartierbergpolderkrant@
gmail.com
Schrijven kan ook:
Wijkkrant Liskwartier & Bergpolder
Willebrordusstraat 72
3037 TV Rotterdam
Na inventarisatie van uw reacties kijken we
of we een activiteit kunnen organiseren,
waar écht behoefte aan is. Of we ‘koppelen’
buurtbewoners, die samen zelf iets opzet
ten. Ik ben benieuwd naar uw reacties!
Margreth Taekema

DigiMaatje: ondersteuning ouderen bij hun computer
Ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning bij hun
computer kunnen terecht bij een Digimaatje van de Unie van
Vrijwilligers (UVV).

Digimaatje is een gratis dienst voor ouderen die behoefte hebben
aan digitale ondersteuning. De vrijwilliger van UVV kan helpen bij
vele digitale vragen zoals het gebruik van de computer, internet,
e-mail, skypen of whatsappen. Ook met vragen over de smartphone
of tablet kunt u bij de vrijwilliger terecht.
Samen
De vrijwilliger neemt de tijd om alles rustig uit te leggen en samen
te oefenen. Ook is er tijd voor een praatje en een kopje koffie.
Contact
Wilt u ook graag digitale ondersteuning van deze vrijwilligers?
Neem dan contact op met UVV via info@uvvrotterdam.nl
of 010 - 413 08 77.
Unie Van Vrijwilligers Rotterdam (UVV) zet vele vrijwilligers in bij zorgen welzijnsinstellingen en bij ouderen thuis. UVV zorgt voor het werven,
inzetten, begeleiden, trainen en waarderen van deze vrijwilligers.
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Sociaal Culturele Vereniging zoekt contact
met de wijk
“Iedereen kan hier binnenlopen, wij
staan altijd open voor een gesprekje”,
zegt voorzitter Ali Bouazzaoui van de
Sociaal Culturele Vereniging Rotterdam
(SCVR), sinds april 2018 gehuisvest op de
hoek van de Bergselaan en de Rodenrijse
laan. Veel bewoners kennen deze plek
waar eerst een bloemenwinkel en een
Grieks delicatessenzaakje zaten.
Nu worden daar de dagelijkse gebeurte
nissen besproken bij een kop koffie of
een glaasje zoete thee.
“De SCVR is een ontmoetingsplek voor alle
wijkbewoners en Rotterdammers”, vervolgt
Ali. “Bewoners kunnen hier met elkaar
praten, gezellig een kaartje leggen en thee
drinken, het is een beetje een huiskamer.”
De meeste bezoekers hebben Marokkaanse
‘roots’, “Mensen zijn sociale wezens en
zoeken van nature nu eenmaal andere
mensen op met eenzelfde achtergrond,
cultuur of interesse. Je trekt naar elkaar toe.
In onze cultuur ontmoeten we elkaar niet
thuis, we gaan niet naar elkaar toe.
Om elkaar toch te zien en te spreken, zijn
we begin dit jaar deze vereniging begonnen,
voor de sociale contacten.”
Achmed Charif, rechterhand van de voorzitter,
werkt al 42 jaar bij de grootste orchideeën
kwekerij van Europa. Hij vindt het prettig
om na zijn moskeebezoek even bij te praten
met bekenden. “Alles komt hier aan de orde:
de belastingen, de tegenstellingen in de
wereld, gedeelde zorgen, sport, politiek en
natuurlijk het weer. Ik voel me hier thuis.”
Geen subsidie
Ali licht de ontstaansgeschiedenis van de
vereniging toe: “Veel van deze verenigingen
zijn de afgelopen jaren verdwenen door
strengere eisen voor subsidie. Daarom zijn
we begin dit jaar deze nieuwe vereniging
begonnen, zonder subsidie. Omdat de
meeste van onze leden uit deze wijk en

Ali Bouazzaoui en Achmed Charif van de Sociaal Culturele Vereniging Rotterdam

omliggende wijken komen, hebben we overal
in de wijk gezocht naar een pand. Toen we
deze plek zagen, hebben we direct de
makelaar gebeld en was het snel in kannen
en kruiken. De huur en de waarborgsom
voor het pand hebben de leden van de
vereniging zelf betaald. Het opknappen en
inrichten van het pandje wordt dan ook in
fasen gedaan.”
“We praten hier met elkaar ook over politiek,
in Nederland, Marokko en de wereld, maar
we zijn geen politieke vereniging. De meeste
leden hebben een islamitische achtergrond,
maar we zijn geen religieuze vereniging.
Onze achtergrond is niet bepalend voor
onze manier van omgaan met elkaar.
We staan open voor anderen. Vrouwen zijn
ook altijd welkom.”
Buren
“We hebben inmiddels een goed contact
met de naaste buren.

