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Straatexpositie geschiedenis van de Bergweg
2020 was een bijzonder jaar voor Studio
de Bakkerij. Honderd jaar geleden werd
namelijk het pand aan de Bergweg 283
opgeleverd zoals het nu nog steeds is.
Chocoladefabriek Beukers & Rijneke was
hier gehuisvest. Wat heeft dat pand niet
allemaal gezien in de afgelopen 100 jaar?
Hoe is de Bergweg veranderd?
Welke mensen zijn er voorbij getrokken?
De viering van het 100-jarig bestaan van
het pand sluit Studio de Bakkerij af met
de straatexpo ‘Smaakmakers’. De expositie
vertelt bijzondere verhalen over de
geschiedenis van de Bergweg.
Een jaar lang heeft Studio de Bakkerij
verhalen opgehaald bij bewoners, onder
nemers en ex-bewoners van de Bergweg ter
inspiratie voor dit project. Zij vertelden over
geheimen, heldendaden, groot verdriet,
kleine wonderen en sterke verhalen.
De Bergweg is een straat van uitersten
geweest en overal zitten en zaten
Aanrijding op de kruising Bergweg en Zwart Janstraat in 1933

Illustratie: Michael van Kekum

smaakmakers. Bewoners, winkels, zieken
huizen, artiesten, kroegen; er viel altijd iets
te beleven, geen dag was saai!
Loop langs levensgrote foto’s
Op tien plekken op de Bergweg kun je vanaf
21 december t/m 24 januari stukken
geschiedenis herbeleven met deze straatexpo.
Loop of fiets langs de levensgrote foto’s,
scan de QR code op je telefoon en duik
vervolgens in een verhaal van een bewoner,
een lied van de kroegbaas, de verlangens
van een vrouw op zoek naar zichzelf en nog
veel meer.
Maak in december kennis met de mensen,
de gebouwen en de ondernemers die de
Bergweg smaak hebben gegeven. Lang leve
de Bergweg!

Van maandag 21 december t/m zondag
24 januari is de straatexpo voor iedereen te
bezichtigen op verschillende locaties op de
Bergweg.
Op vier andere momenten tijdens de expo
sitie zijn er wandelingen met de bewoners
en participanten die ‘Smaakmakers’ mogelijk
hebben gemaakt. Deze wandelingen zijn live
te volgen via ZOOM. Kijk voor informatie
wie en wanneer gaat wandelen op
www.studiodebakkerij.nl
Routekaart
Voor de expo is een routekaart af te
halen op diverse plekken op de Bergweg.
Neem een smartphone mee met een
koptelefoon of oortjes om je belevenis
compleet te maken.
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Een bijzondere decembermaand
December is traditioneel de tijd van het jaar om bij elkaar te komen tijdens sinterklaas en kerst. Normaal gesproken zijn er in onze wijken in december ook elk jaar
kerstvakantie-activiteiten waar je aan mee kan doen of andere bewoners kunt
ontmoeten, zoals de jaarlijkse schaatsbaan in het Tak van Poortvlietpark, de sfeervolle lampionnenoptocht op kerstavond, de speciale decembertheatervoorstelling van
Studio de Bakkerij, een klassiek kerstconcert van de Music Chambre Society, een
leuke Liskids kerstvoorstelling of bij de oliebollenkraam in de Bergsingelkerk.
Dit jaar is een ander jaar dan andere jaren,
we weten het allemaal. Geen van die
gezellige, leuke traditionele wijkactiviteiten
zojuist genoemd, gaat dit jaar door vanwege
de corona-omstandigheden! Heel erg
jammer, maar ook weer heel begrijpelijk.
Dit alles heeft ook tot gevolg gehad dat
deze activiteiten dit jaar in de traditionele
decembereditie van de wijkkrant ontbreken,
wat natuurlijk ook jammer is voor de ‘kerst
sfeer’ van deze wijkkrant.

Is er dan helemaal niks in de wijk ‘te doen’
tijdens de decemberdagen? Jawel, zoals je
op de voorpagina hebt kunnen lezen, kan je
op de Bergweg de speciale buitene xpositie
met verhalen over de geschiedenis van de
Bergweg bezoeken, tot en met 11 januari.
En voor het kerstgevoel kun je een fijne
wandeling maken langs de Bergsingel waar
zoals elk jaar kerstbomen in de singel
drijven, die vooral ‘s avonds met brandende
lichtjes voor veel kerstsfeer zorgen. Een mooi
bewonersinitiatief van de bewoners aan de
singel.

De redactie van de wijkkrant
wenst je
gezellige kerstdagen en een gezond 2021!

Noorddocs zet Noorderlingen in de spotlights
“Rotterdam Noord, daar wil ik nooit meer uit. Het is hier zó
leuk, ik wil eigenlijk nooit meer Rotterdam Noord verlaten”,
vertelt een bewoonster uit het Oude Noorden in een aflevering
van Noorddocs, een serie korte documentaires van filmmaker
Bas de Leijer over bewoners uit Rotterdam Noord.
De portretten van bewoners uit onze en omringende wijken zijn
het bekijken meer dan waard.
Toen Bas vorig jaar voor een ander filmproject in gesprek ging
met bewoners uit Blijdorp, kwam hij op het idee dat verhalen
van bewoners uit heel Noord ook interessant zijn om in beeld te
brengen. Zo is Noorddocs ontstaan, een serie van zes korte films
van ongeveer 8 minuten met bijzondere portretten van steeds drie
bewoners uit Noord.
Elke maand verschijnt een nieuwe aflevering rond één thema,
bijvoorbeeld wonen, groen of corona. In de aflevering over ‘Wonen
in Noord’ vertelt een bewoner hoe hij geniet van zijn vrijheid op een

woonboot in Blijdorp, spreekt een bewoonster uit Bergpolder haar
liefde uit voor haar woning die ze binnenkort dreigt te moeten
verlaten (“dit is mijn plek, dit is mijn thuis”) en toont een bewoonster
uit het Oude Noorden haar strijdbaarheid als zij vertelt dat haar
huis uit 1903 als enige in de straat is blijven staan terwijl de rest van
de woningen is gesloopt.

Weesplantjes
In de Noorddocs #2 van november stond ‘Groen in Noord’ centraal.
Met boeiende verhalen van een bijenhouder uit Bergpolder en van
een Syrische buurman die op zijn moestuin in het Oude Noorden
granaatappels, kikkererwten en okra verbouwt, wat hem zo sterk
doet herinneren aan Syrië.
Karin Padmos uit Liskwartier vertelt
begeesterd over haar liefde voor dieren
en planten. Ze zet zich al jaren heel actief
in om Noord groener te maken.
Op de moestuinvereniging Hof van Noord
aan de Gordelweg ontfermt ze zich over
plantjes die een andere bewoner of de
gemeente niet meer nodig heeft. Deze ‘wees
plantjes’ pept ze “met veel liefde” weer op
en stelt ze daarna ter beschikking aan
geïnteresseerden voor een tweede leven in
een andere (gevel)tuin in Noord.
CineNoord
De afleveringen gaan maandelijks ‘in
première’ tijdens een filmavond bij
CineNoord in Studio de Bakkerij, als een
speciale voorfilm voor de lange internationale
speelfilm. Een week later wordt de Noorddoc
vertoond bij de zender OPEN Rotterdam.
In december zal de aflevering gaan over
‘Corona in Noord’. Alle afleveringen kun je
terugkijken via www.noorddocs.nl.
Zeker aan te bevelen!

