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Bergpolder dakloos
Na zich 35 jaar om het wel en wee van Bergpolder te hebben
bekommerd, zal de bewonersorganisatie Bergpolder waarschijnlijk
per 1 januari 2020 haar deuren moeten sluiten.

Dit alles dreigt te verdwijnen!!!

Foto: Frank Zwinkels

De bewonersorganisatie houdt zich bezig met verschillende
activiteiten. Drie halve dagen per week is er een buurtwinkel waar
bewoners administratieve hulp kunnen krijgen. Verder organiseert
zij op het sportveldje aan de Tak van Poortvlietstraat zo’n zeven
keer per jaar grote kinderactiviteiten zoals het Spetterfestival,
‘Klimmen en Klauteren’ en in december de schaatsbaan.
Daarnaast geeft de bewonersorganisatie vier keer per jaar de
wijkkrant uit. Een kleine groep vrijwilligers is hier mee bezig.
Wilco, Bernice en Paulus van de bewonersorganisatie Bergpolder

Tot 1 januari 2020 woont de bewonerso rganisatie Bergpolder
samen met de bewonersorganisatie Liskwartier. Deze laatste heeft
besloten eind van dit jaar te stoppen. Bergpolder wil door, maar
zal het pand in het Liskwartier in de Willebrordusstraat moeten
verlaten.
De bewonersorganisatie Bergpolder vecht nu voor een plekje in
haar eigen wijk, omdat Bergpolder geen centraal punt heeft waar
bewoners terecht kunnen. Er is geen Huis van de Wijk; er is geen
plek waar bewoners samen kunnen komen voor opzoomeren, een
kopje koffie of iets anders.

We worden gesteund door onze wijkraad. Zij zien het belang
van onze functie voor de bewoners in. Nu ligt het balletje bij de
gemeente: maakt zij voldoende subsidie vrij voor bewoners
organisatie Bergpolder?
Bergpolder is een fijne wijk, laat een organisatie die dit ondersteunt
niet in de steek!!!
Binnenkort: de speciale actiekrant!
Bewonersorganisatie Bergpolder

Oudste man van Rotterdam woont in Liskwartier!
Op 1 november vierde de heer Dick
Schoenmaker zijn 103e verjaardag.
Daarmee is hij de oudste man van
Rotterdam! En hij woont in het Liskwartier.
Meneer Schoenmaker woont nog zelfstandig
en komt via een erg steile trap in zijn
bovenwoning. Hij wordt ook wel ‘Opa Koekie’
of ‘Opa Kaakje’ genoemd door de kinderen
van kinderopvang ‘De Bonte Specht’ in het
Humanitasgebouw, waar hij regelmatig naar
binnenloopt en koekjes uitdeelt.

Foto: René Castelijn

Op zijn verjaardag mocht de wijkraad van
Liskwartier hem het boek ‘Stadhuis

Rotterdam, honderd jaar een baken in
de stad’ met daarin een persoonlijke
handgeschreven verjaardagswens van
burgemeester Aboutaleb en een bloemetje
overhandigen.
Op de vraag wat zijn geheim van fit oud
worden is, was zijn antwoord: “Hard werken
en veel dansen”. Daar kunnen we een
voorbeeld aan nemen.
Op pagina 10 staat een uitgebreid verhaal
over de heer Schoenmaker dat eerder
verscheen in de wijkkrant van december
2016 naar aanleiding van zijn 100e
verjaardag.
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Schaatsen in de kerstvakantie
Handschoenen aan en muts op! In de kerstvakantie kan je weer in de buurt schaatsen.
Op het sportveldje in het park aan de Tak
van Poortvlietstraat in Bergpolder kun je
op zaterdag 28, zondag 29 en maandag
30 december op de schaatsbaan terecht.
De schaatsen zijn gratis te leen bij de ijsbaan.

De schaatsbaan is mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van de wijkraad Bergpolder.
En de sponsoren!

PS. De traditionele schaatsbaan op het
Koningsveldeplein in Liskwartier vindt dit jaar
helaas niet plaats.

Kom je schaatsen, neem dan je handschoenen
mee!

Paulus Jonker, bewonersorganisatie Bergpolder

Natuurlijk is er koek en zopie. Voor iedere
bezoeker is er warme chocomelk, koffie of
thee. Naast de overdekte schaatsbaan kan je
meedoen aan ‘ijsstokschieten’ (soort curling)
en een reactiespel. Ook is er een overdekte
tent waar muzikanten uit de wijk muziek
kunnen komen maken. In de tent zijn ook
spelletjes aanwezig.
De bewonersorganisatie Bergpolder hoopt
dat het weer gezellig gaat worden en dat veel
kinderen en hun ouders hun schaatsen komen
onderbinden. Hulp bij de organisatie is altijd
welkom. Informatie hiervoor kun je krijgen bij
de organisatie bij de schaatsbaan.
‘Winterfeest in Bergpolder’ is op 28 december
van 12.00 tot 20.00 uur; op 29 en 30 december
kun je schaatsen van 12.00 tot 17.00 uur.

Foto: Johannes Odé

Bewonersorganisatie
Liskwartier dicht in 2020

Zoals u wellicht al in de vorige wijkkrant heeft gelezen is de
bewonersorganisatie Liskwartier vanaf januari 2020 definitief
dicht!
Voor u als bewoner betekent dit:
• De buurtwinkel, waar bewoners administratieve hulp kunnen
krijgen, is dicht.
• Meedenken over bewonersinitiatieven en andere zaken die in
het Liskwartier spelen?
Wij zijn er helaas niet meer om u te ondersteunen…
• Binnenlopen met vragen over het Opzoomeren is niet meer
mogelijk en ook de uitbetaling van de Opzoomerbonnen kunnen
hier niet meer plaatsvinden.
• De wijkkrant zal nu op een andere manier dan via de bewoners
organisatie uitgegeven moeten worden.
Gelukkig kunnen we u meedelen dat de activiteiten in de Vrije Ban
gewoon doorgaan!
Bestuur bewonersorganisatie Liskwartier

Bij Sophiahof geen vuurwerk
Er mag tijdens de jaarwisseling in Rotterdam alleen vuurwerk
worden afgestoken in vuurwerkzones. Het is de eerste keer dat
er vuurwerkzones komen, in plaats van vuurwerkvrije zones.
De wijken Bergpolder en Liskwartier zijn ook vuurwerkzones
tijdens oud en nieuw, maar let op, er zijn ook een paar plekken
in de wijk waar dan een verbod op vuurwerk geldt. Zo mag
in Bergpolder bij seniorencomplex Sophiahof in de Anna van
Westrienenstraat geen vuurwerk worden afgestoken.
In Liskwartier mag je tijdens oud en nieuw geen vuurwerk afsteken
bij Humanitas aan de Bergweg, het Koningsveldeplein en de
ecologische zone aan de Gordelweg langs het Noorderkanaal.
Via de gemeente-app ‘Woov’ kan je zien of je in een vuurwerkzone
staat of niet.

Seniorencomplex Sophiahof

Foto: Frank Zwinkels
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De lampionnenoptocht komt er weer aan
December, de maand van feesten en verrassingen, van de donkere dagen voor kerst en natuurlijk van de jaarlijkse lampionnenoptocht.

