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Héél veel sporten en fijne muziek bij het
Happy2Move festival

Bewoners uit Noord kunnen bij het Happy
2Movefestival kennismaken met de sport
verenigingen uit Rotterdam Noord die hun
sport en hun club presenteren. Zo komt
honkbalvereniging Neptunus met een
slagkooi waarbij je kan zien hoe hard je een
honkbal kan gooien en slaan. Spelers van
het eerste en tweede team laten zien hoe
leuk de sport is. Handschoenen en knuppels
liggen klaar!
Boksen en tennis
Er komt ook een speciale boksring waar
jong en oud kennis kunnen maken met
boksen en kickboksen. Jonge en volwassen
(kick)boksers van boksclub Spider Gym uit
Blijdorp geven een demonstratie en nodigen
iedereen in het publiek uit om de bokshand
schoenen aan te doen en mee te doen in de
ring. Ook neemt de club trapkussens mee
om tegen te trappen.
Tennisvereniging Unilever zet haar mobiele
tennisvelden in de Savornin Lohmanlaan
zodat iedereen die nog nooit getennist
heeft, een keer de mogelijkheid heeft met
een racket te tennissen om te kijken of die
sport hem of haar aanspreekt.

Hardlopen
Traditioneel kun je op deze sportdag in
Noord weer meedoen aan de 5km en 10km
stratenlopen van de Ronde van Noord.
Op het parkoers over de Bergselaan en de
Bergsingel loop je over de mooiste straten
van Noord wellicht naar een mooi persoon
lijk record. En er is ook weer een Family Run
waar ouders en hun kinderen samen een
rondje van 1,5 km lopen.
Atletiekvereniging Rotterdam Atletiek zal op
de sportmiddag sprintclinics geven.

Foto: Johannes Odé

Zaterdag 28 september verandert de Bergselaan in de sport- én
muzieklaan van Rotterdam Noord! Je kunt dan meedoen aan
allerlei sporten bij het Happy2Movefestival en de Ronde van
Noord. Hardlopen, skeeleren, hockey, tennis, honkbal, kickboksen, basketbal, wielrennen, salsadansen en nog veel meer,
allemaal voor jong en oud!
Ook kan je op de hoek met de Savornin Lohmanlaan genieten
van coole live muziek op een groot podium. Op de terrassen
van Tines en bij de Bergsingelkerk kun je gezellig een drankje
doen en de voorbijkomende hardlopers en wielrenners
aanmoedigen.
Live muziek
Ook voor muziekliefhebbers is het
Happy2Move Festival een feest. Op een
groot podium op de Savornin Lohmanlaan
treden fijne singer-songwriters, DJ’s en
bands uit Rotterdam op. Dit jaar is de
muziek intiem en familievriendelijk.
Zaterdag 28 september is er dus van alles
te beleven bij dit gezellige sport- en muziek
evenement op de Bergselaan. Kom langs
voor een gezellige dag in Bergpolder en
Liskwartier.
Op pagina 4 en 5 vind je alle andere
sportactiviteiten en de optredende artiesten
van het muziekprogramma van Happy2Move.

Bewonersorganisatie
Liskwartier stopt 1 januari!
De leden van het bestuur van de Bewoners
organisatie Liskwartier (BOL) hebben besloten
op 1 januari 2020 niet verder te gaan.
Op pagina 9 kunt u lezen wat Bewoners
organisatie Liskwartier in al die jaren heeft
gedaan en wat de aanleiding is om te stoppen.
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Koffiemaatjes gezocht!

Schrijvers gezocht!

Heeft u behoefte om eens gezellig ergens
een kopje koffie (of thee) te drinken met
wat lekkers erbij? Bij de Koffiemaatjes is
de koffie gratis!

In deze wijkkrant schrijven enthousiaste
bewoners verhalen over wat er speelt in de
wijken Liskwartier en Bergpolder.
De redactie is op zoek naar bewoners die
het ook leuk vinden om voor de wijkkrant te
schrijven. Wil je ook verhalen maken over je
wijk, neem dan contact op met de wijkkrant
via een e-mail naar:
liskwartierbergpolderkrant@gmail.com.

Een plek waar je kunt praten en waar het
gezellig is. Kortom, een plek waar u uit bent
en zich toch thuis voelt. Kom dan eens naar
de huiskamer van de Opstandingskerk
aan het Lisplein, nr. 31. Nu is de huiskamer
nog leeg, maar vanaf de eerste vrijdag
van september willen we elke maand een
koffie/thee moment gaan organiseren voor
de ouderen uit de wijk. Hoe leuk is het om
nieuwe mensen te leren kennen, om te
kletsen met mensen uit de buurt, om een
koffiemaatje te hebben, om verhalen te
delen en om samen te zijn?

Liskwartier & Bergpolder

Wanneer: Elke eerste vrijdagochtend van de
maand van 10.00 - 12.00 uur
Waar:
De Opstandingskerk, Lisplein 31
(NIET de ingang onder de toren,
maar de ingang aan de andere
kant)
Wie:
U! En u mag ook gezellig iemand
meenemen!
Graag tot spoedig ziens!
Team ‘Koffiemaatjes’

Bewoners knappen straatkunst op.
Wie helpt er mee?
Twintig jaar geleden hebben bewoners in Bergpolder hun straten opgevrolijkt met
straatkunst van dieren en bloemen. Die kunstdieren en -bloemen zijn nu aan een
grote opknapbeurt toe, ze worden een beetje roestig. Bewoonster Monique Bastijn is
op zoek naar andere bewoners met wie ze de beelden in een nieuw jasje kan helpen,
vooral door een nieuw likje verf.
De slang, de salamander, de vlinder, de
draak en andere kunstdieren kun je vinden
in de Groen van Prinstererstraat,
de Abraham Kuyperlaan, de Heemskerkstraat,
Luzacstraat en de Talmastraat. Ook zie je in
die straten de vrolijke kunstbloemen bij de
boomspiegels.
Op zaterdag 21 september, zondag 6 oktober,
zaterdag 12 oktober en zaterdag 19 oktober
wil Monique met een leuke groep bewoners
aan de slag. Er zijn vrijwilligers nodig om te

schuren, lakken en te schilderen.Wie kan
haar een handje helpen? Voor een lunch
wordt gezorgd.
Geef je op bij Monique:
telefoon: 06 - 33 66 48 29 of
e-mail: monique127@hotmail.com.
Verzamelen om 11 uur bij ‘Loka Woka’
op de Abraham Kuyperlaan 66A. Kunt u
bovenstaande datums niet, maar wilt u toch
helpen, laat het ons weten!
Alvast bedankt.
Monique Bastijn