Bas de Leijer filmt Karin Padmos voor de aflevering ‘Groen in Noord’

Foto: Frank Zwinkels

Frank Zwinkels
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Jan Rot, taalvirtuoos in het Liskwartier
Jan Rot timmert al meer dan 40 jaar
aan de weg als zanger, componist
en tekstdichter. Jan is vooral
bekend van zijn ‘hertalingen’ van
klassieke popsongs, bekende
musicals als ‘Tommy’ en ‘Hair’ en
natuurlijk van de MatthäusPassion. Om maar te zwijgen van
een omvangrijk repertoire aan
eigen Nederlandstalige liedjes.
En hij woont in het Liskwartier.
Jan zou in december een rol spelen
in ‘Smaakmakers’, de jubileum
voorstelling van Studio de Bakkerij.
Hij zou in het oude winkelpand van
Correct elke tien minuten het lied ‘Weg
van de Bergweg’ ten gehore brengen
voor een wisselend publiek van telkens
zo’n drie personen. Maar ja, corona.
Gelukkig is nu het plan opgevat om
een filmpje te maken, dat wordt
opgenomen in de wijk. “Dan zijn er
weliswaar geen toeschouwers, maar
dan ligt het wel voor de eeuwigheid
vast”, aldus Jan.

Jan Rot tijdens zijn huidige tour ‘Alle Tijd’, met pianist Jakob Klaasse

Het coronavirus heeft impact op het werk van Jan gehad. De musical
‘Hello Dolly’ moest al na één voorstelling worden geannuleerd.
“Ik heb de musical vertaald, dus mijn werk zat er op. Maar ik was
vast van plan om drie keer per week in het Oude Luxor van het
resultaat te gaan genieten. Wat mensen soms ook vergeten is dat je
als uitvoerend artiest van de ene op de andere dag geen inkomsten
meer hebt. Maar het komt altijd weer goed. En omdat er geen
optredens waren heb ik wel hard kunnen werken aan mijn boek
met hertalingen van 121 van de beste liedjes ooit.”

Hoe is Jan eigenlijk in het Liskwartier terecht gekomen?
“Ik had altijd al in mijn hoofd dat ik nog eens in Rotterdam zou
komen wonen. In de jaren 80 logeerde ik regelmatig bij Martin
Bakker, een bevriende bassist, ik ging uit in Parkzicht en bij
optredens hier vond ik Rotterdammers ook altijd fijn publiek.
We zijn in 2017 naar Rotterdam gekomen. We woonden destijds in
Antwerpen en in februari had ik een optreden in Theater Walhalla.
Daar vlakbij was een mooie fototentoonstelling en ik kwam twee
van die echte Rotterdamse dames tegen van rond de 60, met van
dat mooi opgestoken haar. Gewoon een hele leuke stad. Ik heb
‘mijn meisje’ gebeld en gevraagd: ‘Waarom wonen we híer niet?’
Ze zei: ‘Het is goed, regel het maar!’”
“Het is het Liskwartier geworden omdat we met zijn zessen waren
en geschikte woningen die ook nog betaalbaar zijn liggen dan niet
voor het oprapen. Dus we hebben vooral het juiste huis uitgezocht.
We moeten het nog helemaal opknappen. Ik ben eigenlijk nog
nergens aan toegekomen. Maar voorlopig gaan we toch niet weg.”
Omdat Jan voornamelijk aan het werk is, is van inburgering in de
wijk nog weinig terecht gekomen. ”Maar het voelde meteen relaxed
en ik had onmiddellijk het gevoel dat ik hier thuishoor, ik pas hier
goed. Toen we hier net woonden zag ik een man uit de supermarkt
komen met een enorme voorraad wc-papier. Dus ik roep: ‘Aan de
diarree?’ Dat zou ik in België nooit gedurfd hebben. Maar de man
grijnsde, Rotterdammers zijn leuke mensen.”
Dat Rotterdam Jan inspireert en beïnvloedt blijkt wel uit zijn werk.
Als hij het liedje ‘Under the Bridge’ hertaalt wordt dat de Erasmus
brug en als Lou Reed in ‘Perfect Day’ de dieren in de dierentuin
voedert, doet Jan dat natuurlijk in Diergaarde Blijdorp.
“Ik ben nu de Amerikaanse musical ‘Caroussel’ aan het hertalen.
Dat verhaal speelt in 1873 en heb ik verplaatst naar Katendrecht.
Dan moet ik me verdiepen in het Rotterdam van rond die tijd en
word ik, ondanks dat ik nergens kom, toch een echte Rotterdammer.”
Nee, Jan Rot gaat voorlopig niet weg.
Jan van Vliet
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Pilotproject eenrichtingsverkeer Zwart Janstraat
De verkeersveiligheid in de Zwart Janstraat is al lange tijd een
aandachtspunt van bewoners. Vanaf januari wil de gemeente
daarom een pilot starten met eenrichtingsverkeer voor auto’s.
Om te onderzoeken wat werkt, en wat niet, voordat er
definitief iets wordt aangepakt.
Je hebt het misschien wel gemerkt: het wordt steeds drukker in
Noord. Dat zorgt voor extra gezelligheid maar af en toe ook voor
overlast. Zeker op het gebied van verkeer. De gemeente probeert
voor passende oplossingen te zorgen. Dat lukt niet altijd. Als er
in één straat wat verandert dan heeft dat vaak gevolgen voor een
andere straat. Bijvoorbeeld als er extra fietsnietjes (parkeerbeugels)
worden geplaatst of als er meer ruimte voor fietsverkeer gecreëerd
wordt. Bovendien is het belangrijk dat niet alle projecten tegelijker
tijd plaatsvinden. Soms is het nog een hele puzzel om alles op
elkaar af te stemmen.
Zwart Janstraat

Fijnere straat
Alles bij elkaar is het bedenken van de juiste oplossing soms lastig.
Laat staan de realisatie ervan, omdat er altijd effecten zijn die je van
tevoren niet hebt voorzien. Mede daarom stimuleert de gemeente
het doen van pilots. Je probeert dan tijdelijk dingen uit om te leren
van wat er in de praktijk gebeurt.
Op basis daarvan stuur je maatregelen bij, draai je ze terug of
maak je het definitief. Een concreet voorbeeld hiervan is de
Zwart Janstraat. De gemeente wil hier graag aan de slag met het
verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Een pilot
met eenrichtingsverkeer voor auto’s lijkt hier de beste oplossing
voor. Door een deel van de rijbaan anders te gebruiken (voor
parkeren, fietsen, wandelen) komt er meer ruimte voor bezoekers,
fietsers en bewoners boven de winkels. Hopelijk wordt het zo een

Wethouder Bokhove in Bergpolder

Foto: Frank Zwinkels

fijnere straat voor alle gebruikers.
Start
De gemeente gaat dit uiteraard eerst bespreken met de onder
nemers. Deze gesprekken zijn belangrijk om te horen wat voor
hen belangrijk is. Bewoners hebben al langer de behoefte aan een
positieve verandering in de straat. We willen daarom graag snel van
start. December is een belangrijke maand voor ondernemers.
Een eventuele pilot start daarom pas in het nieuwe jaar.
Uiteraard houden we je op de hoogte van de voorbereidingen en
de uitkomsten van de pilot.
Met dank aan Noorderlink, gemeente Rotterdam

Wijkkrant zoekt schrijvers!