Foto’s: Frank Zwinkels

Toen we op deze plek aan het klussen waren,
kwamen nieuwsgierige buren binnen om
kennis te maken. We willen geen overlast
voor de buren. Als iemand van onze leden
op straat hangt, spreken we hem er op aan.
Ook willen we onze buurtfunctie vervullen:
geen peuken op straat, nieuwe fietsrekjes
voor onze fietsen, een oogje in het zeil
houden. Onze openingstijden zijn van
10 tot 22 uur, ‘s avonds zorgen we voor zo
min mogelijk geluid bij de sluiting.”
Ambitie
Ali en Achmed hebben grootse plannen met
de vereniging. “We willen allemaal ons
Nederlands verbeteren. Vooral voor vrou
wen vanaf 35 jaar willen we Nederlandse
taallessen organiseren, zodat ze leuk en
goed met hun Nederlandse buurvrouw
kunnen communiceren.”
Boven in het pand staan een paar kleine
stoeltjes voor een ‘white board’.
Kinderen met een Marokkaanse, Somalische
en Turkse achtergrond krijgen hier les in de
Arabische taal. “Onderzoek heeft uitgewezen
dat je een tweede taal (in dit geval het
Nederlands) gemakkelijker leert, als je je
moedertaal goed kent”, vertelt voorzitter Ali,
die parttime maatschappelijk hulpverlener is.
“Daarnaast is het ook bedoeld om de koran
beter te kunnen lezen.”
In de nabije toekomst willen ze themaavonden organiseren, een sportclubje
oprichten (en misschien wel meedoen aan
de loop bij de Ronde van Noord) en een
Opzoomerstraatactie organiseren met de
buren in de straat. “We streven naar meer
kennismaking met anderen en meer
verbinding met de wijk.”
Margreth Taekema en Frank Zwinkels

10
Wijkkrant voor en door bewoners

april 2017

nummer 10

Simon Hirschfeld herdacht in de Treubstraat
Tijdens de voorbereiding van de
herdenking van de V1-inslag in de
Treubstraat en Kerdijkstraat kom ik
tot een opvallende ontdekking. Een
bewoner uit de Treubstraat staat in het
overlijdensregister vermeld als overleden
op 15 maart 1945. Dat is opmerkelijk
omdat dit drie dagen is voordat de
V1-inslag zou plaatsvinden. De plaats
van overlijden roept nog meer vragen
op: ‘Midden-Europa’. Ik raak geïntrigeerd
door deze oud-wijkbewoner en probeer
zijn levenswandel in kaart te brengen…
Simon Hirschfeld wordt geboren op
13 Simon Hirschfeld wordt geboren op
13 maart 1892 in de stad Liepāja in het
huidige Letland. Destijds had de stad de
Duitse naam Libau en lag in Rusland. Libau
is dan een florerende en multi-etnische
havenstad. De graanhandel brengt welvaart
en handelscontacten met Duitsland, Zweden
en Nederland.
Graancontroleur
Simon Hirschfeld komt in 1897 op vijfjarige
leeftijd samen met zijn moeder, drie broers
naar Rotterdam. Zijn vader Samuel Hirsch
feld heeft het jaar ervoor al de oversteek
gemaakt om hier een woning en werk te
vinden.
Simon groeit op in Rotterdam en wordt in
navolging van zijn vader, broers en ooms
graancontroleur bij de N.V. Internationale
Controle Maatschappij aan de Maashaven.
Dit bedrijf, in 1919 in Rotterdam opgericht,
ziet toe op een zorgvuldige levering van
graan, zaden en mineralen.