Sing-In Christmas Carols
Terwijl de stoet met een verhalenverteller erbij, in beweging komt
bij de Hildegardiskerk, begint in de Bergsingelkerk een Sing-in met
Christmas Carols. Inmiddels zijn we bij de Samaritaan. Daar wordt
ook een kerstverhaal verteld en kerstliedjes gezongen.
Dan gaat de tocht verder naar de Bergsingelkerk. Daar wacht een
verrassing voor alle meelopers met uiteraard wat lekkers voor
kinderen, ouders en alle andere bezoekers. We zingen met z’n allen

Foto: Joop Bastinck

Op dinsdag 24 december om half vijf staan de deuren van de Hilde
gardiskerk aan de Hammerstraat open voor groot en klein. Binnen
gaan we kerstliedjes zingen en dan verzamelen we ons buiten voor
de lampionnenoptocht. Het leukste is als de lichtjes branden dus
neemt iedereen een eigen lampion en lichtje mee. Langzaam, want
er lopen ook kleintjes mee, gaat de optocht naar de De Samaritaan
aan het Lisplein.

nog enkele kerstliedjes en dan gaan we weer naar huis.
De kerstdagen zijn begonnen.
Susan van der Schoor

‘Slagwerk! woodentouch’ in Bergsingelkerk
De Rotterdam Chamber Music Society gaat het jaar knallend
afsluiten met een klassiek slagwerkconcert in de Bergsingelkerk. Vier Rotterdamse musici spelen een wereldwijd repertoire,
uitsluitend gewijd aan slagwerkinstrumenten.
Kom zaterdag 21 december ontdekken hoe veelzijdig, spannend
en actueel kamerm uziek kan zijn!

Slagwerk, zowel ritmisch als melodisch, spreekt enorm tot de
verbeelding. In vrijwel alle culturen maakt slagwerk onderdeel uit
van volksmuziek. In (westerse) klassieke muziek speelt het zelden
een rol op de voorgrond. Daar gaan wij iets aan doen in deze
concerten, waar slagwerk het hoogste woord heeft. De jonge maar
veelgeprezen musici Georgi Tsenov en Jose Minarro Sanchez heb
ben samen met hun Codarts-docenten Hans Leenders en Ramon
Lormans het programma samengesteld. In verschillende formaties
spelen ze stukken die voor slagwerk gecomponeerd of gearrangeerd
zijn.
Astor Piazzolla
Met Brave new world van Rotterdammer Aart Strootman staat onze
wereldstad op het programma. Steve Reich is waarschijnlijk de
bekendste nog levende componist van de avond. Daarnaast zullen
we ook twee stukken van de Béla Bartòk en Jean Sibelius horen, in
een arrangement van Georgi Tsenov. Bijzondere vogels zoals de
‘marimba rasta’ Adi Morag en gevestigde componisten als Astor
Piazzolla en Darius Milhaud zorgen samen met Turkse componist
Adnan Saygun voor een gevarieerd programma, waarin vele uithoeken
van de wereld vertegenwoordigd zijn. RCMS heet u allen van harte
welkom op deze bijzondere avonden!
Jonge musici op weg naar een professionele carrière
Jonge musici krijgen bij de Rotterdam Chamber Music Society
(RCMS) de kans om meer podiumervaring op te doen met het
uitvoeren van kamermuziek. Jong muzikaal talent uit binnen- en
buitenland staat zij-aan-zij op het podium met ervaren topmusici.
Liskwartierbewoner, artistiek leider en oprichter Julien Hervé: “Door
jonge getalenteerde musici aan meer ervaren musici te binden
kunnen we prachtige programma’s neerzetten, hen de kneepjes van
het vak bijbrengen en samen naar de concerten toewerken.
Deze ervaring is voor hen van levensbelang, maar voor ons ook:
we bereiden immers onze collega’s van de toekomst voor op hun
professionele carrière!.”
Gratis toegang op 21 december 2019
U kunt deze bijzondere concerten bijwonen zonder entree te betalen.
Een gift na afloop wordt echter zeer gewaardeerd, en is nodig om
de onkosten te dekken. Wees welkom! Het is niet nodig om te
reserveren.
Zaterdag 21 december: aanvang 20.15 uur, Bergsingelkerk,
Bergsingel 150.
www.rotterdamchambermusicsociety.nl
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‘Samen Spellen Spelen’ in de Vrije Ban
De decembermaand heeft iets aantrekkelijks. De vroege
duisternis, de lampen aan, de kachel verwarmt de ruimte.
Voor veel mensen is dit een moment voor een bordspel. Even de
gezelligheid en het contact zoeken aan een tafel. Op 27 december
kun je zo’n ervaring hebben.
Op vrijdag 27 december aanstaande is er weer een spellenavond
in de Vrije Ban. Vanaf 19.30 uur staan de deuren open, voor de
liefhebber van moderne spelen. Aangezien de spellen die in
collectie staan door een kenner van het spel uitgelegd kunnen
worden, is deze laagdrempelige bijeenkomst toegankelijk voor
iedereen die interesse heeft in het moderne spel.

Zin in een bezoekje aan deze spellenclub. Loop op 27 december
vanaf 19.30 uur de Vrije Ban, Vrijenbansestraat 50, binnen.
De bijdrage voor de avond is 2.50 euro p.p. Hier krijg je koffie, thee,
frisdrank en wat te snaaien.
Meer informatie: bordspelavondennoord@gmail.com vraag naar
Vincent.
Vincent van Brakel

Bordspelavonden Noord, de club die achter deze avonden zit,
heeft dankzij de wijkraad Bergpolder een eigen collectie spellen.
In deze collectie staan spellen voor de denker, de doener en de
gezelligheidszoeker. Je kunt tegenwoordig binnen de spellenwereld
een keur aan mechanismen en thema’s vinden waar spellen
omheen worden gebouwd.
Het tweetal dat verantwoordelijk is voor deze avonden, organiseert
al sinds oktober 2013 spellenavonden in de Vrije Ban. In de loop der
jaren is de club dé spellenclub voor Rotterdam Noord geworden.
Het motto van de club is ‘samen spellen spelen’.
Welke spellen?
De leek en liefhebber zal willen weten hoe de spellen heten die
tijdens de bordspelavonden gespeeld kunnen worden. Azul is zo’n
titel maar ook Carcassonne, Catan, Berenpark, Coleretto, Orleans,
de Vorsten van Florence en vele andere titels.

Foto: Frank Zwinkels

... gezellige feestdagen en een fijn contact met de buren in 2020!

De bewonersorganisaties van Liskwartier en Bergpolder en de redactie van de wijkkrant wensen je ...

Illustratie: Helen van Vliet
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Liskids kerstvoorstelling
Zoals ieder jaar organiseert Stichting Liskids voor alle buurtbewoners een muzikale kerstvoorstelling in de Bergsingelkerk.
Vrijdag 20 december begint om 18.30 uur Een avontuurlijk kerstfeest met Kira en Pinar.
Kruip gezellig naar elkaar toe in de Bergsingelkerk. De aanstekelijke
liedjes van theatermakers Kira en Pinar warmen je op in deze koude
dagen. Elk lied vertelt zijn eigen verhaal. Over vriendschap, een
nieuw begin, licht in de donkere dagen, een tijd van samen zijn en…
feest vieren! Een concert voor alle kinderen op de wereld. Een mooi
programma voor de hele familie als begin van de kerstvakantie.
Na de voorstelling is er naast de kerstboom voor iedereen een
hapje en een drankje.
De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
18.15 deuren kerk open
18.30 aanvang voorstelling
19.30 einde voorstelling
19.30-20.00 kerstdrankje en hapje