In Bergpolder kun je vaak moeilijk een plek vinden om je fiets te
parkeren. Op 5 september kwam wethouder Bokhove met eigen
ogen kennis nemen van de fietsparkeerproblematiek in de wijk.
Ze sprak met enkele bewoners over waar zij tegenaan lopen bij het
parkeren van hun fiets en over mogelijke oplossingen. Zo besprak
ze de voor- en nadelen van het opheffen van autoparkeerplekken
voor zogenaamde fietsvlonders, pallets waar je je fiets op kan
parkeren. Ook de mogelijkheid om inpandige fietsenstallingen te
creëren kwam ter sprake.

Foto: Frank Zwinkels

De wijkraad van Bergpolder heeft in oktober via de Gemeentepeiler
app bewoners gevraagd naar hun mening over de fietsvlonders
en inpandige fietsenstallingen. In de volgende wijkkrant meer over
de resultaten van deze enquête, over weesf ietsen en plannen voor
inpandige stallingen in Bergpolder.

Interview voor de wijkkrant van Liskwartier en Bergpolder

Foto: Johannes Odé

Deze wijkkrant wordt gemaakt door bewoners uit Liskwartier
en Bergpolder, door buren zoals jij en ik. Vier keer per jaar
schrijven we over wat er speelt in onze wijk.
Vind je het ook leuk om boeiende verhalen over je eigen wijk
te schrijven? Neem dan contact op met de wijkkrant:
liskwartierbergpolderkrant@gmail.com. Je hoeft niet per se
vier keer per jaar een verhaal te schrijven, het mag ook als je
een keer in de gelegenheid bent. Leuk als je meedoet!
Wethouder Bokhove (links) spreekt bewoners over fietsparkeren in Bergpolder

Frank Zwinkels
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Ontwikkeling Hofbogen gaat als een trein!
De Hofbogen zijn niet weg te denken uit
het straatbeeld van de wijken Bergpolder
en Liskwartier, maar hoe staat het eigenlijk met de plannen?
Volgens wijkmanager Okach Bouchtaoui
zijn er mooie stappen gemaakt en die delen
we uiteraard graag met alle bewoners!
Bewoners zien wel ontwikkelingen, maar
voornamelijk nog in het aangrenzende deel
van de Hofbogen in de Agniesebuurt.
Omdat we allemaal nieuwsgierig zijn en
graag willen weten hoe ver de plannen nu
staan, delen we hier de meest gestelde
vragen. Zo kunnen wij als bewoners alvast
vooruitkijken naar een veilig, schoon én
groen dakpark.
Wat zijn de plannen met de Hofbogen
in de wijken Bergpolder en Liskwartier,
zowel op het dak als onder het dak in de
panden?
“Het uiteindelijke idee is een prachtig
dakpark, helemaal doorgetrokken tot aan
de A20, ter hoogte van de Gordelweg, die
eindigt bij een uitzichtpunt”, aldus een
enthousiaste Okach. Het dakpark zal voor
zien worden van meerdere bankjes, water
partijen en, uiteraard, veel groen. Ook zijn
er plannen voor het plaatsen van een
originele treinwagon van de Hofpleinlijn,
dankzij een initiatief van de Stichting
Hofpleintrein. Na een unanieme motie van
de Rotterdamse gemeenteraad is deze
inmiddels al vanuit Oost-Duitsland ter
restauratie overgebracht naar het Stoom
depot in Kralingen. De exacte invulling van
de bogen zelf (dus onder het dak) is aan de
eigenaar, Dudok Groep, maar ook hier zijn

Artist impression van de Hofbogen

zeker plannen voor een juiste mix van
horeca en winkels in het straatbeeld.
Hoe toegankelijk is het dakpark straks?
Omdat iedereen straks moet kunnen
genieten van deze Rotterdamse eyecatcher,
is het belangrijk dat het toegankelijk is voor
ons allemaal. “De planning bestaat uit het
plaatsen van ca. tien trappen maar óók een
aantal liften”, vertelt Okach. Waar deze
trappen en liften exact komen staat nog niet
definitief vast, maar deze zullen in ieder
geval ook in de wijken Bergpolder en
Liskwartier gerealiseerd worden.
Hoe zit het met de veiligheid en overlast?
Een veelgehoorde vraag die vooral speelt
bij bewoners die direct aan de Hofbogen
wonen, is: ‘Hoe zit het met overlast?’.
Hierover is Okach duidelijk: “Zodra de
Hofbogen volledig toegankelijk zijn, zullen
er bepaalde openingstijden komen. Het park
op het dak wordt ’s nachts sowieso afgesloten.
De openingstijden kunnen weliswaar
verschillen tussen de zomer- en winter
periode, maar uiteraard zetten we in op een
juiste balans voor iedereen en dus ook voor
de (aangrenzende) bewoners. Dit onderdeel
kwam terug in de stem van bewoners en
daar is rekening mee gehouden.”
In hoeverre zijn bewoners betrokken
geweest bij de plannen en waar kunnen
zij terecht?
“Er zijn veel betrokken bewoners geweest,
waarvan de bewonersadviesgroep ook een
belangrijke bijdrage levert aan het schets
ontwerp: het uitgetekende ontwerp zoals
het gerealiseerd wordt. Daarnaast konden

alle bewoners van de vier wijken waar de
Hofbogen doorheen loopt, hun stem laten
horen via vragen over de toekomstplannen
in de Gemeentepeiler app. Dit hebben maar
liefst 500 bewoners gedaan en die resultaten
zijn meegenomen in het schetsontwerp”,
kan Okach verzekeren. Op dinsdagavond
1 december is het concept schetsontwerp
gepresenteerd aan de bewonersadviesgroep
en op dinsdagavond 8 december volgde een
brede digitale informatiebijeenkomst voor
alle bewoners en andere betrokkenen.
De wijkkrant stond die avond op het punt
ter perse te gaan, waardoor we helaas geen
verslag van die bijeenkomst verslag kunnen
doen. (red.)
Kan er al ingeschat worden wanneer de
Hofbogen in volle glorie te bewonderen is?
Zodra het definitieve schetsontwerp is
gepresenteerd, kan er meer op detailniveau
worden ingezoomd zoals op veiligheid en
dergelijke. “In het komende jaar wordt het
plan uitgewerkt tot een definitief plan.
Het is nu echt nog te vroeg om iets over een
definitieve openingsdatum te zeggen.”
Maar Okach geeft wel aan dat de startdatum
voor de uitvoering naar verwachting nog in
2022 zal zijn. “Uiteraard ben je hiervoor wel
afhankelijk van meerdere factoren.” Nu het
schetsontwerp er bijna is, is dromen over
de Hofbogen in ieder geval weer een stuk
dichter bij de werkelijkheid!
Voor meer info: www.hofbogen.nl of stuur
een mail naar Okach Bouchtaoui op
o.bouchtaoui@rotterdam.nl
Arthur Snijders

Illustratie: De Urbanisten

6
Wijkkrant voor en door bewoners

april 2017

nummer 10

Duimdrop en de wijkraad
Wie wel eens op het Koningsveldeplein is geweest kent ‘m
wel: de een zeecontainer in primaire kleuren waarop ’s nachts
het woord DUIMDROP oplicht. Voor de kinderen op het plein is
Duimdrop een soort tweede thuis. De beheerder is een vrolijke
oom of tante aan wie je speelgoed kunt vragen: ballen, fietsen,
skelters, skates, tafeltennisbatjes. Dingen die je thuis misschien
niet hebt. De beheerder deelt de spullen uit en zorgt ook dat ze
weer terugkomen. Hij kent alle kinderen en past ook een beetje
op ze. Dat maakt het plein gezellig en veilig voor alle kinderen.