Simon Hirschfeld

In 1926 trouwt Simon met de Rotterdamse
Charlotte Renner. Ze gaan in de Van der
Palmstraat wonen. In 1933 verhuizen ze
naar een hagelnieuwe woning op het adres
Vlaggemanstraat 33b en dan in september
1935 naar Treubstraat 9a. Beide adressen
liggen in Bergpolder.
De Tweede Wereldoorlog
Met de Duitse bezetting vanaf mei 1940
breken onzekere tijden aan. Simon wordt
op 31 mei 1942 ontslagen. Hij heeft dan
geen vast inkomen meer, dus als Simon een
oproep krijgt van het Arbeidsbureau om in
een werkkamp in Vledder (Drenthe) te gaan
werken, grijpt hij deze kans met beide
handen aan. Op 3 september 1942 reist hij
met 45 andere Joodse Rotterdammers af.
Op station Dieren (bij Arnhem) wordt de
groep echter onverwachts uit de trein
gehaald. Onder bewaking van de SS lopen
ze naar het nabijgelegen Ellecom. Op het
landgoed Avegoor treffen zij Joden uit
Amsterdam en Den Haag die in de dagen
ervoor eveneens onder valse voorwendselen
daar zijn gebracht.

Simon en Charlotte thuis in de Vlaggemanstraat

Als het werk is gedaan, worden de dwang
arbeiders overgebracht naar kamp Wester
bork. Een ooggetuige in het kamp beschrijft
dat bij de aankomst van de trein de vrouwen
worden weggestuurd, omdat de aanblik van
de gevangenen te schokkend is. In Wester
bork overlijden nog twaalf gevangenen.
De commandant van kamp Westerbork
verzekert de mannen dat zij ten gevolge van
hun mishandeling gespaard zullen worden
van verdere ‘Arbeidseinsatz’.

Sadisme
SS-Schule Avegoor is een opleidingsinstituut
in sadisme voor Nederlandse SS’ers.
Onder buitengewoon inhumane omstandig
heden moeten de Joodse mannen drie
maanden werken aan een terrein bestemd
voor een nieuwe sportzaal. Door de
ontberingen komen drie mannen te
overlijden.
In de tuin in de Treubstraat: Simon en Charlotte in
het midden, rechts de vader van Charlotte
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Charlotte heeft zich intussen tot de Duitse
autoriteiten gewend om te pleiten voor
Simons vrijlating. De Duitse bezetter weet
zich niet altijd goed raad met Joden uit een
gemengd huwelijk en laat Simon vrij op
15 juli 1943. De meeste andere Ellecomgedetineerden worden later alsnog naar de
kampen in het oosten gestuurd.
Anne Frank
Joden in een gemengd huwelijk worden
lange tijd relatief ongemoeid gelaten door
de Duitsers. Sommige Duitsers waren het
echter niet eens met de officiële richtlijnen
en proberen Joden in de val te lokken.
Op 10 juni 1944 is Simon op bezoek bij een
kennis in diens pension aan de Mathenesser
laan. Dan vindt daar een Duitse inval plaats
vanwege de verdenking dat er radio’s in het
pension aanwezig zijn. Het is een van
te voren opgezette valstrik. Simon wordt
gearresteerd en moet op 19 juli 1944 weer
naar kamp Westerbork waar hij wordt
ondergebracht in een ‘strafbarak’.
De geallieerden zijn intussen sinds D-Day in
aantocht waardoor de Duitsers versneld alle
geïnterneerden richting de concentratie- en
vernietigingskampen sturen. Op 3 september
1944 wordt Simon op transport gesteld naar
kamp Auschwitz. Het betreft de allerlaatste
trein vanuit Westerbork. In dezelfde trein
bevindt zich Anne Frank met haar familie.

nummer 10

Na de oorlog
Charlotte Hirschfeld-Renner blijft tijdens de
oorlog in de Treubstraat wonen.
Het laatste dat zij van Simon verneemt is
een kaartje dat hij in de trein naar Wester
bork schrijft en uit het raampje gooit.

Fragmenten uit de kaart die Simon in de trein naar Westerbork aan Charlotte schrijft

Op 18 maart 1945 overleeft Charlotte de
inslag van de V1 op hun huis in de Treub
straat. Ze verhuist naar de Zwart Janstraat
waar ze de rest van haar leven blijft wonen.
Een familielid vertelt dat zij in de jaren na
de oorlog nog altijd de tafel dekt voor een
extra persoon, zodat Simon gelijk kan aan
schuiven. Een neef gaat met tante Charlotte
op reis naar Duitsland, maar begrijpt niet
precies waarom ze daar zijn en waarom
tante maar vragen blijft stellen aan mensen.
Onderzoek van het Rode Kruis naar het lot
van Simon leidt in 1952 tot de officiële
bepaling van zijn sterfdatum: 15 maart
1945. Charlotte blijft tot haar overlijden
in 1974 brieven schrijven… op zoek naar
Simon.