Politiebureau verhuisd
Per 16 september is het politiebureau
verhuisd van Boezemsingel 12 naar
Boezembocht 23. Op ons nieuwe politiebureau ontvangen wij u gastvrij zoals u
van ons gewend bent.
Als u aangifte wilt doen, kunt u het beste
vooraf bellen met 0900 – 88 44 over wat de
meest geschikte manier is van aangifte doen
en voor het maken van een afspraak.
Soms kan aangifte ook online. Kijk voor meer
informatie op www.politie.nl

Foto‘s: Frank Zwinkels

Op werkdagen zijn we geopend van 9.00 tot
17.00 uur.
Spoed? Bel 112. Geen spoed, wel politie? Bel
0900-8844.
Politie Rotterdam, basisteam Maas & Rotte
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‘Ook van Jou’ festival opent culturele seizoen Noord
Op 20 en 21 september kan iedereen genieten van en meedoen aan het
‘Ook van Jou’ festival. Een nieuw lokaal feest in Rotterdam Noord met
verhalen, muziek, optredens, heerlijk eten (uit de buurt!) en allerlei
acts voor jong en oud.
Het programma is tot stand gekomen in samenspraak en met medewerking van buurtbewoners en organisaties uit Rotterdam Noord.
Het ‘Ook van Jou’ festival vindt plaats op het Koningsveldeplein in
Liskwartier. Met dit festival vieren we de start van het nieuwe
cultuur- en sportseizoen in Noord.
Er is die twee dagen echt van alles te doen: van Bollywooddans tot voetbal
clinics van Excelsior, van een open kunstatelierroute tot foodworkshops,
van babymuziek tot seniorenverhalen, van silent disco tot muziekoptredens
van muziekgroep Vocalsz. Voor jong en oud en bedacht door de buurt.
Het Rotterdams Volkstheater en Cult North doen ook mee.
Buiten en binnen
Het festival is niet alleen buiten op het plein, maar ook binnen in het
schoolgebouw op het plein, namelijk in de SKAR ateliers en in ontbijt- en
lunchrestaurant ‘De Kok en de Tuinman’.
Wanneer precies?
Vrijdag 20 september, 17.00 tot 23.00 uur
Zaterdag 21 september, 11.00 tot 22.00 uur
Toegang is gratis.
Zie voor de programmering de website van www.studiodebakkerij.nl
Voor meer informatie: ericabaltimore@studiodebakkerij.nl
Het ‘Ook van Jou’ festival is mogelijk gemaakt door de wijkraad Liskwartier
en Gemeente Rotterdam.


Bijzondere film METROPOLIS in Bergpolder
Toen wijkbewoner Philipp Ernsting een keer door zijn buurt in Bergpolder liep, kreeg
hij het idee om de stomme film Metropolis in zijn wijk te vertonen. “Hier wonen heel
veel verschillende nationaliteiten die zeker niet allemaal Nederlands praten.
Een stomme film is vrij van taal en is toegankelijk voor iedereen, die ervoor open
staat, zonder taalbarrières of culturele verschillen.”
Zes professionele muzikanten uit Rotterdam zullen de film met live muziek begeleiden.
De filmvoorstelling is zaterdag 28 september op het Insulindeplein in Bergpolder om
20 uur.
METROPOLIS uit 1924 is de eerste science
fiction film en is geschikt voor elke leeftijd.
Deze film is tijdloos en is een mijlpaal in de
film- en bioscoopgeschiedenis.
Philipp vertelt verder: “Een stomme film
triggert veel meer jouw eigen manier van
waarneming of je zou ook kunnen zeggen
jouw imaginaire geest. Je moet er zeker
voor open staan om de juiste belevenis hier
te bereiken. Frank Zappa zei ooit: ‘Your mind
works like a parachute, it only works when
it’s open.’ En precies dit vind ik persoonlijk zo
spannend aan stomme films.”
Topmuzikanten
“Maar alleen een stomme film met nul geluid
is te saai, daarom wordt de film door een
muziekensemble live begeleid. De muzikanten
die ik voor dit project heb uitgekozen zijn
top avant-garde musici uit Rotterdam. Ik heb
met hun al vele keren voorstellingen gedaan
en ben vol vertrouwen dat ze een prachtig
muziekstuk neerzetten. Er is door mij een
‘filmscore’ uitgewerkt die genoeg ruimte voor