Helaas ziet niet iedereen de meerwaarde van Duimdrop. In de zomer
van 2020 besloot wethouder Sven de Langen namelijk dat het tijd
was voor vernieuwing. Dat is op zich niet verkeerd. Een goed
gesprek over mogelijke verbeteringen moet je om de zoveel tijd
voeren. Maar de wethouder was kennelijk niet van plan om hier
vooraf een gesprek over te voeren. Hij besloot om Duimdrop
zonder overleg met de wijkraad af te schaffen. Hij deelde zijn
voornemen daarom alleen met zijn collega-wethouders.
Maar verder zweeg hij.
Op enig moment moest het natuurlijk wel bekend worden.
De subsidie moest namelijk worden geschrapt. Hij liet daarom in
de begroting één zinnetje opnemen over Duimdrop. Vervolgens
liet hij een ambtenaar het slechte nieuws aan Duimdrop melden.
De organisatie maakte op 12 oktober zelf het nieuws bekend.
De kinderen van het plein en hun ouders waren direct in rep en
roer, Duimdrop mocht niet verdwijnen van het Koningsveldeplein.
De wijkraad Liskwartier was ook overdonderd. Op 16 oktober
schreven wij daarom een brief aan de wethouder. De strekking: hij
had verzuimd om met de wijkraad te overleggen voordat hij zijn
besluit nam. Dit was niet alleen een kwestie van fatsoen; het was
ook verplicht volgens de spelregels die bestaan tussen gemeente en
wijkraden.

Sjoelen en dammen bij Duimdrop op het Koningsveldeplein

Foto: Frank Zwinkels

Een veilig en gezellig plein voor iedereen. Dat moet het Koningsvelde
plein zijn, vindt ook de wijkraad Liskwartier. Daarom staat het plein
ook prominent in ons Wijk Actie Plan. Het is namelijk niet altijd even
makkelijk om het gezellig en veilig op het plein te houden. Wij werken
daar hard aan. En Duimdrop draagt daar zeker aan bij. Het bestaat,
zeker voor onze kinderen, al een eeuwigheid: 23 jaar! Dit is dus al
de tweede generatie van Liskinderen die ermee opgroeit.

Petitie
Er staan op dit moment 20 Duimdroppen verspreid over Rotterdam.
Al snel volgden dus ook brieven aan de wethouder van andere
gebiedscommissies en wijkraden. Onze wijkraad was vervolgens
een tijd lang druk in overleg met deze collega’s, gemeenteraads
leden van verschillende partijen en met de Duimdrop organisatie.
Als klap op de vuurpijl ging op 10 november een delegatie kinderen
van het Koningsveldeplein naar het stadhuis om daar - samen met
de kinderen van de 19 andere pleinen - een petitie aan te bieden
aan de wethouder. Zo werd duidelijk dat de bewoners van
Rotterdam het hier niet mee eens waren.

Programma Koningsveldeplein
Duimdrop
Speelgoeduitleen voor kinderen van 4 tot 14 jaar
dinsdag, donderdag, 14.00- 17.00
vrijdag
King’s Runners
Hardlopen onder begeleiding voor kinderen vanaf 8 jaar
Vertrek vanaf het Koningsveldeplein met de fiets naar het
Kralingse Bos
woensdag
14.00 - 16.00
King’s Runners 2.0
Samen bewegen voor vrouwen onder begeleiding van
Solnetwerk
woensdag
09.15 - 11.15
Sportbedrijf Rotterdam en Solnetwerk
Sport en spelactiviteiten onder begeleiding voor kinderen
van 4 tot 15 jaar
donderdag
15.00 - 17.30
Thuis op Straat
Sport en spelactiviteiten onder begeleiding voor kinderen
tot 15 jaar
maandag - dinsdag
15.00 - 17.00
woensdag
12.00 - 14.00

Wethouder De Langen neemt de petitie in ontvangst

Foto: Johannes Odé

Op 12 november besloot de gemeenteraad gelukkig om het besluit
van de wethouder met één jaar uit te stellen. Daaruit blijkt in ieder
geval dat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat de wethouder
zich aan de spelregels houdt. De wethouder moet nu dus eerst zijn
nieuwe plannen aan de wijkraad voorleggen. Hij moet ons ook
uitleggen waarom Duimdrop daar geen onderdeel van uit maakt.
Wij zullen deze plannen natuurlijk aan de bewoners van het
Liskwartier voorleggen. En als zij het er niet mee eens zijn zullen
wij er weer alles aan doen om de stem van onze bewoners te laten
klinken op het stadhuis!
Reidar Plokker, wijkraad Liskwartier

7
Wijkkrant voor en door bewoners

april 2017

nummer 10

Liever een goede buur...
Veel oudere wijkbewoners redden zich
normaal gesproken prima. Toch zijn er
situaties, bijvoorbeeld bij ziekte of als er
sneeuw ligt, waarin buurtbewoners iets
voor hun oudere buren zouden kunnen
betekenen. Welzijnsorganisatie SOL en
De Samaritaan op het Lisplein speelden
daarop in en bedachten de ‘Goede Buren
Buurt’.
Met de corona-uitbraak bleek dit Goede
Buren Buurtplan een uitkomst. Via de
speciale corona-hulplijn kwamen bij
SOL veel vragen om hulp van oudere
bewoners uit Liskwartier en Bergpolder
binnen.
Dat kon gaan om eten brengen, meegaan
naar het ziekenhuis of medicijnen halen bij
de apotheek. En tegelijkertijd boden meer
dan 150 mensen uit de buurt hun hulp aan.
Anita Kornman en Femke Hartendorp van
SOL scheppen er genoegen in om een goede
match te maken. Ze kennen de oudere en
kwetsbare bewoners en leren ook steeds
meer Goede Buren kennen. Het liefst
koppelen ze bewoners uit dezelfde straat
aan elkaar, dat lukt natuurlijk niet altijd.
Een oudere man uit de buurt met een
enorme collectie lp’s en films hebben ze
gekoppeld aan een vrijwilliger die dezelfde
interesse heeft. Ze delen hun liefde voor
films en muziek. Een mevrouw uit de wijk
die zelf vegetarisch is, heeft haar principes
aan de kant gezet en kookt wekelijk een
menu met vlees voor haar buurman.
Match
SOL (Samen Ondernemend Leren) hoeft
de match niet altijd zelf te maken, maar
schakelt ook andere organisaties met een
groot netwerk in de wijk in zoals ‘Wilskracht
Werkt’ of de Samaritaan. Zo heeft de
Samaritaan iemand uit haar netwerk
ingeschakeld voor een buurtbewoner die
een blik soep had gekregen maar dat niet
open kreeg. SOL maakt steeds meer gebruik
van de Nextdoor buurtapp. Ze hebben
bijvoorbeeld recent een vraag van een
oudere meneer die zijn tuin niet meer kan
onderhouden in de Nextdoor buurtapp
geplaatst. Zo kan iedereen die de app
gebruikt reageren.
Even kletsen telefoonlijn
Naast deze praktische hulpvragen kwamen
er in het voorjaar ook telefoontjes van
ouderen die zich eenzaam voelden; ze
konden niet naar de dagbesteding of kregen
geen bezoek meer van hun kinderen.
Om deze mensen uit hun isolement te halen
is een speciale ‘Even kletsen telefoonlijn’ in
het leven geroepen. Karin van Etten, een
van de Goede Buren, vertelt dat het mes
aan twee kanten snijdt. Ze mocht zelf in de
eerste coronaperiode niet werken en miste
contact. Door de telefoonlijn had ze rond
4 en 5 mei bijzondere gesprekken over de
oorlog met een oudere meneer.