Theatervoorstelling op pad
‘Keet begint opnieuw’
Studio de Bakkerij heeft voor de decembermaand een nieuwe
locatievoorstelling gemaakt waarbij verhalen van bewoners uit
verschillende wijken en eten centraal staan.
De afgelopen zomer is Keet op pad gegaan in Rotterdam Noord en
in de wijk Escamp, Den Haag. Zij heeft contact gezocht met buurt
bewoners uit deze wijken. Keet heeft bij verschillende mensen aan
tafel gezeten en gesproken over ‘eten’ en ‘opnieuw beginnen’.
De verhalen die uit deze gesprekken voortkwamen, zijn het
uitgangspunt geworden van de voorstelling.
‘Keet begint opnieuw’ gaat over Keet.
Zij is eind 60, heeft geen kinderen en al
jaren bewust alleen. Ze heeft besloten
opnieuw te beginnen: mensen op te zoeken,
mensen te leren kennen en opnieuw ín het
leven te stappen.
Ga bij Keet aan tafel zitten en luister naar
de verhalen die ze vertelt. Vervolgens ga
je zelf op pad en krijg je op verschillende
locaties in de wijk verhalen te horen van de
mensen die Keet heeft ontmoet.
Misschien begin je zelf ook een beetje
opnieuw.
Speeldata Studio de Bakkerij
Do 19, zo 22 dec, do 26, vrij 27, zo 29 dec:
om 12.00 uur
vrij 20, za 21, di 24, vrij 27 & za 28 dec:
om 19.00 uur
Toegangsprijs: € 25,00 & € 20,00 voor 65+
(inclusief eten en exclusief drank)
Kaartverkoop: www.studiodebakkerij.nl
Keet wordt gespeeld door actrice Nel van
Someren.
Vrijkaarten
Zoals iedere jaar, rondom de december
voorstelling, besteedt Studio de Bakkerij ex
tra aandacht aan de eenzame ouderen in de
wijk. Via de verschillende sociale partners
stelt Studio de Bakkerij voor deze doelgroep

vrijkaarten voor de voorstelling ter
beschikking. Op deze manier proberen wij
de mensen een leuke middag of avond te
bezorgen waarbij ze ook in contact komen
met andere wijkbewoners.
Expositie ‘Aan Tafel’
Naar aanleiding van de verhalen en de
eetgewoontes die verzameld zijn, is de
expositie ‘Aan tafel’ tot stand gekomen.
De expositie toont tafel taferelen van
families die aan tafel gaan of aan tafel
zitten. De verhalen in de foto’s, in de teksten
en illustraties gaan over hoe eten familie
verbindt, over tradities, de alledaagsheid,
opgroeien, herinneringen en opnieuw
beginnen.
De expositie is t/m 1 februari 2020 te zien in
de foyer van Studio de Bakkerij.
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Het Van Maanenbad, meer dan zwemmen
Voor het tweede jaar op rij is het Van Maanenbad uitgeroepen
tot het ‘Beste Zwembad van Nederland’.

Foto: Kenneth Stamp

Voor de jaarlijkse award komen zwembaden in aanmerking die op
basis van klantbeoordelingen hoog scoren. Het rapportcijfer van 8,9
is nog hoger dan vorig jaar, toen het Van Maanenbad ook de award
won.
“We doen ons best en dat zie je in de beoordelingen terug.
Maar ook bij ons gaat het wel eens mis en is er iets niet zo schoon
als je wel zou willen of hebben bezoekers klachten over onze
dienstverlening. De kunst is om wat er niet zo goed gaat zo snel en
goed mogelijk op te lossen. Zo wordt een opgelost probleem juist
een stukje reclame voor het zwembad”, vertelt Jan Pott, manager
van het Van Maanenbad terwijl hij ondertussen toezicht houdt aan
de rand van het bad.
Jan Pott en Leo Hendriks met de award voor ‘Beste zwembad van Nederland’

Huwelijk in zwembad
Die reclame had Nanda Overdevest niet
nodig toen zij besliste dat het Van Maanen
bad de plek zou zijn waar zij met Rutger zou
trouwen. De plek waar zij elkaar hadden
ontmoet, waar hij haar ten huwelijk had
gevraagd en waar zij al sinds haar twaalfde
jaar komt.

Leo Hendriks, hoofd Zwemzaken, was snel
overtuigd en zo kon de eerste officiële
huwelijksvoltrekking in het Van Maanenbad
op 26 september plaatsvinden. Daar was
nogal wat voorbereiding voor nodig.
Het instructiebad moest leeglopen en de
omgeving feestelijk aangekleed.

Het instructiebad werd ingericht als trouw
zaal, in zwembadstijl. De aankleedtafel werd
altaar, de banken die doorgaans naast het
bad staan, werden zitplaatsen voor familie
en vrienden. Zwembadattributen zoals
zwembanden en ander lesmateriaal kregen
een nieuwe functie als versiering van de
locatie en tevoren had de ambtenaar van de
Burgerlijke Stand de plek goedgekeurd.
Een roze flamingo fleurde het geheel verder
op.
Naast de trouwlocatie gingen in het grote
bad de dagelijkse activiteiten gewoon door.
De kinderen kregen hun zwemles en
ouders keken toe. Zowel het zwembad als
het bruidspaar kregen leuke reacties van
ouders en kinderen.
Zal deze eerste huwelijksvoltrekking de
eerste zijn van vele?
Jan Pott: ”Het moet wel bijzonder blijven.
Er is veel voorbereiding nodig zoals het
bad laten leeglopen, de aankleding van de
ruimte en de ceremonie op zich. Het is leuk
en bijzonder maar de nasleep zoals het bad
weer vullen, liep toch anders dan verwacht.”
Jan en Leo wachten het af: “We laten zien
dat hier alles kan dus natuurlijk mogen er
meer stellen volgen.” De wens van Nanda
Overdevest is in ieder geval vervuld.
Susan van der Schoor

Foto: Johannes Odé

Halloween op de Bergsingel
De kinderen van de Bergsingel wilden
graag Halloween vieren.
Ze besloten in de straat te gaan flyeren.
De bewoners van de Bergsingel en een
klein stukje van de Berkelselaan werd
gevraagd aan te geven met een lichtje of
versiering of ze prijs stelden op kinderen
die aanbelden. En Bert en Wil (verkleed
als heks!) van de Bergsingelkerk waren
akkoord dat alle kinderen bij de kerk
konden verzamelen.
Het werd een groot succes vanwege de grote
opkomst, van klein tot groot geschminkte en

verkleedde kids, ouders met enge maskers
en heel veel buurtbewoners die opendeden
met snoepgoed.
Buurtbewoners pakten zelf ook uit en waren
verkleed, hadden de voordeur met enge
decoraties versierd of hadden zelfs een hele
spookgang gemaakt waar ‘thriller’ klonk…
Belangrijk punt was de ‘opbrengst’ (lees de
hoeveel snoep) maar het was vooral heel
gezellig met overal verklede kinderen en
volwassen. Volgend jaar weer!
Birte van Elk
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Mooi initiatief voor opruimen zwerfafval!
Bewoner Bart van Lier ergert zich steeds
meer aan het vele zwerfafval in de wijk
en de troep rondom de vuilcontainers.
Na een oproep op buurtapp Nextdoor
bindt hij nu met andere bewoners de
strijd aan met het zwerfafval in de wijk.
Bart van Lier (21) is ongeveer drie jaar
geleden, in verband met een studie water
management aan de Hogeschool Rotterdam,
in onze wijk Bergpolder komen wonen.
Hij woont en studeert hier met veel plezier.
“Mijn ambitie is uiteindelijk een mooie baan
te bemachtigen in het implementeren van
maatregelen die de veranderingen in het
klimaat minimaliseren. Ook in mijn
persoonlijk leven zal ik op geen enkele
wijze onnodig het klimaat belasten als er
alternatieven voorhanden zijn.”
Tegen deze achtergrond is Bart zich gaandeweg steeds meer gaan
ergeren aan het vele zwerfafval in de wijk en de troep rondom
de vuilcontainers. Hij besluit het heft in eigen hand te nemen en
plaatst een oproep op de buurtapp Nextdoor om met andere
bewoners iets aan het zwerfafval te doen. Aanmelden was ook
mogelijk via de Facebookpagina van de wijkraad Bergpolder.
Liefst 25 bewoners hebben zich aangemeld om de handen uit de
mouwen te steken. Met als gevolg dat nu regelmatig (meestal op
een zaterdag) een club van gemiddeld vijftien gemotiveerde
bewoners de strijd aanbindt met het afval in de wijk.