improvisatie laat, maar ook het hele verhaal
strak vertoont.
Ik denk dat vrij veel mensen uit mijn buurt
nog nooit een film uit 1924 hebben bekeken,
zeker niet met live muziek. In onze tijd van
Netflix en multiplex bioscopen is er geen
ruimte meer voor dit soort uitvoeringen.
Daarom denk ik dat deze voorstelling iets
bijzonders kan zijn voor iedereen die het
mee mag maken.
Ik wil de buurt hier graag iets aanbieden wat
voor iedereen toegankelijk is, zonder
taalbarrières of culturele verschillen.
Kortom een gezellige ontmoeting en avond
voor de hele buurt.
Deze film is een klassieker in de wereld van
stomme films met live muziek. Onlangs is
deze film met live muziek in WORM
uitgevoerd. De tickets waren zo uitverkocht.”
De filmvoorstelling op het Insulindeplein is
volledig gratis.
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Skeeleren nieuw bij Happy2Move
Nieuw dit jaar bij Happy2Move is dat je op het mooie asfalt van
de Bergselaan kan komen skeeleren. Kinderen van 6 tot 16 jaar
kunnen meedoen aan een ‘Elfstedentocht’-achtige wedstrijd
waarbij ze met een stempelkaart stempels verzamelen voor elk
rondje dat ze skaten. Na afloop geeft Schaatsvereniging
Rotterdam nog een skeelerclinic.
Dansen
Ook de liefhebbers van dans komen bij Happy2Movefestival aan
hun trekken. Salsa, Bachata, Kizomba, Afro Latin House door Typical
Tropical en Baile Funk en Braziliaanse dans door Swing Brasil.
Tokkelbaan, waterballen, klimwand
En alsof het allemaal niet op kan, kan je ook nog over de Bergsingel
tokkelen vanaf een echte tokkelbaan, kan je in waterballen over de kop
in de Bergsingel en natuurlijk ontbreekt de klimwand dit jaar ook niet.

Kickboksen

Honkbal

Foto: Lukassen Pelka

Family Run

Foto: Joop Bastinck

Intieme muziek bij Happy2Move
Ook voor muziekliefhebbers is het Happy2Move Festival een feest. Op een groot podium op de hoek van de Bergsel aan en de
Savornin Lohmanlaan komen fijne singer-songwriters, bands en DJ’s uit Rotterdam optreden. Dit jaar is de muziek intiem, laidback
en familievriendelijk. DJ Pierre Hagelaars sluit het festival met lekkere dansmuziek af.
Op het programma staan dit jaar:
Kalulu: Normaal speelt Kalulu met haar
vierkoppige band electronic dance music.
Bij Happy2Move speelt ze met haar gitarist
rootsy songs. Liedjes van haar debuutalbum
Hoax en ook nog nooit eerder ten gehore
gebrachte songs zullen voorbij komen.
“Kalulu houdt niet van hokjes en treedt
graag buiten gebaande paden.”

Diona Fox: de schone Rotterdamse heeft
een diepe voorliefde voor soul, jazz en pop.
Vaak vergeleken met Amy Winehouse en
Billy Holliday.
Gitarist Alexandre VanSalen van De Gitaaracademie uit Bergpolder

T.B. Florusse: mooie seventies luistermuziek
in de trant van Jackson Browne, The Eagles
en James Taylor.
Meg Davis: (deelnemer The Voice in Turkije)
speelt Turkse traditionals in een modern
jasje.
DJ Pierre Hagelaars, bekend van onder
andere The Policy (en Coppi), maakt een
eclectische mix van indie, dance, hip hop,
disco en funk met house. De focus ligt op
de groove. Alle mogelijke dansbare klanken
tovert hij uit zijn platencollectie. Hij heeft oa
gewerkt voor artiesten als Editors en samen
gespeeld met 2manydj’s en Simian Mobile
Disco.
Diona Fox

Percussie van Kawienbi: Onno en Sebastiaan,
bekende ‘trommelaars’ uit Noord.
Het exacte tijdschema van de optredens is
bij het ter perse gaan van de wijkkrant nog
niet bekend. Hou de website
www.happy2movefestival.nl in de gaten!
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Weer wielrennen bij Ronde van Noord
Na een jaar afwezigheid staat dit jaar het wielrennen weer op het programma van de
Ronde van Noord met vier mooie koersen: het Kampioenschap van Rotterdam Noord
in de Funklasse (wielrenners zonder licentie) en 60 km voor amateurs/junioren.
Vorig jaar was de loopfiets
wedstrijd voor de allerkleinsten
een groot succes. Ook dit jaar
kunnen kinderen t/m 4 jaar
weer laten zien hoe snel ze zijn
op hun loopfiets.
Kinderen van 8 t/m 12 jaar uit de
wijk kunnen natuurlijk meedoen
aan de Dikke Banden Races.
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Programma Ronde
van Noord 2019
Zaterdag 28 september Bergselaan
13:00 Skeeleren
13:30 Loopfietsen Wedstrijd (t/m 4 jaar)
13:45 Dikke Banden Races (8 t/m 12 jaar)
14:15 Wielrennen Amateurs 60 km
16:00 Wielerkampioenschap Rotterdam
Noord (Funklasse)
17:00 Family Run
17:30 5 km Stratenloop
18:30 10 km Stratenloop

Loopfietsen

Foto: Johannes Odé

“Superleuk om in je eigen achtertuin te koersen”
Roel Reijgersberg houdt van wielrennen. Sinds twee en half jaar
traint de wijkbewoner uit Liskwartier bij de Rotterdamse
wielerclub CS010 met als doel mooie, lange fietstochten in
binnen- en buitenland te maken. Vorig jaar is hij begonnen
met korte wielerwedstrijden (‘rondjes om de kerk’) te rijden.
Hij kijkt er dan ook naar uit om mee te doen aan de wielerronde
van Noord die zaterdag 28 september op de Bergselaan zal
plaatsvinden. “Als ik de straat uitrij, kan ik zo aan parcours
verkenning doen.”
“Ik rij al op een racefiets vanaf mijn studententijd, zo’n vijftien jaar
geleden. De laatste jaren ben ik het fietsen steeds fanatieker gaan
doen. Bij wielerclub CS010 kan ik op woensdagavond en zaterdag
morgen met een grote groep andere wielerliefhebbers uit Rotterdam
goed en gericht trainen. De trainers stippelen telkens weer andere
routes uit, dus elke week kom je op andere plekken, dat is leuker
dan steeds dat bekende rondje. Je doet specifieke oefeningen als
sprinten, bochten aansnijden en tijdritten.
En ze helpen je goed bij je conditieopbouw voor de grote tochten
als de Marmotte, over de bekende cols in de Alpen, en de Trois
Ballons in de Vogezen die ik wil gaan rijden.”
Vriendenclub
Roel, in het dagelijks leven technisch manager
in Verkeersmanagement (“Van matrixbord
tot verkeerscentrale”), benadrukt het sociale
aspect van het samen fietsen bij de club. “De
fiets is de bindende factor; hij brengt mensen
bij elkaar. Via whatsapp spreken we buiten de
trainingen ook met elkaar af om samen een
stuk te gaan fietsen. Je praat dan onderweg
niet alleen maar over fietsen en je drinkt na
afloop een biertje of een koffie met elkaar,
dat is minstens zo belangrijk als het ritje. En
zo leer je ook wielrenners uit je wijk kennen
die inmiddels vrienden zijn geworden.”
Ronde van Noord
“Vorig jaar had ik al mee willen doen aan de
Ronde van Noord, maar toen stond wielrennen
niet op het programma. Tof dat het dit jaar
weer terug is. Het is natuurlijk superleuk om
in je eigen achtertuin te koersen.”