Foto’s: Johannes Odé

Wie zijn nou die Goede Buren?
Zijn ze anders dan de 180 vrijwilligers die al
jaren helpen met boodschappen of maal
tijden brengen. Femke en Anita zien wel
verschillen; Goede Buren hebben vaak niet
veel tijd. Ze werken veelal overdag, hebben
soms kinderen én willen ook iets betekenen
voor de buurt. Studenten hebben zich ook
gemeld, zij brengen bijvoorbeeld maaltijden
rond en maken dan vaak een praatje.
Goede Buur Karin had haar vriendin Barbara
opgetrommeld om samen een bloemetje
te brengen bij ouderen in de wijk om het
coronaleed een beetje te verzachten.
Karin en Barbara vonden het fijn dat ze hen
met deze aandacht blij maakten. Het draagt
er allemaal toe bij dat buurtbewoners elkaar
leren kennen.
De ‘vaste’ vrijwilligers worden vaker ingezet
bij buurtbewoners met een terugkerende
vraag.

Taalles
Anita en Femke benadrukken dat ouderen
zelf ook veel te bieden hebben; sommigen
geven taalles of bijles aan kinderen. Er is
ook een oudere buurtbewoner die muziek
maakt en optreedt tijdens een huiskamer
concertje in Huiskamer Blijdorp. Nu het
weer mag vanwege de coronamaatregelen,
gaat SOL eerst langs bij de buurtbewoner
met een hulpvraag. Hiermee krijgen ze een
goed beeld van wat precies nodig is en ze
vragen de buurtbewoner dan ook naar
hobby’s of speciale talenten. Dat werkt
beter dan de ouderen alleen als hulp
behoevenden te zien.
Wil je ook een Goede Buur zijn? Dan kun je
mailen naar ouderenwerk@solnetwerk.nl.
Annet Hermans
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Een pure groenteboer met verstand van zaken
Toen Hans Verveer voor zichzelf wilde beginnen zeiden zijn ouders: “Doe dat zo jong mogelijk, dan heb je weinig vaste lasten en
kunnen we zien of je het kunt.” Zijn opa verkocht groente en fruit met paard en wagen, de ouders van Hans hadden een groentewinkel in de Benthuizerstraat. Hans begon zijn zaak in 1982 op de Bergweg 205b. En óf Hans het kon, zijn winkel werd een succes,
vertellen ook de klanten die tijdens het interview boodschappen komen doen.

De eerste jaren werd Hans geholpen door zijn zus en nadat zijn
ouders in 1994 stopten met hun winkel sprong zijn moeder bij.
Zijn vrouw Joke bleef thuis toen de dochters klein waren, daarna
stapte ze ook in het bedrijf. De zus van Hans helpt nu mee achter
de schermen, Verveer groente en fruit is al drie generaties een
familiebedrijf.
“Toen ik begon zaten er in deze buurt vijftien groentewinkels”
vertelt Hans. “Mensen aten groenten, vlees en aardappelen en
kwamen dat elke dag vers halen. We hadden allemaal genoeg te
doen, supermarkten verkochten destijds geen groenten en fruit.
Later veranderde dat en werd er vaker rijst en pasta gegeten.
Tijd voor iets nieuws, we begonnen met het voorsnijden van snijbonen
en andijvie, rauwkost werd hip, dat verkochten we veel. Toen Joke
soepen en stamppotten begon te maken moesten de mensen eerst
wennen, maar nu is alles wat ze maakt dezelfde dag op.”

het Liskwartier verhuizen. “Onze wijk wordt populairder, mensen
werken hard en gaan voor vers en kant-en-klaar.
Soms moet ik lachen om de aandacht die er is voor ‘vergeten
groenten’. Pastinaak en schorseneren verkocht ik vanaf mijn eerste
dag en het ‘groente van dichtbij principe’ hanteer ik ook al 38 jaar.
Elke dag ben ik om half vijf bij de groothandel. We bestellen met
een aantal kleine zaken bij boeren uit het Westland, zodat zij niet
voor een paar kistjes hoeven te rijden en zo hebben wij allemaal
kwaliteit direct uit de omgeving. Moet je voorstellen, ik heb nu drie
soorten knoflook: gedroogde, gerookte en verse en acht soorten
tomaten!”

Vers en ambachtelijk
Het lijkt ongelofelijk, maar net op dat moment komt er een jonge
man de winkel binnen die aan Joke vraagt: “Mag ik een litertje van
uw overheerlijke groentesoep?” Nog geen vijf minuten later stapt
een vrolijke meneer de winkel in: “Elke dinsdag stamppotdag!
Ze zijn zo lekker, zelfs mijn buurvrouw, die heel kritisch is, smult
ervan!” Hans lacht: “Het is tegenwoordig elke dag stamppotdag!
Weet je dat er mensen zijn die na een kinderfeestje onze stamp
potten serveren als buffet? Alles zonder toevoegingen, lekker
meteen opsmikkelen.”
Groenten van dichtbij
Hans heeft de afgelopen jaren alle soorten mensen voorbij zien
komen. Werd er vroeger wel eens een kist sinaasappelen gejat, de
laatste jaren ziet hij jonge gezinnen uit Den Haag en Utrecht naar

Bij Hans en Joke (“we zijn een begrip”) kun je ook via Whatsapp
en e-mail je bestelling doorgeven. Ze zetten alles klaar, je kunt de
bestelling zelf afhalen. Er mogen vanwege Covid twee klanten de
winkel in. De zus van Hans maakt verse sapjes en brengt, alleen
bij ouderen die niet zelf de straat op kunnen en al jaren in winkel
komen, de boodschappen thuis.
Is het niet zwaar, elke dag om half vijf naar de groothandel en om
half zeven thuis? Hans: “Zolang we gezond van lijf en leden zijn
staan we met plezier in de zaak. Onze winkel is geopend van
dinsdag tot en met zaterdag, zondag is onze vrije dag en de
maandag...” ‘Is voor de kleinkinderen’, vult Joke aan. ‘Onze dochters
hebben er allebei eentje, twee jaar oud. Dertien dagen na elkaar
geboren, een jongetje en een meisje. Heerlijk!.’ Hans lacht: “En dát
is pas topsport!”
Helen van Vliet