Steen
Op 26 april 2018 is een steen ter nagedach
tenis aan Simon Hirschfeld aangebracht in
de stoep ter hoogte van Treubstraat 9a.
Guy Ouwens
Met dank aan Nick Werring en
dhr. R.E. Taselaar

Foto’s: Frank Zwinkels

Van kamp naar kamp
Eind 1944 staat het Rode leger al in Polen
en nadert Auschwitz. Dit is voor de Duitsers
reden om zoveel mogelijk bewijsmateriaal
te doen verdwijnen: de kampadministratie
wordt vernietigd en de gaskamers worden
buiten gebruik gesteld. De Duitsers brengen
een deel van de gevangenen naar andere
concentratiekampen.
Op 25 oktober wordt ook Simon overge
plaatst. Dit keer naar kamp Stutthof, in de
buurt van Gdansk, Polen. Hierna ontbreekt
elk spoor van Simon. Nog éénmaal zou hij
zijn waargenomen: in 1945 in kamp Sachsen
hausen bij de bevrijding door de Russen …
Dit is het laatste teken van leven van Simon.
Onbekend is wat er hierna met Simon is
gebeurd.

april 2017

Op 26 april is Simon Hirschfeld herdacht bij zijn woonhuis in de Treubstraat

De Stolpersteine voor Simon Hirschfeld voor Treubstraat 9a
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Veel animo bij Ronde van Noord/Happy2Move
Op zaterdag 29 september kwamen veel wijkbewoners een kijkje
nemen bij of zelf meedoen aan het hardlopen of andere sporten
tijdens de Ronde van Noord/Happy2Move op de Bergselaan.

Het nieuwe onderdeel ‘Loopfietsen’ voor de allerkleinsten was
direct een grote hit. Op het terras ontmoetten de buren elkaar
terwijl ze genoten van een drankje en prima, afwisselende muziek.

Foto’s: Johannes Odé en Joop Bastinck

‘Klimmen en klauteren’ Tak van Poortvlietpark
Op zaterdag 27 oktober konden kinderen uit de wijk klimmen en klauteren in het park aan
de Tak van Poortvlietstraat.
Helemaal cool was het om met een tokkelbaan naar beneden te glijden. Deze activiteit was
een samenwerking van de wijkraad Bergpolder en de bewonersorganisatie Bergpolder.

Foto’s: Johannes Odé
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Woonvoorziening Pameijer open in de Mackaystraat
Sinds begin 2018 is de woonlocatie in de Mackaystraat in
gebruik als nieuwe huisvesting voor cliënten van Pameijer.
Pameijer ondersteunt sinds 1926 mensen met een beperking
bij opgroeien, wonen, werken en sociale contacten. Met 2.500
medewerkers en 6.500 cliënten is het één van de grootste en
meest ervaren zorgaanbieders.
Grote verbouwing
Woonlocatie Mackaystraat hoorde tot 2017 bij het CVD. In overleg
met de eigenaar van het pand is besloten om het gebouw in te
zetten als huisvesting voor cliënten van Pameijer. In de tweede helft
van 2017 is het pand grondig gerenoveerd en opnieuw ingericht.
De gangen en kamers zien er sindsdien weer fris uit en kunnen er
weer enkele jaren tegenaan. Januari 2018 zijn de eerste cliënten
gestart met hun traject om binnen afzienbare tijd weer zelfstandig
te kunnen wonen en werken.
Woonproject
Inmiddels hebben 24 cliënten van Pameijer hun intrek in het
gebouw genomen. De cliënten wonen in principe zelfstandig, maar
krijgen ondersteuning vanuit Pameijer bij dagelijkse zaken.
We kijken terug op een positief startjaar: het team en de cliënten
hebben hun draai gevonden en leren langzaam maar zeker de wijk
kennen. Iedereen woont hier met veel plezier en we voelen ons al
helemaal thuis in de buurt. Dat komt niet in de laatste plaats door
het prettige contact met de buren: zo heeft één van de buren ook

al een keer onze tuin gehuurd voor een verjaardagsfeestje,
waarbij alle cliënten ook welkom waren. Een hartstikke leuk
initiatief!
Nieuwsgierig naar de locatie? Bel of loop gerust eens langs.
Als begeleidingsteam zijn we 24/7 aanwezig of bereikbaar, ook
voor vragen en opmerkingen!
Ingeborg Rulander, Pameijer