Roel Reijgersberg op kop tijdens de Ronde van Katendrecht

“Een koers als de Ronde van Noord is een
laagdrempelige manier om te ervaren hoe ‘t
is om in een peloton een koers te rijden, de
snelheid, het ‘meedraaien’, ‘kop over kop’,
de zuiging van het
peloton. Dat heb je niet in trainingsritjes.
En ook de sfeer bij zo’n koers is gewoon tof
met het opspelden van de rugnummers,
renners onder elkaar, een koffie vooraf.
Tijdens de koers ben je je aan het meten
met de andere renners, dat is het leuke
competitie-element van zo’n koers. Maar
uiteindelijk rij ik vooral mee voor de gezel
ligheid en de lol met andere bekenden. En
na afloop met clubgenoten natuurlijk een
biertje drinken, de koers nabespreken en
nieuwe fietsplannen maken.”
Frank Zwinkels

Roel Reijgersberg op de top van de Stelvio (Italië)
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Houdt u ook zo van vuil?
Het probleem met zwerfafval staat de laatste tijd in Rotterdam
volop in het nieuws. De wijkkrant ging voor u op zoek naar het
afvalprobleem in Bergpolder.

Wat vindt de wijkraad Bergpolder?
De wijkkrant sprak met Ellen Beyer van de wijkraad Bergpolder.
Zij vertelde dat afval een van de hoofdpunten van de wijkraad is.
De wijkraad zou graag zien dat er meer bewustwording bij de
bewoners zou zijn over het afvalprobleem. Daarnaast zou het fijn
zijn als het grofvuil vaker door de Roteb zou worden opgehaald.
Ook meer papier- en glascontainers zou goed kunnen helpen.
Verder is de wijkraad voor meer handhaving in burger en het beter
promoten van de Buiten Beter app en het telefoonnummer 14010.
Boetes
De gemeente organiseert in oktober een pop-up actie ‘Schoon’
op het Eudokiaplein en het Insulindeplein. Daarnaast krijgen de
bewoners binnenkort een flyer die gaat over de afvalproblematiek
en de rattenplaag. Ook heeft de gemeente voor de hele stad
inmiddels 50 boa’s aangenomen die moeten toezien op het juist
aanbieden van afval. Deze boa’s zijn bevoegd tot het uitschrijven
van boetes.

Troep bij de vuilcontainers op de Noorderhavenkade

Foto’s: Wilco Janssen

Op de Nextdoor app komen regelmatig klachten over afval dat
naast de vuilcontainers wordt geplaatst. Een plek waar dat vaak
gebeurt is de Noorderhavenkade ter hoogte van de Abraham
Kuyperlaan. Vaak vindt men daar grote hoeveelheden dozen en
glaswerk naast de containers geplaatst. Omwonenden zien ook
regelmatig auto’s daar stoppen die de achterbak openen en hun
afval daar vervolgens deponeren.
En dit niet alleen bij de Noorderhavenkade. Uw verslaggever is de
gelukkige bezitter van een hond. Tijdens het uitlaten daarvan ziet
hij dan heel vaak afvalzakken naast containers staan. Ook grofvuil
wordt daar regelmatig geplaatst, en blijft daar dan soms meerdere
dagen staan.
Dit alles geeft de wijk regelmatig een zeer onprettige aanblik.
Ook de bewoners die vlakbij een container wonen zijn niet blij met
de blik op het afval. Ze worden er soms verdrietig en moedeloos
van. Daarnaast trekt afval naast containers ook allerlei ongedierte
aan dat zich aan de voedselresten te goed doet; denk aan het
rattenprobleem in sommige woonblokken en op het Eudokiaplein,
maar ook aan meeuwen die afvalzakken kapot pikken.

Wat zijn de regels?
• Afval hoort in de afvalcontainer, niet ernaast. Verkeerd aangeboden
afval kan u een boete van € 125 opleveren.
• Doe uw afvalzak goed in de container. Soms wordt er niet goed
gekeken of het afval naar beneden is gevallen. De klep van de
container kan dan zijn geblokkeerd. Hij lijkt dan vol, maar is het
niet.
• Is de container vol, ga dan naar de dichtstbijzijnde container.
Deze heeft vaak nog gewoon ruimte.
• Grofvuil hoort niet op straat. Heeft u grofvuil dan kunt u dat
brengen naar het milieupark. Milieupark Hillegersberg Schiebroek
is het dichtstbijzijnde milieupark. De openingstijden zijn op
dinsdag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.15 uur. Het adres is
Melanchtonweg 139.
• Heeft u geen mogelijkheid om het grofvuil weg te brengen dan
kan de Roteb het ook bij u ophalen. U kunt hiervoor een afspraak
maken op de site van de gemeente of het gemeentelijke service
nummer 14010 bellen. Let op: u mag het grofvuil pas buitenzetten
op de dag dat u een afspraak heeft met de Roteb. De inzameltijd
is tussen 08.00 en 21.00 uur.
Tip
En dan nog een tip voor de liefhebbers van een schone buurt: u
kunt straatafval dat naast containers staat melden via de Buiten
Beter app. De gemeente zal dan zo snel mogelijk het afval weghalen.
Laten we onze buurt schoon houden.
Wilco Janssen
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Nieuw lid in wijkraad
Bergpolder
Per 1 september heeft de wijkraad Bergpolder afscheid
genomen van Angelique Mense. Wij willen Angelique bedanken
voor haar inzet.
Leon van Barneveld zal haar plaats vervangen. Wij wensen
hem heel veel succes en zien zijn enthousiaste ideeën graag
tegemoet.
Wijkraad Bergpolder
Leon van Barneveld, Ellen Beyer, Menno Heetveld, Jacqueline Echtermeijer en
Jan van de Vooren (vlnr) vormen de wijkraad Bergpolder