Foto‘s: Frank Zwinkels

Zo ook zaterdag 26 oktober waar wij ter plaatse zijn bij het
afgesproken verzamelpunt. De deelnemers druppelen wat
onwennig binnen en na een korte kennismaking gaat men, onder de
bezielende leiding van Bart, aan de slag. Op de voet gevolgd door
de snorrende camera`s van de regionale zender Open Rotterdam,
die hier ook een item aan wijden.
Met grijpers en oranje vuilniszakken verspreiden de bewoners zich
in groepjes door de wijk om het afval op te rapen. “Bierblikjes, losse
papiertjes, plastic tasjes, half gevulde medicijnenstrips, lachgas
patronen, energiedrankblikjes, heel veel sigarettenpeuken, maar
ook een slipje tref je allemaal aan in een uur door de wijk.” Iedere
vrijwilliger gooit na afloop een vuilniszak vol met afval de container
in.
Na een laatste woord van Bart, gaat iedereen moe, maar voldaan
op huis aan!
Voor meer informatie of aanmelden kun je ook een mail sturen
naar Bart: bartvanlier1@hotmail.com
Ed van Halen

Bewoners ruimen samen het zwerfafval in Bergpolder op, Bart van Lier staat
vierde van rechts

Wethouder Bonte in Liskwartier over
‘van het gas af’
De wijkraad van Liskwartier heeft wethouder Arno Bonte
(Groen Links) uitgenodigd om op donderdag 19 december met
bewoners van Liskwartier te komen praten over de energietransitie in Rotterdam, de aanpak om van het gas af te gaan en
het Rotterdamse klimaatakkoord. Dit gesprek zal plaatsvinden
tijdens de openbare vergadering van de wijkraad bij ‘De Kok en
de Tuinman’, Koningsveldestraat 14, om 20 uur.
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Sanne en Wilma, de ogen en oren van de wijk
Sanne Lansdaal en Wilma Hagen zijn
wijknetwerkers. Sanne heeft Liskwartier
en Blijdorp onder haar hoede, Wilma is
wijknetwerker van Bergpolder. Wat doen
wijknetwerkers precies en met wat voor
vragen kunnen we bij ze terecht?
“Wij zijn een schakel tussen de gemeentelijke
organisatie en de wijken in de breedste zin”,
zeggen de dames als uit één mond.
“Wat vinden wij van de plannen van de
gemeente op het gebied van sociaal,
buitenruimte en veiligheid? Hoe laten we
de besluiten die op het stadhuis genomen
worden goed landen in de wijk? En de
andere kant op: hoe krijgen we de vragen
van de wijkbewoners bij de juiste ambtenaar
op de Coolsingel? Waarom mag iets niet,
wat kunnen we doen om het wel mogelijk te
maken?”
“Soms bedenken collega-ambtenaren een
plan”, vult Wilma aan, “bijvoorbeeld over het
plaatsen van plastic of GFT containers.
Je kunt ze zomaar overal neer zetten of je
kunt met bewoners in gesprek gaan wat
een goede plek zou kunnen zijn.
Natuurlijk is niet alles zo te regelen dat
iedereen tevreden is, maar vaak komen we
wel een heel eind.”
Creatieve oplossingen
De wijknetwerkers hebben een enorm
netwerk en veel specifieke gebiedskennis.
Bij alles wat ze zien of horen vragen ze zich
af: voor wie is dit relevante informatie?
Ze zijn de integrale ogen en oren van het
gebied waar ze voor werken. Ook is de ene
straat de andere niet. Extra parkeerplekken
zijn voor sommige straten broodnodig,
maar op andere plaatsen zitten de mensen
daar niet op te wachten. Sanne en Wilma
lobbyen en bemiddelen, creatieve oplossingen
zijn hun specialiteit. Is het handig om eerst
een proef te doen? Bewoners kunnen
bijvoorbeeld tijdelijke parkeerplekken op
straat stoepkrijten en bekijken hoe dat
bevalt.

Sanne Lansdaal (voorgrond), wijknetwerker in Liskwartier

Foto‘s: Frank Zwinkels

“Hoe krijgen we de vragen van de
wijkbewoners bij de juiste ambtenaar?”
Positieve energie
“Ik ga het liefst voor positieve energie”, zegt
Sanne. “Denk aan de geveltuinen. Bewoners
moeten ze zelf onderhouden, maar via een
bewonersinitiatief voor de hele straat plantjes
aanschaffen is zeker mogelijk.”
Onlangs hebben de wijknetwerkers bewoners
van de Berkelselaan kunnen helpen met
het omtoveren van een perk met prikkende
struiken in een gezellig stukje groen waar
kinderen kunnen spelen en bewoners lekker
kunnen zitten. De struiken waren aan de
beurt om vervangen te worden, maar dat
zou nog een paar jaar duren. De kinderen
die er wilden spelen zijn dan alweer een
stuk ouder. Na bemiddeling en overleg
ging stadsbeheer overstag en konden de
bewoners aan de slag met de realisatie van
hun groene paradijsje.

Wijkraad adviseren
Als iemand een bewonersinitiatief wil
presenteren aan de wijkraad is het raad
zaam om eerst het plan aan de wijknet
werkers voor te leggen, zij adviseren de
wijkraad. Wijkraden hebben een budget om
bewonersinitiatieven mogelijk te maken,
wijknetwerkers hebben dat zelf niet.
Klopt je begroting wel? Kunnen mensen
met een zelfde idee aan elkaar gekoppeld
worden? Enorme plannen worden soms
kleiner gemaakt, zodat ze in een andere
vorm wel door kunnen gaan. Wijknetwerkers
kunnen zelf niets initiëren, er moet altijd
eerst een initiatief komen van een bewoner,
die een goed plan heeft voor wijk.
Daarna kunnen Sanne en Wilma helpen om
richting te geven aan dat plan.
Gerealiseerde bewonersinitiatieven
Mooie voorbeelden van inmiddels
gerealiseerde bewonersinitiatieven zijn More
life Bergpolder (een hang-out voor jongeren
waar ze hun passie kunnen ontwikkelen
door middel van muziek, fotografie en
spoken word), Buurtspeeltuin Berkelselaan,
Film in de Buurt (een buitenbioscoop), de
kerstbomen in de Bergsingel en Blik in de
Wijk, waar creatieve ondernemers hun
deuren openzetten en exposities en
optredens in de wijk verzorgen.
Heb je dus een goed idee voor je wijk of wil je
iets anders bespreken met de wijknetwerkers?
Bel of mail Sanne Lansdaal (Liskwartier)
06-28 48 93 27, sk.lansdaal@rotterdam.nl
en Wilma Hagen (Bergpolder)
06-23 00 54 20, wc.hagen@rotterdam.nl.
Ze spreken heel graag met je af om samen je
plan te bekijken of met je te overleggen over
de wijk.