De ontmoetingsruimte van Pameijer in de Mackaystraat

Foto: Frank Zwinkels

Versleten jas wordt isolatiemateriaal
Ook altijd gedacht dat een versleten T-shirt of een broek met
een kapotte rits niet in de kleding-inzamelcontainer mag?
Nou, dat mag juist wel. En ook oude dekbedden of theedoeken
mogen erin.
Veel Nederlanders gooien hun kleding en textiel weg in de gewone
vuilcontainer. In totaal verdwijnt maar liefst 135 miljoen kilo
kleding, textiel en schoenen in de vuilnisbak. Dat is zonde, want
dat textiel is nog goed bruikbaar. Als tweedehands kleding of om
nieuwe dingen van te maken, zoals poetsdoeken, dekens, isolatie
materiaal en ondertapijt voor vloerbedekking.

Textiel kan maar liefst vijf keer worden hergebruikt.
Textiel scheiden en hergebruiken levert dus een enorme
milieuwinst op. Het verbouwen van bijvoorbeeld katoen is
een grote belasting voor het milieu, omdat er bestrijdings
middelen voor nodig zijn én water. Daarom wil Rotterdam
meer textiel gaan inzamelen. Nu is dat nog één miljoen kilo,
maar het streven voor 2018 is het dubbele.
Margreth Taekema

Leger des Heils
Er zijn verschillende gemeentelijke inzamelpunten in Rotterdam
Noord. Het Leger des Heils is partner van de gemeente voor textiel
inzameling. Zij sorteren en verwerken het ingezamelde textiel en
bieden daarmee werk aan mensen, die moeilijk een baan kunnen
vinden. Een ander deel gaat naar ‘Mensen in Nood’ en naar Kring
loopwinkels. De zgn. milieuparken nemen uw gebruikt textiel ook in.

Foto: Frank Zwinkels

Bijna alle textiel is welkom bij de textielverzamelpunten: kapotte of
versleten kleding, huishoudelijk textiel (theedoeken, handdoeken),
schoenen (per paar binden), dekbedden, kussens, zachte knuffels,
petten, katoenen tassen of zelfs één enkele sok. Alleen natte of
vuile kleding, tapijt, vloerbedekking of hard speelgoed mogen niet
in de textielcontainer.

De textielcontainers kan je o.a. vinden bij het Eudokiaplein, Insulindestraat,
het Stadhoudersplein, Bergselaan (foto) en Abraham Kuyperlaan

Colofon
Wijkkrant Liskwartier & Bergpolder is een uitgave van de
bewonersorganisaties van Liskwartier en Bergpolder.
nummer 16, december 2018
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Redactie: Ewoud Kieviet, Margreth Taekema, Joke Verkerk,
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Fleur‘t op; meer groen in de Insulindestraat
Het wordt steeds warmer in Nederland! “Wat is het dan fijn
om onder een boom in je straat te kunnen zitten”, dachten
Henriette Jansen en Marjan Tuk uit de Insulindestraat.
Zij zijn de initiatiefneemsters van boomvriendelijke ‘planten
plateaus’ voor een boomspiegel in hun straat. “We wilden de straat
opfleuren en fijne ontmoetingsplekken creëren”, vertelt Marjan Tuk.
“Een plantenplateau is een verhoogde goedgekeurde, veilige, boom
beschermende plantenbak.”