Entree van de stad nieuw speerpunt voor wijkraad Bergpolder
Elk jaar maakt de wijkraad een wijkagenda met de punten die
het aankomende jaar aangepakt moeten worden in de wijk.
De wijkraad Bergpolder heeft bewoners zoveel mogelijk
geprobeerd te betrekken bij het herijken van de wijkagenda.
Dat gebeurde o.a. bij grote supermarkten, op de Geveltuinendag,
de druk bezochte activiteiten van de bewonersorganisatie en
via de gemeentepeiler app.
Het aankomend jaar zal de nadruk gelegd worden op o.a. meer
groen in de wijk, de Hofbogen, een schonere wijk en de entree van
de stad op de Schieweg.
Ideeën voor de wijk
De wijkraad Bergpolder bedankt je hartelijk voor je input. Heb jij
ook ideeën voor de wijk? Kom dan naar een openbare vergadering
van de wijkraad, stuur ons een mail via het e-mailadres
wijkraden@rotterdam.nl, volg ons via de Facebookpagina ‘Wijkraad
Bergpolder’ of download de gemeentepeiler app.
Wijkraad Bergpolder

Leden van de wijkraad Bergpolder in gesprek met
bewoners uit de wijk tijdens de Geveltuinendag

Gemeentepeiler App

De entree van de stad op de Schieweg, bij de Gordelweg

Foto: Frank Zwinkels

Foto: Joop Bastinck

Suggesties van wijkbewoners voor Bergpolder

Foto: Joop Bastinck
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Aanjager van cultuur en bruggenbouwer
Malina Spoor is de nieuwe cultuurscout van Rotterdam Noord.
Wij vonden het hoog tijd voor een kennismakingsgesprek met
haar. Wie is Malina en wat zijn haar plannen voor het culturele
Noorden van Rotterdam?
Geboren in Rotterdam, groeit Malina op in een creatief gezin,
samen met twee oudere broers. Haar beide ouders zijn kunstenaar
en ook haar broers werken in de culturele sector. Malina studeert
fotografie aan het Grafisch Lyceum, maar ontdekt in haar stage dat
het vak modefotografie voor haar te opdrachtgericht is. Daarna
studeert ze verder: autonome beeldende kunst aan de Academie
St. Joost in Breda.
Kunst zonder beeld
Malina vertelt: “Ik keek op St. Joost kritisch naar de kunstwereld.
Zit iedereen daar niet teveel in zijn eigen bubbel? Mijn ouders
combineren hun kunst met een baan in de zorg en leveren zo een
concrete bijdrage aan de maatschappij. Ik vroeg me af: Hoe kan ik
kunst naar de mensen brengen en kan ik kunstenaars in de wereld
zetten?” Ze studeert af zonder beeld, maar met een video waarin
ze een monoloog houdt over de maatschappelijke rol van de
kunstenaar.
Warme broodjes
Tijdens haar studie maakt ze met succes
themapagina’s voor de Havenloods.
Moederdag, kerstmis of de havendagen, de
advertenties gaan als warme broodjes over
de toonbank. Daarna wordt ze call-agent bij
Eneco en later coach van nieuwe collega’s.
Dan belt Google voor een baan in de zakelijke
markt. “Na het sollicitatiegesprek reed ik
naar mijn ouders voor advies. Dit zou een
definitief afscheid van de kunstwereld
betekenen. Wilde ik wel commercieel gaan?
Ik besloot om het niet te doen, kort daarna
zag ik de baan van cultuurscout langskomen
en ben heel blij dat ik deze kans gekregen
heb.” Haar eerste baan als cultuurscout is
in Overschie. Wanneer ze ziet dat de plek in
Noord vrijkomt meldt ze zich meteen.

Malina Spoor

Mensen die vaker een aanvraag hebben
gedaan kennen het klappen van de subsidie
zweep. Maar ook nieuwe mensen moeten
een kans krijgen en daar help ik ze graag bij.
Naast de gemeentelijke subsidie of via een
bewonersinitiatief bij de wijkraad zijn er ook
nog landelijke fondsen waar subsidie aange
vraagd kan worden. Een subsidiea anvraag

Inspireren en subsidiëren
“Ik probeer zoveel mogelijk culturele
initiatieven te stimuleren en te realiseren”,
zegt Malina. “Natuurlijk ga ik niet op de
stoel van de kunstenaar zitten, maar
probeer ik kunstenaars de juiste vragen te
stellen en mensen aan elkaar te verbinden.
Een realiteitscheck is soms nodig om een
plan te stroomlijnen en te laten landen.
Subsidieadvies hoort hier ook bij. Iemand
kan een geweldig idee hebben wat nog net
wat helderder opgeschreven kan worden.