Wilma Hagen (voorgrond), wijknetwerker in Bergpolder

Helen van Vliet
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De Wasserij: broedplaats voor modetalenten
“Precies waar ik naar op zoek was, een
creatieve plek met allemaal mensen in
mijn vakgebied, waarbij je elkaar kunt
versterken en kan samenwerken.”
Laura Luchtman is een van de nieuwe
modeondernemers in De Wasserij,
gevestigd in de oude wasserij van het
voormalige Bergwegziekenhuis. Ze is
dessin- en textielontwerper en doet
onderzoek naar natuurlijke verfmethoden
om zo de modebranche een stuk minder
vervuilend te maken.
Vanaf oktober is het industriële pand in
de Sint-Agathastraat sinds lange tijd weer
in gebruik. Er is plek voor zo’n 50 talenten
uit de modebranche: modeontwerpers,
stylisten en fotografen. De creatievelingen
hebben een gemeenschappelijk belang: zij
willen het modesysteem verduurzamen.
Laura kwam als student naar Rotterdam en
woont sinds 17 jaar met veel plezier in
Blijdorp, op de grens met Bergpolder.
Ze heeft ruim vier jaar haar eigen studio
‘Kukka’ en werkt in opdracht voor grote
bedrijven zoals Prénatal en WE Fashion.
Je bikini of badpak zou zo maar door Laura
ontworpen kunnen zijn!
Daarnaast zoekt Laura naar vernieuwende
en duurzame manieren om textiel te verven.
Wist je bijvoorbeeld dat je textiel kunt kleuren
met bacteriën die pigment produceren?
Laura onderzoekt dit in het laboratorium
van de Hogeschool Rotterdam, samen met
studenten. Een andere natuurlijke methode
die ze onderzoekt is het verven met de
Japanse Duizendknoop. Een uitheemse
plantensoort die oprukt in Rotterdam en op
deze manier nuttig gebruikt kan worden.
Laura: “Twee jaar geleden las ik op Facebook
dat er een bijeenkomst was in de Wasserij:
je kon als buurtbewoner en geïnteresseerde
langskomen om te kijken wat de plannen
waren. Daarna heb ik contact gehouden met
de organisatoren, want ik wist meteen dat ik
onderdeel van De Wasserij wilde zijn.”

Foto: Frank Hanswijk

“Ik wist meteen dat ik onderdeel van
De Wasserij wilde zijn” Laura Luchtman
Begin dit jaar hoorde Laura dat ze
geselecteerd was en dus een plek mocht
hebben in De Wasserij. Ze kon zelf een
studio uitkiezen, waar ze als één van de
eerste ‘residents’ vanaf 1 september haar
intrek heeft genomen.
Makerslab
In de industriële ruimte van de voormalige
wasserij zijn al 40 studio’s vergeven.
De laatste tien worden later dit jaar ingevuld.
Er is veel animo voor De Wasserij, er wordt
gekeken of je binnen het concept ‘Innovatieve
modeprofessional’ past en of je openstaat
voor samenwerking. Want in het pand zijn
ook gemeenschappelijke ruimtes gecreëerd:
een vergader- en workshopruimte en een
makerslab. In het makerslab (een idee van

Foto: Hannelore Smit

Laura) kan gewerkt en geëxperimenteerd
worden met mode en textiel. Hier vind je
onder andere een zeefdrukwerkplaats een
een volledig uitgerust naaiatelier.
Alle modeprofessionals van De Wasserij
kunnen hiervan gebruik maken.
Afgelopen 16 en 17 november was de
opening van De Wasserij en tevens de
eerste editie van het Getting Closer Fashion
festival. Twee dagen lang kon men meedoen
met onder andere workshops (zoals het
maken van je eigen tas), de diverse studio’s
bekijken, lezingen bijwonen en natuurlijk de
‘residents’ ontmoeten.
Mocht je het festival gemist hebben en
ben je geïnteresseerd in duurzame mode
of gewoon benieuwd hoe het pand er nu
van binnen uit ziet? Hou dan de site van
De Wasserij in de gaten; in 2020 worden er
diverse fashion talks georganiseerd:
www.dewasserij.cc.

Foto: Rop van de Laar

Judith Kleinsmit
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Wijkbewoner Dick Schoenmaker 100 jaar
De heer Schoenmaker, “zeg maar Dick”, zag op 1 november 1916 het levenslicht in de Hooglandstraat en woont alweer ruim zes
decennia in de Willebrordusstraat. Het geheim van de eeuw? “Hard werken en mazzel.” Wie hem kent weet: met zo’n positieve
levenshouding word je oud. Fier rechtop en met een nieuwsgierige blik wandelt hij door de buurt en babbelt met iedereen.
Niks aan
Weer heelhuids terug in Rotterdam ging
Dick na de oorlog werken bij Den Hartigh
Bakkerijen, weer als broodbezorger.
Zijn wijk was Hillegersberg; hij had een
vertrouwensband met al zijn klanten.
“Ik kreeg soms wel tien kopjes koffie op een
dag. Ze riepen me ook wel eens binnen als
er iemand overleden was. Moest ik zeggen
dat ‘ie er mooi bij lag. Vond ik niks aan.”
Toen de supermarkten opkwamen, hielden
de mensen het brood achter hun rug als ze
hem zagen. “Via een klant ben ik in 1969 bij
de rechtbank op de Noordsingel terecht
gekomen. Als bode riep ik de mensen uit
van de rol en leidde hen naar de rechter.
Het meest heftig vond ik de ouderverhoren,
wanneer de kinderen werden toegewezen
bij een echtscheiding. Het kwam voor dat ik
ertussen moest springen als ze elkaar in de
haren vlogen op de gang.”

Na de lagere school ging hij naar de ULO.
“De talen gingen niet zo lekker. Ik ken één
Franse zin: de strafregel die ik kreeg.”
Hij was het zwakste van de vijf kinderen en
de dokter raadde hem aan veel te bewegen
in de buitenlucht. Dick ging voetballen bij
het Noorderkwartier en werd op zijn
twaalfde melkknecht, om later als brood
bezorger te gaan werken. “Ik moest naar
Spangen, maar daar was ik nog nooit
geweest. Gelukkig wist het paard de weg.
Hij stopte automatisch bij iedere klant.
Ook bij een kroeg; daar dronk zijn vorige
baas altijd een borreltje. En bij het ijspakhuis,
voor zijn puntje voor een cent.”

Dick Schoenmaker als dienstplichtig soldaat in 1936

Als oudst levende militair van Nederland
gaat hij nog ieder jaar naar veteranendag
aan het Toepad, waar hij net zo makkelijk
een praatje maakt met burgemeester
Aboutaleb en ‘de hoogste ome van de
Mariniers’. Zo ontmoette hij ook koning
Willem Alexander, “een heel gewone man”,
en overhandigde toenmalig Tweede Kamer
voorzitster Gerdie Verbeet hem het boek
‘Oorlog en vredesmissies’.
Broodbezorger

Oudste militair
De oorlog kwam er tussendoor. Dick werd
ingedeeld bij het 15e Regiment Infanterie
in Scherpenzeel. “Het ging er nogal
amateuristisch aan toe”, vertelt hij.
“We hadden met zijn tienen één scherpe
kogel, die we voor de wacht aan elkaar
doorgaven. In de garage bij de herenboer
waar we verbleven hadden we het heel
gezellig, er was een radio, een potkachel en
strozakken. Als het te hard had gevroren
konden we niet verder met het aanleggen
van het loopgravennetwerk. Toen heb ik
schaatsen geleerd.”
“Tijdens de mobilisatie zat ik bij de voor
posten en moesten we de Duitsers tegen
houden. Die vlogen zo laag over dat ze naar
ons zwaaiden. Het was gevaarlijk, er werd
met scherp geschoten. We trokken ons
terug, van boom naar boom. De derde nacht
heb ik uitgeput liggen slapen op een berg
aardappelen in de buurt van Bunnik.”