Sinds eind augustus kun je bij het ene plantenplateau bij een boom
op een bank zitten tussen het groen. Bij het andere plantenplateau
kun je een boek uit de minibieb halen. De plantenplateaus zorgen
voor contact tussen bewoners, waterdragers, plantenvertroetelaars
en boekenliefhebbers. Zo is er nu ook nog een nieuwe zelfbeheer
boomspiegelbak bijgekomen.
Tijdens de laatste plantdag in de straat wisselen bewoners
nieuwtjes uit over bijvoorbeeld vochtigheid in huis, fout parkeren
in de straat of over de Hofpleintrein. De ge
plante bloembollen staan vervolgens keurig
in het gelid in bestaande geveltuinen, plan
tenbakken en boomspiegels om in komend
voorjaar tot bloei
te komen.
Ook zin om zoiets te maken of te doen?
Henriette en Marjan vinden het leuk als er
meer groen (in zelfbeheer) in de wijk komt.
Je kunt je vragen mailen naar fleurop@
xs4all.nl.
Er wordt dan met je meegedacht over jouw
basisontwerp. Waar je op moet letten in je
ontwerp en tijdens het bouwen en wat er
nodig is om aan de voorwaarden voor zelf
beheer te kunnen voldoen.

Het straatfeestje in de Insulindestraat bij de opening van de plantenplateaus

Foto: Arnoud Verheij

Een verwarde plantjesdief
Al langere tijd wordt de buurt geplaagd door
terugkerende diefstallen van plantjes uit
de geveltuinen. Dit tot grote frustratie van
de bewoners die juist hun best doen om de
straat te vergroenen met hun geveltuintjes.
Een bewoner had na de zoveelste diefstal
van plantjes zelfs een effectieve alarm
installatie aangebracht in zijn geveltuin!
Na een toenemende aantal diefstallen van
plantjes is er deze zomer een oproep en een
melding geplaatst in kranten en op internet.
De reacties en meldingen die hierna binnen
kwamen van bewoners, wezen eenduidig
op een persoon: een oudere vrouw die
’s nachts en in de vroege ochtend rond
zwerft, niet alleen in Bergpolder en in
Liskwartier maar in heel Noord, en
vervolgens overal plantjes en andere
spullen meeneemt naar haar huis.

Het blijkt dat deze vrouw zeer verward is en
dat ze door omwonenden en gedupeerden
al herhaaldelijk is aangesproken op haar
gedrag. Helaas is haar psychische toestand
dusdanig dat ze het gewoon niet begrijpt.
Zonder ingrijpen zal deze vrouw blijven
doorgaan met haar gedrag. Omdat nu
duidelijk is wie de plantjes meeneemt ligt
deze kwestie nu in handen van de wijk
agenten en de wijkteams.
Bewoners die nog steeds te maken hebben
met diefstallen van plantjes kunnen dit
melden via info@geveltuinendag.nl of recht
streeks aan de wijkagenten.
PS. Is er iemand nog geïnteresseerd in een
alarminstallatie voor zijn plantjes...?
Rien Tuk

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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Ondernemer in Beeld:
Wie ben je en waar houd je je mee bezig?
Ik ben Fred Hoogsteder, gepensioneerd theatertechnicus. Ik heb
20 jaar mijn eigen bedrijf in licht en geluid gehad. Na mijn
pensionering ben ik mij gaan toeleggen op het restaureren en
repareren van radio’s en televisies uit de jaren 50 en 60 van de
vorige eeuw.
Kom je uit de buurt?
Al ruim 30 jaar woon ik tot volle tevredenheid een stukje verderop,
niet ver van mijn winkel op de Rodenrijselaan 47B. Dus ja, deze
buurt ken ik heel goed!
Wat verkoop je zoal?
Ik verkoop de door mij gerestaureerde of gerepareerde apparaten,
van spots (theater- en filmlampen), radio’s tot oude televisies.
Oude televisies worden voorzien van moderne technieken, zodat ze
weer bruikbaar zijn. De beeldbuis wordt verwijderd en vervangen
door een oud computerscherm, dat daardoor ook weer hergebruikt
wordt. Mijn etalage is standaard voorzien van zo’n werkend
exemplaar, voor passanten.
Op verzoek krijgen oude radio’s een facelift o.a door een bluetooth
aansluiting.
Regelmatig word ik benaderd voor film- of fotoprojecten, die mijn
apparatuur kunnen gebruiken voor tijdelijke toepassingen (film
opnames, fotoshoot, tentoonstellingen).