Foto’s: Frank Zwinkels
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Outfits ruilen om nieuwe kanten van jezelf te ontdekken
Heb jij ook prachtige kledingstukken in
de kast hangen die je heel graag wilde
hebben toen je ze kocht, maar zelden of
nooit draagt? Is je kledingkast eigenlijk
te vol met items die vooral liggen te
verstoffen? Voor veel mensen is dit een
herkenbare situatie. Wegdoen is ook
zo wat, maar ondertussen neemt al die
kleding alleen ruimte in, terwijl je er
niet van geniet. Waarom niet ruilen
voor mooie outfits van iemand anders?
Dat kan bij The Swapshop in het
Liskwartier.
“Door kleding te ruilen kun je heel laag
drempelig mooie items uitproberen.
Dit noemen we swappen. Zo kun je ook
experimenteren met verschillende, wellicht
onverwachte, kanten van jezelf. Swappen is
heel makkelijk, terwijl je tegelijk een
circulaire economie ondersteunt.
We geloven heel erg dat een andere outfit,
die je misschien niet in de winkel had
gekocht, je zo nieuwe energie en zelfs een
nieuw zelfbeeld kan geven!” Aan het woord
is Monique Drent, samen met Khaled
Hamadeh, Sanne Smit en Laura Suijkerbuijk
drijvende kracht achter The Swapshop.
Op zaterdag 5 september opende The
Swapshop haar deuren binnen fashionhub
De Wasserij in de Sint-Agathastraat in het
Liskwartier, op het binnenterrein achter
Humanitas.
Hoe duurzaam ook leuk kan zijn
De opening van The Swapshop was ondanks,
of wellicht dankzij, alle corona voorzorgs
maatregelen een drukbezochte middag.
Bezoekers konden zich inschrijven voor een
bepaald tijdslot. Naast swappen konden
zij ook lezingen bijwonen en workshops
volgen over allerlei thema’s op de grens van
‘fashion, food en duurzaamheid’.
Sinds die succesvolle start gaat het hard.
Steeds meer mensen geven hun outfits een
tweede leven en beleven plezier aan het

Foto’s: Lindsay Tammer

ruilen. Monique: “We vinden duurzaamheid
heel belangrijk, maar willen vooral uitstralen
dat het swappen van kwalitatief goede
kleding heel leuk en praktisch is. We zijn
niet tegen het kopen van kleding. We willen
de levensduur ervan wel zo lang mogelijk
maken. Op de achtergrond hanteren we
daarbij een sociale doelstelling. Zo leveren
we ook op een andere manier een bijdrage
aan deze mooie stad.”
Sociale netwerkorganisatie
Met dat laatste doelt Monique op de vijf
tot zeven betaalde leer- en werkplekken
die The Swapshop vanaf begin volgend jaar
beschikbaar stelt. Dit is mede mogelijk
gemaakt door hulp van Citylab010, een
programma van de gemeente, dat innovatieve
stadsinitiatieven ondersteunt.
Monique: “We gaan Rotterdammers die
hun weg terug naar de arbeidsmarkt willen
vinden helpen met on the job training en
coaching. Terwijl ze in The Swapshop aan
de slag gaan krijgen ze onder andere een
cursus financiën, een hospitality training en

geven we samen vorm aan hun persoonlijke
ontwikkeling. The Swapshop is een echte
netwerkorganisatie. We hebben veel
contacten met andere sociale, duurzame
ondernemers binnen en buiten de kleding
wereld. We hopen dan ook, dat we deze
Rotterdammers op termijn uitzicht kunnen
geven op vast werk.”

Nieuwe dingen van oude items
The Swapshop gaat in samenwerking met
partnerorganisaties en ontwerpers op
termijn ook nieuwe producten maken met
gebruikte kleding als grondstof. Een mooi
voorbeeld van de kracht van netwerken!
Soms is er weinig belangstelling voor
bepaalde kledingstukken. Zulke items
kunnen wel op een andere manier worden
hergebruikt. Monique: “We krijgen bijvoor
beeld veel zwarte stretch spijkerbroeken
binnen. Veel vrouwen hebben die al in de
kast. We hanteren bij het swappen een
puntensysteem. Goede, bijzondere en
veelgevraagde items krijgen veel punten om
mee te swappen. Minder populaire items
krijgen een beperkt aantal punten. Door ook
zulke items in te nemen, kunnen we ze wel
een tweede leven geven. Bijvoorbeeld door
ze door ontwerpers te laten verwerken in
andere textielproducten.”
Ook zin gekregen om jezelf in een ‘nieuwe’
outfit te steken? The Swapshop in
De Wasserij is geopend op vrijdag en
zaterdag van 12.00-17.00 uur.
Stefan Soeparman
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Een historisch hete zomer in Liskwartier...
De zomer van 2020 was een extreem
warme zomer. Niet alleen buiten, maar
ook binnen in de woningen liep de
temperatuur hoog op. Onderzoekers van
de Hogeschool Rotterdam willen erachter
komen hoe bewoners de toenemende
hitte ervaren in hun eigen woning en
straat. Twee jaar lang doen zij samen met
drie andere hogescholen onderzoek in
vijf steden waaronder Rotterdam.
Bewoners in de wijken Liskwartier en
Bloemhof hebben speciaal voor het
onderzoek in de zomer een hittesensor
in hun woning laten plaatsen.
Eind november zijn de eerste resultaten
van het onderzoek bekend gemaakt.
De warmte was bijna niet meer uit de huizen te krijgen tijdens de
hittegolf de afgelopen zomer. Maar hoe het precies zit met de
temperatuur in een woning is nauwelijks onderzocht, terwijl we
steeds vaker te maken hebben met extreme hitte. Hoe ervaren
bewoners die hitte, hebben ze er veel last van of niet? Elf wijk
bewoners hebben afgelopen zomer de temperatuur in hun woning
nauwkeurig gemeten en vastgelegd. Ook is er in de wijk een weer
station geplaatst die het weer buiten nauwkeurig heeft gemeten.
Klimaatbestendiger
Natalie Lorenz, docent en onderzoeker watermanagement aan de
Hogeschool van Rotterdam: “De gemeente Rotterdam wil via dit
onderzoek een beter inzicht krijgen in wat het effect is van extreme
hitte op de wijk en dan met name in de straat en in de woning.
Wat ervaren de inwoners tijdens die hitte en hoe kan de gemeente
met bewoners samenwerken om de wijk klimaatbestendiger te krijgen?
Langzaamaan werd ons deze zomer duidelijk dat we een historische
meting te pakken hadden, de langste hittegolf ooit! Het was enorm
puffen voor iedereen, maar ondertussen waren wij in juichstemming!”
Isolatie
“Wat opvalt in de eerste resultaten is het enorme verschil in
temperatuur tussen oude en moderne woningen. In Liskwartier en
Bergpolder staan veel woningen die gebouwd zijn tussen 1900 en
1935. Bij die woningen zie je op een hete dag forse schommelingen
in temperatuur. Dit heeft alles te maken met de minder goede
isolatie van de woningen: de hitte komt te gemakkelijk de woning
in, maar het koelt tegelijkertijd ook weer sneller af. Bij de moderne,
beter geïsoleerde, woningen uit 2000 komt de warmte minder snel
binnen, en koelt ‘t ook minder snel af.