De broodkarren van Den Hartigh Bakkerijen

Nieuw gasstel
Dick heeft de verhuisvergunning uit 1951
voor zijn bovenwoning aan de Willibrordus
straat nog liggen. Aanvankelijk woonde hij
er met zijn inmiddels overleden vrouw en
twee dochters en zoon. Van “de jongens”
vroeg hij voor zijn 100ste verjaardag een
nieuwe koelkast en gasstel. “Kijk, de
aardappels zijn al geschild.”
Suzanne Odijk
PS. Dit verhaal verscheen eerder in de wijk
krant van december 2016.
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De Roze Salon
“We willen de mensen bereiken die (nog) niet naar ons toe durven komen, bang voor de reacties van familie, vrienden, de buren…
Je kunt denken ‘ach, die paar jaar nog, moet ik nu nog uit de kast komen?’ Maar niets is zo waardevol als jezelf kunnen zijn, ook
als oudere of misschien wel juist.”
Aan het woord zijn Fred van der Vlist en
Chiel Smit, beiden al jaren actief voor de
Roze Salon aan de Bergweg. De Roze Salon
is een onderdeel van Humanitas en negen
jaar geleden opgericht door Nanda Claessen
en de toenmalige directeur André de Jager.
Samen wilden zij een plek creëren waar
oudere gays elkaar kunnen ontmoeten.
Een plek waar je met elkaar van gedachten
kunt wisselen, gelijkgestemden kunt vinden
maar vooral waar je kunt zijn wie of wat je
bent.
“Voor sommige mensen is het heel lastig om
uit te komen voor hun gay zijn. Die zitten
vast in de structuur waarlangs hun leven
is gebouwd. Ze hebben soms al meer dan
dertig jaar een relatie, volwassen kinderen,
kleinkinderen. Kom dan nog maar eens
uit de kast…begrijpelijk dat dat doodeng is.
Op onze ontmoetingsmiddagen komen wel
mensen die maar drie uur per week ‘homo’
kunnen zijn, even weg uit de wereld waarin
ze normaal leven. Die paar uur zijn heel
belangrijk voor ze.”
Ontmoetingsplek
In de Roze Salon worden wekelijks
ontmoetingsmiddagen georganiseerd op
de locatie Bergweg en Hoogvliet.
Deze middagen zijn vrij toegankelijk voor
LHBT ouderen.

Foto: Frank Zwinkels

Er is behoefte aan zo’n ontmoetingsplek
want er zijn heel wat ouderen die op latere
leeftijd toch uit de kast komen en hierover
willen praten. Daarnaast zijn er ook mensen
met verborgen problemen. Ouderen die in
een verzorgingshuis wonen en afgewezen
worden door andere bewoners of die
getrouwd zijn en toch het lef hebben om
anders te zijn en er voor uit te komen.
Het zijn geen makkelijke keuzes, op de
ontmoetingsmiddagen steunen mensen
elkaar, welke keuze je ook maakt.
De ervaring leert dat bezoekers het fijn
vinden om elkaar op een prettige en veilige
wijze ontmoeten.
De sfeer is gezellig en ongedwongen.
Op vrijdagen is er open inloop met koffie en
thee.
Op woensdag aan de Bergweg bespreken
we ook een thema met elkaar waar je als
gay en/of oudere mee te maken hebt, zoals
zorg of eenzaamheid.
Waar & Wanneer
Locatie Bergweg, Bergwegplantsoen 10:
woensdag- en vrijdagmiddag plaats van
14.00-17.00 uur.
Locatie Hoogvliet, Marthalaan 2:
vrijdagmiddag van 16.00-19.00 uur.

Fred van der Vlist (links) en Chiel Smit van de Roze
Salon

Activiteiten
“Naast de inloopmiddagen hebben we
allerlei activiteiten. Sinds een jaar hebben
we een eigen bibliotheek”, vertelt Chiel
verder, “die hebben we stukje bij beetje
helemaal zelf gerealiseerd, daar zijn we echt
trots op. Je vindt er veel boeken over
(homo)seksualiteit, identiteit en informatie
die voor LHBT ouderen interessant kunnen
zijn. Aan de leestafel kun je een kopje koffie
drinken.

We hebben een koor, de ‘Roze lijsterbessen’
die oefenen wekelijks met elkaar en treden
met regelmaat op. Optredens hebben we
ook veel gedaan met onze toneelgroep,
twee veel gespeelde stukken van ons zijn
‘Naar vriendschap zulk een mateloos
verlangen’ en ‘Tussen droom en daad’.”
Dit jaar hebben we voor de vijfde maal
meegedaan aan de Rotterdam Pride: Nooit te
oud to be proud, dat was een hele belevenis.
Jongeren reden ons rond in fietstaxi’s.
En over jongeren gesproken, we geven op
scholen voorlichting, dat is echt ontzettend
leuk om te doen. Kortom we staan met
elkaar nog volop in het leven!”
“We nodigen de roze ouderen die nog niet
bij ons zijn geweest, van harte uit voor een
kop koffie op één van onze ontmoetings
middagen.”
Marga de Waard
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Jaap Bracht bezorgde melk aan huis
“Tijdens de vakantie van een collegamelkboer nam ik zijn buurtje over om
melk, kaas en eieren aan huis te
bezorgen. Een van zijn klanten was een
bewoonster op de Gordelweg. Zij woonde
op de derde etage en wilde haar ‘nieuwe’
melkman wel eens uitproberen. Toen ze
me voor de zesde keer trap-op-trap-af
had laten gaan omdat ze zogenaamd niet
tevreden was over een pakje boter, heb
ik een doos eieren gepakt en ze één voor
één tegen haar raam gegooid.”
Jaap Bracht (85) vertelt de anekdote over de
eieren nog altijd met een gulle glimlach.
In de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 was hij voor veel
bewoners van Bergpolder een bekend ge
zicht, hij was de melkman die de volle melk
flessen bij de mensen thuis kwam brengen
en de lege weer meenam.
“Mijn vader Simon en moeder Nela openden
in 1938 een melkwinkel op de Bergselaan
233-C, waar nu autorijschool ‘Hers’ zit.
We verkochten allerlei zuivel: boter, kaas,
eieren, yoghurt en melk natuurlijk.
Ons gezin woonde op hetzelfde adres,
achter de winkel. Mijn twee zussen sliepen
in de tussenkamer, mijn oudere broer en ik
in een kamertje in de kelder en mijn ouders
op een opklapbed in de woonkamer achter.
Op het plaatsje in de achtertuin maakten we
de melkbussen schoon.”

Kinderen op de handkar van ‘Melkinrichting Bracht’
in de Insulindestraat

Jaap Bracht verkoopt twee flessen melk op de Bergselaan

De Bergselaan en de Schieweg waren in
die tijd gerenommeerde winkelstraten met
een divers winkelaanbod: een juwelier, een
wijnhandel, damesmodezaak, sigarenwinkel,
slager en groenteboer waren onze buren.
Handkar met melkbussen
“Mijn moeder en zus Henny stonden in de
winkel, mijn vader was ambulant, hij bracht
de melk bij de mensen aan de deur.
Met een handkar met melkbussen haalde hij
in de jaren ‘40 melk bij de melkfabriek op de
Walenburgerweg. Later bracht de fabriek de
melk met paard en wagen naar onze winkel.
Als kleine jongen werd ik door mijn vader,
‘s morgens voor de school begon, op de
fiets met een melkkannetje op pad gestuurd
naar klanten in de ‘uithoeken’, zoals in de
buurt van diergaarde Blijdorp. We boden zo
een goede service.
Bij een geboorte van een baby gaven we eieren
aan de klanten als felicitatie, later kregen ze
een paplepel als presentje. Bij elkaar hadden
we wel 300 klanten in de wijk.”
Deurbel
“Toen ik 14 jaar was, kreeg mijn vader
hartklachten. Om mijn vader te ontzien, ben
ik vanaf toen ‘fulltime’ gaan meehelpen; ik
ging voortaan met de melkbussen naar de
klanten in de wijk toe.
In de winkel verkochten we ondertussen
steeds meer kruidenierswaren naast de
zuivel: koekjes, zeep, suiker, snoep, koffie,

thee en vleeswaren. De openingstijden van
de winkel waren van 7 tot 22 uur. Mijn moeder
verbleef vaak in de woonkamer achter.
Als de deurbel van de winkel ging, dan wist
ze dat er klant was binnengekomen en ging
ze naar de winkel. Zelf heb ik nooit in de
zaak gestaan.”
“‘Mijn dagelijkse ritueel was: om 7 uur de
handwagen laden met melkbussen, dan
de hele dag de wijk door om melk bij de
klanten bezorgen, volgens een vaste route;
om 16 uur was ik dan meestal wel klaar.
Na het werk ging ik vaak met de brommer
even uitwaaien naar Berkel en Rodenrijs.”
SRV-wagen
“In 1960 stopten mijn ouders met de winkel.
Ik ging door met de melkbezorging aan huis.
De handwagen was inmiddels vervangen
door een trapcaddy, een fiets met twee wielen
van voren en één van achter, een soort
grote bakfiets. Later had ik een bestelbus
waarmee ik door de wijk reed. In 1970 ben
ik als SRV-man verder gegaan met de bekende
SRV-wagen, een rijdende supermarkt.”
Keihard voor weinig
“Het was keihard werken voor weinig, zes
lange dagen in weer en wind buiten.
Sterker nog, het werk als melkman is nooit
mijn hobby geweest, ik had er zelfs een
hekel aan, ik deed het vooral om mijn
ouders te ontlasten.