Fred Hoogsteder

Foto’s: Frank Zwinkels

Vanwaar de naam?
Toen mijn verzameling te groot werd, kreeg ik via Havensteder de
mogelijkheid een kelder te huren. Aanvankelijk voor opslag, maar
na mijn pensionering ben ik daar begonnen met het restaureren.
Toen ik hier terecht kon, besloot ik de naam te handhaven:
de Vintage Kelder.
Hoe kom je aan je klanten?
Dat gaat toch voornamelijk via
mond-op-mond reclame en op
beurzen en marktjes.
Regelmatig lopen er nieuws
gierige mensen mijn winkel in.
Het zijn voornamelijk de
ouderen met een hang naar
nostalgie, maar ook jongeren
weten de weg te vinden, bv.
voor oude geluidsapparatuur.
Voor speciale filmprojecten
wordt ook wel apparatuur
gehuurd.

Hoe kom je aan je spullen?
Gedurende mijn werkzame
leven had ik een enorme
hoeveelheid spullen afkomstig
uit het theater verzameld.
Veel daarvan kwam als
memorabilia in mijn bedrijf
terecht. Het waren mijn kinderen
die mij ertoe aanzette er eens
iets mee te gaan doen. En zo
geschiedde….
En daarnaast bezoek ik al jaren
vele marktjes en beurzen, op
zoek naar bruikbaar materiaal.
Zelf sta ik regelmatig op vintage
markten en 50- en 60er jaren
beurzen.

Hoe heb je de winkel kunnen realiseren?
Via het leegstandsbeheer van de gemeente. De winkel stond
beschikbaar en voor een gereduceerd bedrag kon ik deze huren
sinds eind 2017.
Op termijn zou hier een woning gerealiseerd moeten worden, maar
vanwege het ontbreken van een gas- en wateraansluiting denk ik
niet dat het voorlopig zo’n vaart zal lopen. Dat hoop ik althans.
Hoe onderscheidt jouw winkel zich?
Alle spullen in mijn winkel zijn authentiek, elk voorwerp heeft een
eigen verhaal.
Waar ben je het meest trots op?
Op de leuke reacties die ik hoor van de mensen die een kijkje in m’n
winkel nemen.
PS. De winkel heeft beperkte openingstijden. In principe dinsdag,
woensdag en donderdag van 11.00 tot 16.00 uur
Joke Verkerk
Fred Hoogsteder bij een grote filmspot

16
Wijkkrant voor en door bewoners

december 2018

nummer 16

Kerstvakantie: schaatsen in Bergpolder en
Liskwartier!
Het is weer bijna kerstvakantie, dus is er
tijd voor schaatsen in Liskwartier én in
Bergpolder. In het park aan de Tak van
Poortvlietstraat kun je dit jaar voor het
eerst meerdere dagen op de schaatsbaan
terecht. De schaatsen zijn gratis te leen
bij de ijsbaan.
Winterpret in Liskwartier vindt zoals elk
jaar op het Koningsveldeplein plaats, op 22
en 23 december van 11.00 tot 17.00 uur.
In Bergpolder kun je schaatsen op de
schaatsbaan in het park aan de Tak van
Poortvlietstraat, dit jaar voor het eerst
meerdere dagen achter elkaar. Winterpret
in Bergpolder is op 28 en 29 december van
11.00 tot 17.00 uur en op 30 december van
11.00 tot 16.00 uur.
Natuurlijk is er koek en zopie. Voor iedere
bezoeker is er warme chocomelk, koffie of
thee.
Wij, de bewonersorganisaties van Liskwartier
en Bergpolder hopen dat het weer gezellig
gaat worden.

Foto: Frank Zwinkels

Hulp is altijd welkom, niet alleen in de
winter, maar ook in de zomer. Informatie
hiervoor kun je verkrijgen bij de bewoners
organisaties.
De schaatsbanen zijn mogelijk gemaakt
door een bijdrage van de wijkraden van
Liskwartier en Bergpolder en sponsoren!

Zaterdag 29 december geeft de wijkraad
van Bergpolder een eindejaarsborrel bij de
schaatsbaan van 16.30 tot 19.30 uur.
Kom je schaatsen, neem dan je hand
schoenen mee!
Paulus Jonker, bewonersorganisaties
Bergpolder en Liskwartier

‘De bewonersorganisaties van Liskwartier en Bergpolder

... gezellige feestdagen en
een fijn contact met de buren in 2019!

Illustratie: Heleen van Vliet

en de redactie van de wijkkrant wensen je ...