Foto’s: Lidian van Megen (Northern Island)

kan worden gesplitst en bij verschillende
fondsen worden neergelegd. Door kleinere
bedragen te stapelen wordt zo een groter
bedrag toch bijeengebracht.”
Bewoners participeren
“Het is de bedoeling dat culturele initiatief
nemers iets maatschappelijk relevants doen,
waarin bewoners kunnen participeren.
Ik breng de behoefte aan cultuur in Noord
in kaart en geef deze door aan beleidsme
dewerkers van de gemeente. Ook proberen
we de culturele kaart weer nieuw leven in
te blazen, zodat kunstenaars elkaar kunnen
vinden en bruggen bouwen nog gemakkelijker
gaat worden”.
Heb je een goed idee?
“Ik zou aan de mensen willen vragen: Ben
jij iemand die in mijn mentale kaartenbak
zou moeten zitten? Heb je een leuk idee,
een goed cultureel initiatief dat je graag zou
willen realiseren? Bel of mail me. Ook als je
geen klip en klaar plan hebt maar wel iets
wilt bijdragen, mail naar:
Noord@cultuurscouts.com (vergeet de s niet
op het eind) of bel op 06 - 33 33 31 25. Ik kijk
uit naar de kennismaking bij een kopje koffie,
al neem ik dan liever zelf een kopje thee!”
Helen van Vliet

Colofon
Wijkkrant Liskwartier & Bergpolder is een uitgave van de
bewonersorganisaties van Liskwartier en Bergpolder.
nummer 18, september 2019

U kunt kopij voor de volgende krant sturen naar ons e-mailadres.

Samenstelling: Frank Zwinkels

E-mail: liskwartierbergpolderkrant@gmail.com
Facebook: /LiskwartierBergpolder
Website: www.bergpolder-liskwartier.nl

Redactie: Joke Verkerk, Helen van Vliet, Marga de Waard,
Frank Zwinkels

Ontwerp: Lumen Rotterdam (Ab Bol)
Druk: De Groot Drukkerij B.V. Goudriaan
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42 Jaar Bewonersorganisatie Liskwartier
De bewonersvereniging Liskwartier is opgericht in 1978 toen in het kader van de stadsvernieuwing de sociale woningbouw in het
Liskwartier werd gerenoveerd. Veel woningen werden opgeknapt; sommige waren zo slecht dat er nieuwbouw kwam. Om goede
afspraken te kunnen maken met woningcorporaties en de gemeente verenigden de bewoners zich. Zij werden ondersteund door
opbouwwerkers (welzijnswerkers) en woningtechnisch geschoolde deskundigen. De gemeente pakte het participatieproces
intensief aan; het vernieuwingsproces vond plaats in nauw overleg met bewoners, over de te vernieuwen en nieuwe woningen,
over (tijdelijke) verhuisprocessen, over straatindeling, kortom over alles wat bij de aanpak aan de orde kwam.
Bewoners organiseerden feestelijke activiteiten om samen de moed erin te houden. ”Samen staan we sterk..”.
De bewonersorganisatie verspreidde nieuwsbrieven, later de krant
‘Het BOLwerk’. Uiteindelijk ging deze samen met de wijkkrant van
Bergpolder: ‘Liskwartier en Bergpolder’, deze wijkkrant.
Andere aandachtspunten
Na de Stadsvernieuwing speelden er andere dingen bij de bewoners
organisatie zoals jeugdactiviteiten, de komst van een ESSO-station
aan de Gordelweg, de start van de eerste Rotterdamse ‘Krajicek
Playground’ (Koningsveldeplein), de ontwikkeling van de Hofplein
lijn (‘Vrienden van den Hofpleinlijn’). Voor elk onderwerp was er
wel een groep vrijwilligers die het oppakte, vaak samen met de
bewonersorganisatie en het opbouwwerk. Er kwam meer samen
werking met Bewonersorganisatie Bergpolder, zoals bij straat
vernieuwingsprojecten, geveltuinen, de tuinen aan de Gordelweg,
informatie over funderingsproblemen; de Buurtwinkel werd
opgezet, activiteitenruimte ‘De Vrije Ban’ ging open.
Begeleid door het opbouwwerk werd er serieus en hard gewerkt,
ondersteund door administratieve krachten. In samenwerking met
vrijwilligers die zich voor één of enkele projecten inzetten kwamen
er heel wat straat- en wijkactiviteiten tot stand, voor jongeren en
voor ouderen. Tegelijkertijd legde men (nieuwe) informele contacten
met buurtbewoners en bood men ruimte voor enthousiaste groepen
in De Vrije Ban. Er werd met plezier veel werk verzet, door bestuur
en betrokken vrijwilligers.

Informatie-avond over de Stadsvernieuwing in Liskwartier in 1980

Stoppen
Door de bureaucratische rompslomp en onduidelijkheden in de
subsidieregelingen werd de aanslag op de tijdsbesteding van de
bestuursleden steeds groter. Kostbare tijd kon niet aan de inhoud
van de activiteiten voor bewoners in de wijk worden besteed.
Dat was zeker het geval toen een verschil van mening met de
wijkraad Liskwartier ontstond over de interpretatie van de taken
van de bewonersorganisatie. Die taken zouden gedeeltelijk niet
onder ‘bewonersinitiatieven’ vallen.
Tenslotte heeft voortdurend uitstel van de toekenning van subsidie
voor het jaar 2019 ertoe geleid dat de bestuursleden hebben
besloten per 1 januari 2020 te stoppen met Bewonersorganisatie
Liskwartier.
Wij, bestuursleden, staan open voor vragen en reacties.
In september en oktober kan iedereen over dit onderwerp een
e-mail sturen naar bolis@luna.nl.
Men kan ook langs komen, bij voorkeur op maandag tussen 11 en
14 uur, na telefonische afspraak 06 - 39 05 15 27.
Joke Verkerk, Paulus Jonker, Wendelien Lans

Opening van het pand in de Willebrordusstraat in 2004

Minder ondersteuning, wijziging in financiële opzet
Ondertussen werd door de gemeente bezuinigd op het welzijnswerk
en daarmee ook op ondersteuning voor de Rotterdamse bewoners
organisaties. Het ging zover, dat de BOL vanaf 2014 geen
professionele ondersteuning meer kreeg, maar door de gemeente
geacht werd op alle gebieden even actief te blijven, zonder
verhoging van de – toch al geringe – subsidie.
Zo zette de BOL zich in – op verzoek van de gemeente – voor
verbetering van de leefbaarheid van het Koningsveldeplein, vrijwel
uitsluitend met hulp van vrijwilligers, met positief resultaat.
Er kwam ook verandering in de subsidiebasis voor bewoners
organisaties; de administratie werd ingewikkelder en tijdrovender.
De brede doelstellingen kwamen onder druk te staan. De relaties
met het (gewijzigde) gemeentelijke apparaat werden minder
intensief en minder effectief.