Colofon
Wijkkrant Liskwartier & Bergpolder is een uitgave van de
bewonersorganisaties van Liskwartier en Bergpolder.
nummer 19, december 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: Ed van Halen, Judith Kleinsmit, Susan van der Schoor,
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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Melkwinkel Bracht in de oorlog
“In de oorlog was de melkwinkel van mijn ouders zo goed als leeg.
Een Duitse officier kwam een keer in de winkel en zag nog één flesje
bier staan. Die wilde hij wel. Wat hij niet wist, was dat het flesje van
voor de oorlog was. Hij betaalde, nam een slok en is daarna gelijk
met een zuur gezicht weggelopen.”
“De winkel van mijn ouders was in de oorlog distributiepunt van de
ondergrondse; voor onderduikers kwamen ze bij ons eten halen.
Ook illegale kranten werden vanuit onze winkel verdeeld. In de
hongerwinter hadden we geen aanvoer van eten meer. Toen hebben
we het ook zwaar gehad.”
“Aan het eind van de oorlog lieten de Duitsers meel toe in Delfzijl.
Met binnenvaartschepen is dat naar de bakkerijen in Rotterdam
gekomen. Twee weken voor de bevrijding hadden we de hele winkel
vol met broden van het Rode Kruis.”

De hele winkel lag vol met broden van het Rode Kruis. Moeder Nela, broer Aad
en zus Henny

In 1976 ben ik met dit werk gestopt. De straten in de hele wijk lagen
dat jaar 6 tot 8 maanden open, overal lag zand met rijplaten. Met de
SRV-wagen was het dus heel moeilijk om mijn klanten te bereiken.
Maar ik had wel vijf kinderen te voeden. Toen was het klaar, tijd
voor iets anders.”
Hobby
“Na als verkoper van Caraco-ijs en portier bij het Arbeidsbureau
Scheepvaart te hebben gewerkt, kon ik op mijn 54e van mijn hobby
wel mijn werk maken. Computers en automatisering waren namelijk
helemaal mijn ding. Ik was dan ook heel blij dat ik toen als ICT-er
aan de slag kon bij het Arbeidsbureau waar ik nog jaren met veel
plezier computersystemen heb ontwikkeld.”
Frank Zwinkels, met dank aan Dik Happee
Bergselaan 1949, bij de pijl melkwinkel Bracht op 233-C

Gespreksmaatjes gezocht voor ouderen
Veel ouderen in Rotterdam blijven lang zelfstandig wonen.
Bij een aantal leeft het verlangen om eens echt met iemand te
praten; om zorgen, (levens)vragen en verlangens met iemand
te delen.
Kunt u goed luisteren en bent u voor minimaal 1 jaar beschikbaar,
gemiddeld 1 bezoekje in de twee weken, wordt dan gespreksmaatje.
Het is dankbaar werk, u krijgt er waardering, vertrouwen en diep
gang voor terug.
De gespreksmaatjes vallen onder ‘Motto’. Motto betekent
‘Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende
Ouderen’ en richt zich op ondersteuning bij zingeving en levensvragen.
Hildegard Faber, geestelijk verzorger, coördinator Motto Noord,
zoekt naar een passende match. Zij traint en begeleidt de gespreks
maatjes. Informatie en aanmelding: 06 - 11 71 34 14
h.faber@laurens.nl
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HKT-blok nog steeds in spanning
Bewoners van 60 woningen in de
Heemskerk-, De Kempenaer- en de
Talmastraat (het HKT-blok) kregen begin
dit jaar de schrik van hun leven.
Woningcorporatie Vestia kondigde een
plan aan voor grootscheepse ‘renovatie’
van het blok. De voorgevel, een beschermd
stadsg ezicht, zou blijven staan; achter de
voorgevel zou alles worden gesloopt.
De huurcontracten zouden worden
opgezegd. Volgens het plan zouden veel
bewoners er in woonruimte op achteruit
gaan en de huren zouden worden verhoogd.
Veel bewoners zouden niet meer kunnen
terugkeren, want hun woningen waren
voorbestemd voor de vrije sector. Dit was
het begin van vele maanden van stress en
onzekerheid. In juli berichtte de wijkkrant al
over deze nijpende situatie. Hoe staat het er
nu voor met de bewoners van het HKT-blok?

Bewoners van het HKT-blok bekijken de nieuwe bouwtekeningen

Nieuwe plannen
De afgelopen maanden is er hard gewerkt.
Er heeft een aantal constructieve gesprekken
plaatsgevonden tussen Vestia, de Bewoners
commissie HKT-blok en architectenbureau
KBnG. Dit bureau is door de Bewoners
commissie in de arm genomen om een
alternatief te bedenken voor de plannen
van Vestia omtrent de toekomst van het
HKT-blok.
Inmiddels heeft KBnG in samenspraak met
de bewoners en de Bewonerscommissie
twee verschillende nieuwe plannen
ontwikkeld. Vestia heeft de plannen gezien
en staat er positief tegenover. De plannen
moeten nog wel worden doorgerekend, om
te kijken of ze financieel haalbaar zijn.
Of dit inderdaad het geval is, en wat dan de

Kerstnachtdienst in de
Opstandingskerk
Traditiegetrouw is ieder jaar op kerstavond
een speciale kerstnachtdienst in de
Opstandingskerk aan het Lisplein nr. 1.
En ook dit jaar staan op dinsdagavond
24 december de deuren van de Opstandings
kerk open.
De bijeenkomst start om 21.30 uur en het
thema dit jaar is ‘Dichterbij je hart - hoe dicht
bij laat u de boodschap van kerst komen?’
We denken na over dit thema, er is muziek
van het koor Shine en na afloop van de
bijeenkomst is er koffie, warme choco en
gluhwein met wat lekkers.
Van harte welkom en neem gerust ook
vrienden en familie mee.
Een hartelijke groet namens de wijkgemeente
de Samaritaan

Foto: Frank Zwinkels

volgende stap is, krijgen de bewoners
11 december van Vestia te horen.
Spannend
Het eerste plan van KBnG gaat uit van
renovatie. Behoud van originele details is
een belangrijk onderdeel van het plan.
Dit spreekt veel bewoners aan. Het tweede
plan is bouwkundig ingrijpender.
Voor de bewoners is het een spannende
tijd. Op 11 december weten ze meer.
Zodra er nieuws over het HKT-blok te
melden is, leest u dat op de website
www.liskwartier-bergpolder.nl.
Carol Vlugt, bewoonster HKT-blok

Culturele Agenda Bergsingelkerk
Vrijdag 20 december
Liskids kerstvoorstelling, begin van de avond
Zaterdag 21 december
Rotterdam Chamber Music Society, gratis, wel collecte na afloop
Dinsdag 24 december
Lampionnenoptocht door Noord en meezingen (Sing-In) Christmas Carols,
17.00 uur