Duidelijk is ook het enorme verschil in maximale temperatuur: in
oudere woningen wordt ‘t veel warmer dan in moderne.
Rick Heikoop, docent en onderzoeker watermanagement aan de
Hogeschool van Rotterdam: “Op de meest hete dagen in augustus
zijn er in de oude huizen woonkamers en slaapkamers waar de
temperatuur meerdere dagen boven de 30 graden is gebleven, in
één huis zelfs wel boven de 34 graden in een slaapkamer! Dit heeft
directe invloed op het slaapcomfort en kan effect hebben op de
gezondheid. Bij moderne woningen is de piek op ongeveer 27 graden
gebleven”.
Hoe houd je je woning koel?
“Het belangrijkste is ervoor te zorgen dat de hitte je woning niet kan
binnenkomen.
Om dat te bereiken zijn essentieel:
• een goede isolatie van je ramen, gevel en dak,
• een buitenzonwering (wit zonnescherm) en
• meer groen rondom je huis.
Andere tips zijn:
• Overdag ramen dicht en gordijnen dicht, ‘s nachts ventileren
• Verander de kleur van je gevel en/of dak in een lichte/witte kleur.”
Groen werkt verkoelend
“Meer groen rond je huis werkt verkoelend. Dit komt omdat planten
en bomen water verdampen. Ze werken daardoor als een soort
airco. Je kunt dit zelf verbeteren door veel planten, struiken en
bomen (geven schaduw) in je tuin of geveltuin te zetten en door
klimplanten tegen de gevel aan te zetten. Een goede tip is om een
pergola dicht bij de gevel aan te brengen. Realiseer je dat je je tuin
veel koeler kan krijgen door de stenen tegels uit je tuin te halen,
want die houden de warmte vast.
Vervang een zwart bitumen dak door een goed geïsoleerd groen
dak, dit koelt nog extra. Heb je een balkon, zet veel potten met
planten op je balkon.
Nachtventilatie
“Ook heel belangrijk is een intensieve natuurlijke nachtventilatie.
’s Nachts moet je altijd je ramen wijd open zetten, liefst zo hoog
mogelijk in de woning en zo laag mogelijk, waardoor je een
schoorsteeneffect krijgt. Bij één van de gemeten woningen konden
we zien dat iemand thuis komt van vakantie tijdens de hittegolf.
De temperatuur daalde daar in een paar uur tijd met zes graden.”
Kijk voor meer goede tips ook op:
https://rotterdamsweerwoord.nl/weerb erichten/06-houd-je-huiskoel/
Natalie Lorenz, Rick Heikoop en
Frank Zwinkels

Zomer 2020 op het terras van Brasserie Tines op de Bergselaan
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Verkeer Liskwartier in boek Thalia Verkade
Met de auto racen over de Bergweg, scheuren over de Bergselaan,
roekeloos rijden door de Rodenrijselaan en Rodenrijsestraat, veel
bewoners in Liskwartier zien het met lede ogen aan. De verkeersveiligheid
in Liskwartier houdt de gemoederen bezig. In een enquête van de wijkraad
Liskwartier bleek het zelfs het belangrijkste issue voor bewoners te zijn.
In mei verscheen het boek ‘Het Recht van de Snelste’ van wijkbewoonster
en journalist Thalia Verkade over de wereld van de stedelijke mobiliteit.
Haar ervaringen met het verkeer in Liskwartier spelen een voorname rol
in haar boek. Haar verrassende kijk op ‘verkeer’ maakt het interessant
leesvoer.
“Heel veel in het verkeer draait om doorstroming, dat we snel kunnen door
rijden”, vertelt Thalia. “Het woord ‘verkeer’ komt van ‘verkeren’, met elkaar
omgaan. Maar juist de mogelijkheid om met elkaar te verkeren zijn we kwijt
geraakt door alles zo in te richten dat we zo snel mogelijk met de auto weg
kunnen komen uit onze straat. De plek waar de Benthuizerstraat en de
Bergweg samenkomen, dat was honderd jaar geleden een plek waar je kon
flaneren; waar kinderen tot in de jaren dertig zelf konden oversteken.
Ik vond daar oude foto’s van terug. Het was er echt prachtig. Nu is het een van
de tien gevaarlijkste kruispunten van de stad en wat mij betreft ook een van
de tien lelijkste. Die realisatie, dat we zoveel schoonheid en leefruimte hebben
opgegeven, is heel belangrijk geweest voor mij om anders te gaan kijken naar
mobiliteit en hoe we de straten inrichten.”

“Nu moet ik het handje van mijn
peuter fijnknijpen, zodat hij me niet
Thalia Verkade
ontglipt op weg naar de wipkip aan de overkant van mijn eigen straat.”

Foto: Jesaja Hizkia

Auto centraal
Thalia woont sinds 2008 in Liskwartier en
schrijft sinds 2015 voor De Correspondent,
een online journalistiek platform, als
correspondent ‘Mobiliteit & Straatleven’.
“De titel van het boek, ‘Het Recht van de
Snelste’, gaat eigenlijk over de ethische
vraag hoe je de straat inricht, want: ‘Wie
geef je de meeste voorrang in de publieke
ruimte, die van iedereen is? De snelste, de

sterkste?’ Op dit moment hebben we een
mobiliteitssysteem waarin de auto centraal
staat: die snel, zwaar en gevaarlijk is en
waarmee we elkaar soms zelfs per ongeluk
doden - ook in onze wijk, niet zo heel lang
geleden nog op de Bergweg en op de
Gordelweg. Ergens is het vreemd, dat we
voor het recht van de snelste kiezen.
Want in de rest van de samenleving
beschermen we juist de zwakkeren en de
kwetsbaren. Wat als je ook de publieke
ruimte zou inrichten voor de kwetsbaarste?
Of voor bijvoorbeeld voor geluk kiest, in
plaats van voor doorstroming en snelheid?”
Hufters
“Als er een dodelijke aanrijding is geweest
tussen een auto en een voetganger gaat
het snel over hufters, en soms zijn het ook
mensen die veel te hard rijden die anderen
doodrijden. Maar je kunt je ook afvragen
hoe het kan dat de publieke ruimte levens
gevaarlijk is?

“Verkeer gaat heel
vaak over auto
verkeer, maar auto
mobilist zijn we lang
niet allemaal.”