Het bestuur van de bewonersorganisatie Liskwartier voor
hun pand in de Willebrordusstraat

Foto: Frank Zwinkels
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Hofpleintrein: Welkom in Rotterdam!
Opgewacht door bestuursleden van Stichting Hofpleintrein
kwam op 21 juni ’s morgens om 04:45 uur het oude rijtuig van
de Hofpleinlijn aan bij Stoom Stichting Nederland te Rotterdam,
op een dieplader en een kraanwagen. Na vijf jaar is het
Stichting Hofpleintrein Rotterdam gelukt om deze in
Duitsland ontdekte oude, verwaarloosde treinwagon naar
zijn oorspronkelijke thuishaven Rotterdam te krijgen.
Tien dagen later trokken die bestuursleden hun werkkleren aan
om samen met enkele vrijwilligers de eerste voorbereidingen voor
een grondige restauratie te treffen: afval verwijderen, de binnenkant schoonmaken en hier en daar klein herstel aanbrengen.
Nu de wagon veilig in Rotterdam is aangekomen, gaat het bestuur
van Stichting Hofpleintrein een volgende stap zetten naar het
einddoel: een gerestaureerde wagon in oude glorie op het dak van
het Hofpleinviaduct. Het komt goed uit dat het viaduct onlangs
door de woningcorporaties en Pro-Rail is verkocht. Nu er na jaren
nog slechts één eigenaar is, zijn er geen belemmeringen meer om
op het dak een mooi park te maken en het rijtuig daar een plek te
geven.

Foto: Michel Uiterwijk (Miesman.com)

Restauratie als leerproject
De volgende stap is de feitelijke restauratie. Het werkplan wordt
door het bestuur afgerond en de laatste afspraken over het werk
worden gemaakt met Scholengemeenschap LMC-VO. Leerlingen van
deze scholen gaan een groot deel van de herstelwerkzaamheden
uitvoeren als leerproject.
Daarbij komt nog meer kijken: er zijn toezeggingen van verschillende
fondsen, maar er moeten meer fondsen en sponsoren benaderd
worden en om het project tot een goed einde te brengen is er nog
behoefte aan materialen als hout en metaal, verder elektriciteits- en
verwarmingsonderdelen en loodgieters-producten. Elk aanbod wordt
verwelkomd, bijvoorbeeld tegen gereduceerde of inkoopsprijs.
Oproep
Bedrijven of particulieren die medewerking willen verlenen aan de
restauratie door verstrekking van bouwmaterialen of –producten,
zijn uitgenodigd om een e-mail te sturen naar info@hofpleintrein.nl,
of te bellen: 06 - 20 60 91 18.

Foto: Michel Uiterwijk (Miesman.com)

Wendelien Lans (Stichting Hofpleintrein Rotterdam)

Foto: Jan Waszink

Foto: Jan Waszink

Adressen en telefoonnummers
Bewonersorganisatie Bergpolder
Willebrordusstraat 74
telefoon: 06 - 39 05 15 27
e-mail: bobergpolder@gmail.com
info: www.bergpolder-liskwartier.nl
Bewonersorganisatie Liskwartier
Willebrordusstraat 72
telefoon: 06 - 39 05 15 27
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 Conchita Nederlof en houd me bezig met voetverzorging
voor iedereen, van jong tot oud. ‘Voetvolk’ is mijn eerste onderneming.
Na vijftien jaar personal assistent te zijn geweest raakte ik in een
burn out, tegelijkertijd gingen de kinderen de deur uit en ik kwam
op een punt waarbij ik mezelf afvroeg wat nou écht te willen: met
mijn handen bezig zijn en sociale contacten leggen. Terug naar de
schoolbanken voor de spoedopleiding tot pedicure, dat was best
wel pittig. Ik dacht niet meteen aan een winkel, maar werd wel
geprikkeld door het ondernemersplan dat ik tijdens mijn opleiding
moest schrijven. En toen de unieke kans zich voordeed deze winkel,
op de Berkelselaan 64b, te beginnen kwam dat plan nog goed van pas!
Hoe ben je op deze plek gekomen?
Via een in deze straat woonachtige vriend. Er waren meer
gegadigden en ieders plannen werden beoordeeld op de
haalbaarheid. Blij verrast viel de keuze op mij.
Kende je de buurt al?
Ik woon zelf niet in de buurt, maar kende hem al een beetje door
bovengenoemde vriend.
Van wat ik tot nu toe heb gezien vind ik het fantastisch hier, zou
hier zomaar kunnen wonen.
Zit je hier al lang?
De winkel is geopend op 1 november 2018, dus ik zit hier al bijna
een jaar.
Hoe heb je de salon kunnen realiseren?
Daar is een maandenlange verbouwing aan vooraf gegaan, er moest
echt veel aan gebeuren. Vloeren moesten worden uitgehakt, elektra
verplaatst en verbeterd. Met dank aan mijn zeer handige man
veranderde de uit hokjes bestaande ruimte tot de mooie salon die
het nu is.
Hoe ben je op de naam ‘Voetvolk’ gekomen?
De eerder genoemde vriend, heeft een eigen reclamebureau; hij
had al heel snel deze naam bedacht. De toevoeging ‘volk’ als zijnde
volks, volkswijk, in positieve zin refererend aan de gezellig uitstraling
van de wijk.