BSK

Maandag 30 december
Oliebollen bakken van 10.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 31 december
Oliebollen bakken van 08.00 tot 14.30 uur
Op zaterdag is er bijna altijd open huis van 15.00 tot 17.00 uur; soms is er een
evenement maar dan zijn we wel aanwezig.
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Ondernemer in Beeld:
Wie zijn jullie en waar houden jullie je mee bezig?
Ik ben Tanja, samen met Uday ben ik nu alweer 20 jaar geleden
begonnen met de verkoop van bloemen, planten en vazen in
‘Bloembinderij Geschikt’ op de Bergselaan 301.
Enkele jaren later kwam daar een extra pand bij waarin we een
grote collectie bijzondere cadeau artikelen en verlichting gingen
verkopen.
Deze winkel heet ‘Alles in Wonderland’ en zit op de Bergselaan 295A.
Wat verkopen jullie zoal?
Wij verkopen werkelijk van alles en nog meer aan cadeau artikelen,
maar op dit moment ligt de focus toch echt op het thema kerst!
Dat is van een afstand al te zien aan onze etalage die vol hangt met
alle mogelijke retro kerstballen en bijzondere kerstornamenten.
Alleen al daarom komen veel mensen een kijkje nemen, ze weten
ons te vinden, evenals uiteraard onze internetklanten. Zo mag Uday
bijvoorbeeld voor een hotel de versieringen voor de kerstboom
leveren.
Wij kijken altijd uit naar de kerstperiode, met alle drukte en
gezelligheid. En voor ons als middenstanders ook een belangrijke
maand die wat betreft de omzet de stille maanden overtreft.

Tanja in Bloembinderij Geschikt

Foto‘s: Frank Zwinkels

Hoe ben je op deze plek terecht gekomen?
In 1996 bestond er een stukje verder op de Bergselaan al een
bloemenwinkel met de naam ‘Geschikt’ met andere eigenaren die
bijzondere boeketten verkochten. Regelmatig kwam ik bij ze in de
winkel en toen ik vernam dat ze wilden stoppen hoefde ik er niet
lang over na te denken de winkel over te nemen.
Ik ben alleen, met hulp van een vriendin in 1999 begonnen.
Sinds 2002 is Uday erbij gekomen en runnen we samen de winkel.
Drie jaar later kwam daar ‘Alles in Wonderland’ bij. Later kwam het
ruimere pand op de hoek, waarin we nu zitten, beschikbaar.

Hoe kom je aan je klanten?
Niet alleen uit de buurt, maar klanten uit het hele land weten
onze winkels inmiddels ook te vinden, via social media en
internetverkoop.
Blijven vernieuwen is in deze tijd ook noodzakelijk, zo werd de
afdeling kindercadeaus onlangs uitgebreid om op deze manier nog
meer buurtbewoners naar de winkel te trekken. Internetverkoop is
leuk, maar verkoop in de winkel is leuker, het echte contact met de
klanten

Kende je de buurt al?
Uday en ik wonen al lang in deze buurt en zijn daarmee ook
bekend met de buurt waarin onze winkels zich bevinden.
Hoe heb je de winkel(s) kunnen realiseren?
We hebben hier stukje bij beetje alles zelf opgeknapt, elke verdiende
cent investeerden we in onze winkels.
Hoe zijn jullie op de naam ‘Alles in
Wonderland’ gekomen?
We kozen eerst voor ‘Alice in
Wonderland’ maar die
naam bestond al en
dus moesten we
op zoek naar een
andere naam die
hierop moest
lijken en wél
gebruikt kon
worden: Alles
in Wonder
land, een
toepasselijker
naam voor
onze zeer ruim
gesorteerde
winkel konden we
niet bedenken.

Uday voor een wand met honderden kerstballen

Hoe onderscheidt jullie winkel zich?
Wij verkopen unieke producten, hebben een groot assortiment en
de winkels zien er kleurrijk uit.
Waar zijn jullie het meest trots op?
Als team staan wij voor onze winkels. Wij hebben ons mee
ontwikkeld op een steeds veranderende markt, zo waren wij bijvoor
beeld 20 jaar geleden de tijd al ver vooruit met onze veldboeketten
van biologische bloemen.
Joke Verkerk
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Marjolein Moeijes, passie voor natuur
Tijdens de Wereldhavendagen in september vond ook de klimaatmars plaats. Eén van de organisatoren was Marjolein Moeijes uit
Bergpolder. Samen met studenten van de Erasmus Universiteit en politieke partijen wilde zij met de mars een tegengeluid laten
horen.
Als twaalfjarige was zij één van de jongste
leden van een politieke partij en geraakt
door de macht en invloed van multinationals,
sociale onrechtvaardigheid, consumeren,
vervuiling van de aarde en het klimaat.
Marjolein staat tegenwoordig op de lijst
van de ‘Duurzame jonge 100’, een toonaan
gevende lijst van 100 jonge mensen met de
meest innovatieve en inspirerende initiatieven,
ideeën en start-ups op het gebied van
duurzaamheid in Nederland.
Zij maakt deel uit van The Pollinators, een
platform voor biodiversiteit en bestuiving.
Zij zetten zich actief in voor het bijen
bestand in Nederland o.a. door het
organiseren van een grootse campagne
rondom de Nationale Zaaidag van 22 april.
“Vorig jaar hebben we 500 voedselbanken
voor bijen ingericht; bij vrijwilligers thuis
kan je op die dag gratis bijenbloemzaad
ophalen. Die kun je dan zaaien in je tuin of
geveltuin of op je balkon; zo plant je voedsel
voor de bijen.” Ook in verschillende wijken
van Rotterdam zal het in april 2020 weer
mogelijk zijn om bloemzaad op te halen bij
de voedselbanken voor bijen.
In november heeft Marjolein namens
The Pollinators het tweede Tree Fest in
Barendrecht georganiseerd, een festival
geheel in het teken van bomen en
bestuivers. De bezoekers hebben de eerste
2000 bomen geplant van het voedselbos
Ziedewij.
Bergpolder
Marjolein is niet alleen landelijk actief bij
The Pollinators, ook in Bergpolder draagt
ze haar steentje bij aan een beter milieu.
Woensdagmiddag helpt zij vaak als
vrijwilliger in Vredestuin Noord aan de
Gordelweg waar op een collectieve en
ecologische manier eten wordt verbouwd.

Marjolein op de Vredestuin Noord aan de Gordelweg

“Iedereen is welkom om te komen helpen,
en de oogst krijg je mee naar huis!’
Bijenparadijsjes
Ook is Marjolein initiatiefnemer van
Kabloem! - bloemetjes met impact.
Naast het groeien van ecologische bloemen
voor koffietentjes in Bergpolder is Kabloem
bezig met het opzetten van bijenparadijsjes.
Marjolein vertelt: “Door het creëren van
bijenparadijsjes willen wij de biodiversiteit in
de wijken van Rotterdam Noord verbeteren.
We willen dat elke wijk een bijensoort
adopteert en zich gaat inzetten voor het
voortbestaan van die soort, onder andere
middels het aanleggen van zo’n bijenparadijsje
bestaande uit bloemen en nestelplekken.”

Foto: Frank Zwinkels

Geluk
Gepassioneerd vertelt Marjolein over bijen
bestanden, ecologische waarde van het
groen in de stad en over het klimaat.
Over de betrokkenheid van en voor de
wijkbewoners. Ook vertelt ze over haar
drijfveer: ‘Wat ik heb ervaren in het leven
en ook al vroeg heb meegekregen van mijn
vader is dat je alleen geluk kunt vinden
wanneer je anderen helpt. Als je een vol
daan leven wilt leiden moet je ervoor zorgen
dat je waardevolle bijdrages levert aan de
mensen om je heen, je leefomgeving of op
grotere schaal aan de gehele maatschappij.”
Marjolein Moeijes, één van onze wijk
bewoners, is veel meer dan de klimaatmars.
Susan van der Schoor

Marjolein tijdens een klimaatdemonstratie bij het Binnenhof

Marjolein tussen haar ecologische bloemen

Foto: Frank Zwinkels