Foto’s: Frank Zwinkels

Hoe kom je aan je klanten?
Veel mensen uit de buurt komen bij mij ‘op de stoel’, maar ook
van ‘over de brug’ (naar de Rozenlaan). De salon heeft een open
uitstraling en nieuwsgierige mensen willen ook nog wel eens binnen
lopen.
Welke behandelingen geef je?
Ik geef allerlei voetbehandelingen, van professionele voetzorg tot
cosmetische of ontspannen voetbehandelingen. De spa/wellness
voetbaden zijn de nieuwste aanwinst van Voetvolk. Ik heb laatst
mijn jongste klant van 6 jaar pijnloos verholpen van een likdoorn,
mooier kan niet toch!
In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken zijn het niet
alleen ouderen of dames die naar mijn salon komen. Juist voor de
heren blijkt mijn drempel laag te zijn en jongeren weten me ook te
vinden. Zo behandel ik regelmatig een clubje jonge hardloopdames
uit deze wijk die na het lopen van de marathon van Rotterdam bij
mij terecht kwamen om hun gehavende voeten te laten verzorgen.
Mijn grootste doelgroep ligt tussen de 25 en 60 jaar.
Wat biedt de salon nog meer?
Naast het geven van behandelingen verkoop ik nog allerlei
producten op het gebied van speciale voetzorg zoals producten
om schimmel te bestrijden, voetcrèmes voor verschillende huid- en
nagelproblemen maar ook verzorgende voetproducten.
Hoe onderscheidt jouw salon zich?
De eigentijdse uitstraling, die in tegenstelling tot het klinisch wit van
de gemiddelde salon, zeker drempelverlagend is voor jonge mensen
maar ook voor mannen.
Waar ben je het meest trots op?
Dat de mensen na een behandeling blij de salon uitlopen, daar doe
ik het voor!
Joke Verkerk
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Je kan nu ook hockeyen in Rotterdam Noord
Stel, je woont in Bergpolder of Liskwartier en je wilt gaan hockeyen bij een club,
waar kan je dan terecht in Rotterdam? Tot voor kort moest je voor een hockeyclub
helemaal naar Hillegersberg, Kralingen of Ommoord, dus niet naast de deur.
Sinds 1 september kan je wel dichtbij hockeyen want in Blijdorp heeft Hockeyclub
Delfshaven een gloednieuwe hockeya ccommodatie geopend.

Tijdens de opening van het hockeycomplex speelt wethouder Sven den Langen
een potje hockey met kinderen van HC Delfshaven

Hockey is de snelst groeiende sport in
Nederland. Vooral veel kinderen kiezen voor
deze populaire sport. Maar in Rotterdam
liggen de hockeyvelden allemaal aan de
rand van de stad of op Zuid, waardoor je
bijna altijd een auto nodig hebt om er te
komen.
“Een hockeyclub die voor veel kinderen in
West en Noord makkelijk bereikbaar is per
fiets of lopend, is een belangrijke reden om
onze hockeyclub aan de Energieweg tussen
Blijdorp, Delfshaven en Overschie te vestigen”,
vertelt Karin Kandt van Hockeyclub
Delfshaven. “We zijn in 2015 gestart met
hockey op pleintjes in de wijk. Onze filosofie
is dat de club een afspiegeling is van de stad
en haar inwoners. Veel (ouders van) kinderen
weten de verschillende sportclubs goed
te vinden, maar dat geldt lang niet voor
iedereen. Uiteraard zijn alle kinderen bij ons
welkom en voor een aantal kinderen doen
we gewoon wat extra moeite om de sport
toegankelijker te maken.“

Foto’s: Javi Alonso

Laagdrempelig
“We zijn een club van en voor de wijk, waar
iedereen op z’n eigen niveau en vooral
met veel plezier kan hockeyen. Het is een
gastvrije, stadse en kleurrijke vereniging
waar iedereen welkom is en waar alle leden
samen de club maken”, aldus de website
van Hockeyclub Delfshaven. Ze proberen de
drempel voor iedereen zo laag mogelijk te
houden; als je hockey wil proberen kun je
veel spullen zoals schoenen of een hockey
stick van de club lenen, de kosten van een
clubtenue voor als je competitie gaat spelen
zijn erg laag, en ook het Jeugdsportfonds
Rotterdam kan de jaarlijkse contributie
vergoeden als ouders dat niet kunnen
betalen.
HC Delfshaven wil iedereen op een laag
drempelige manier laten kennismaken
met hockey. Naast de verschillende pleintjes

“De afgelopen jaren waren we in een
tijdelijke accommodatie aan het Lloyd
Multiplein gehuisvest en speelden onze
oudere jeugd ook thuiswedstrijden bij onze
collega Hockeyclub Feijenoord op Zuid.
Met onze verhuizing naar een eigen plek
hebben we een gloednieuw veld waar alle
teams op kunnen spelen. Maar we verdwijnen
niet van de pleintjes, want we willen nog
steeds zoveel mogelijk kinderen in aanraking
laten komen met de (hockey)sport.
We zijn heel blij met deze plek, want het
blijft bijzonder om middenin de stad zo fijn
te kunnen sporten!”
Het clubgebouw van HC Delfshaven

Meisjesteam C1 van HC Delfshaven

in de wijk geven we ook lessen op basis
scholen via de verschillende Schoolsport
Verenigingen. Op deze manier kunnen ze
een beetje proeven aan de hockeysport om
te zien of het wat voor ze is. Maar je kunt
je via de website ook aanmelden voor een
gratis proefles, zodat je vrijblijvend een keer
mee kunt trainen. Iedereen is welkom!
Op zaterdag 28 september kunnen kinderen
in de wijk kennis met ons maken bij
Happy2Move, het sportfestival op de
Bergselaan. Hockeysticks, hockeyballen en
doeltjes liggen op jullie te wachten.
Frank Zwinkels