En vaak krijgt de kwetsbare partij de schuld:
die is ‘onverwachts overg estoken’. Maar
steekt het hert de weg over of rijden we
door zijn bos? Is het niet zaak dat er we er
eerst voor zorgen dat we elkaar niet meer
per ongeluk doden en ernstig verwonden?”
30 km maximumsnelheid in stad
“Wat steeds duidelijker wordt is dat de
grote meerderheid graag een leefbaarder
en ontspannender straatleven wil. Dat zie
je ook aan de motie die unaniem door de
gemeenteraad is aangenomen om 30 de
maximumsnelheid te maken in Rotterdam.
Dus dit gesprek kunnen we nu echt starten:
waarom moet er op de Bergweg, Bergselaan
of de Rodenrijselaan nog 50 gereden
worden?“
Voor meer informatie over Thalia’s boek:
corr.es/snelste
Frank Zwinkels

Thalia Verkade bezoekt in het
boek allerlei plaatsen en mensen
in Nederland, maar loopt en fietst
ook rond in haar eigen straat, wijk
en stad. Zo komen ook de Bergse
laan, de Erasmusbrug en de nieuwe
verbinding tussen de A13 en de A16
ter sprake, maar ook files, fiets
snelwegen, drempels en deelauto’s.
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Ruil je boek om de hoek
De helft van de volwassenen las tijdens de eerste coronagolf
een boek, zegt het CPNB na onderzoek. Meer mensen gingen
lezen dan Netflixen. Maar waar vind je nou je nieuwe boek
waar je in op kan gaan? Misschien wel in een ruilkastje in je
wijk. Laat een oud boek achter en neem een nieuw boek mee.
De ruilkastjes verschijnen steeds meer in onze wijken.
Regelmatig kan je iemand bij een kastje zien staan, bladerend
door de boeken of de achterflap lezend.
We spraken met de initiatiefnemers van de ruilkastjes.
In de Bergselaan staat de ‘BergseBieb 225’, een zelfgemaakt houten
kastje van Inge Titulaer. “Ik ben het boekenhuisje begonnen nadat
ik was gestopt als coördinator bij de VoorleesExpress. Ik had daar
gezien hoe nuttig voorlezen aan kinderen kan zijn en hoe lastig dat
soms te realiseren is. En zo kwam ik via een link op google op bouw
tekeningen voor een boekenhuisje. De buurman en ik hebben het
huisje toen samen gebouwd en opgehangen. Mijn kinderen, destijds
3 en 5 jaar, hebben het geschilderd. We hebben het ‘BergseBieb 225’
genoemd, tussen huisnummers 224 en 226 in, op de Bergselaan.”
In het kastje staan zowel boeken voor volwassenen als kinderboeken.
Minibieb-eigenares Elisabeth Versluis uit de Heemskerkstraat
vertelt over haar ervaring en het ontstaan van haar twee
exemplaren: “Ik zag in de stad minibiebs tevoorschijn komen en
was stomverbaasd dat er mensen zijn die ruimhartig hun boeken
cadeau geven aan onbekenden. Wat een fantastische manier om je
betrokkenheid bij de wijk te tonen! Dat inspireerde mij om ook zo’n
kastje in mijn straat te plaatsen.’’ Het kastje is een blauw kinder
fornuisje, dat gezelligheid uitstraalt.

Inge Titulaer bij BergseBieb 225, Bergselaan

Weggeefdoos
Eén kastje bleek niet te volstaan: “Vanaf
het begin werden er ook andere spulletjes
gedoneerd zoals cd’s en dvd’s. Maar ook
huishoudelijke spullen, cosmetica en moes
tuindonaties. En dat werd de geboorte van
de Weggeefdoos. Wat mij betreft: wat met
liefde en betrokkenheid aan wijkgenoten
wordt gegeven, is zeer welkom.”
Enkele maanden geleden werd het kastje
vaak zomaar helemaal leeggehaald.
Elisabeth raakte hierdoor ontmoedigd, maar
na liefdevolle reacties van wijkgenoten is
het kastje nu beter gevuld dan ooit tevoren.
“Boeken zijn erg duur en zelf vind ik dat

boeken voor iedereen beschikbaar zouden
moeten zijn.”
Hartverwarmend
De eigenares van de ‘Ruilhandel’ in de
Insulindestraat, Agnes Westerduin,
vertelt ook over de voor- en nadelen van
het hebben van een minibieb. “Het is hart
verwarmend hoe zorgzaam sommige
mensen zijn. Ook plantjes, kleine cadeau
tjes, verzamelingetjes, van alles doneerden
ze en werd gezellig uitgestald. Ik zie soms
iemand rustig vijf minuten bezig.
Mensen hebben er echt plezier in, rijden
speciaal even langs. Iemand brengt
wekelijks de Libelle!”
Waakzaam
Agnes wil ook graag de minder
leuke kant delen met haar wijk
genoten. “Heb u nog sieraden
voor me, er ligt niks, ik moet
sieraden hebben.” Dat zei ie
mand die helaas dit voorjaar het
kastje ook heeft ontdekt en het,
vrijwel zeker, ook regelmatig
volledig leeghaalt. Bij afwezig
heid van spullen is zelfs al eens
de bekleding gescheurd, het
haakje verwijderd, het tekstplaa
tje wegg epulkt. Agnes hoopt dat
de buurt begrijpt hoe vervelend
dat kan zijn en dat mensen zich
ook waakzaam willen opstellen.

Blauw kinderfornuisje, Heemskerkstraat

Ruilkastjes in Bergpolder
Abraham Kuyperlaan thv 84
Borgesiusstraat thv 80
Geertsemastraat, pleintje, Loka Woka
Groen van Prinstererstraat thv 54
Heemskerkstraat thv 100
Insulindestraat 30, Ruilhandel
Insulindestraat thv 127
Insulindestraat thv 133
Insulindestraat thv 155
Stadhoudersweg thv 11
Talmastraat, Ruilkiosk

Ruilkastjes in Liskwartier

In de Delfgauwstraat in het
Liskwartier staat ook een
minibiebje. Het kastje wordt
onderhouden door Hilde de
Heldt en staat in een klein speel

Bergselaan 224-226
Delfgauwstraat, speeltuintje
Lisstraat
Schieveenstraat thv 2
Ruilhandel, Insulindestraat 30
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enthousiast en dezelfde week zette hij er een stukje speelgoed in.
Hij ging elke dag kijken of het al was geruild.”
Al met al, voordat u naar de boekhandel of de bibliotheek rent, kijk
eerst eens in een kastje in de wijk.
Markus Burger

Minibieb in de Delfgauwstraat

tuintje. Ze heeft de kastjes bij het vuilnis gevonden, schoongemaakt
en geverfd. De volwassenen kunnen een leuk boek uitzoeken terwijl
de kinderen spelen. Toch kan je ook hier leuke boeken vinden voor
kinderen. “Ik werk in het Sophia Kinderziekenhuis, het is voor mij
genieten om al die gezonde kinderen hier te zien spelen.”
Ruilkiosk
In de Talmastraat staat de ‘Ruilkiosk’ van Karin en Rosa. Na het
verdwijnen van het leuke ruilplekje in de straat, waar zowel boeken
als andere tweedehands spullen werden uitgestald, besloten ze
zelf een minibieb te organiseren. Ze kregen een leuk vogelkastje op
boomstammetjes dat voor een kunstproject is gebruikt. Ze hebben
het kastje nu al meer dan een jaar. “Toen we de ruilkiosk vorig
jaar zijn begonnen was ook mijn buurjongetje Salomon van 6 erg
nieuwsgierig. Ik legde uit dat het een ruilwinkeltje is, en dat het de
bedoeling is dat je er wat in zet en dat iemand anders het er dan
uithaalt en er wat anders voor in de plaats terugzet. Hij was meteen

Karin bij de Ruilkiosk, Talmastraat

Nieuwe medewerker Sociaal Beheer Vestia Liskwartier
Sinds 1 oktober ben ik de nieuwe medewerker Sociaal Beheer van
Vestia in Liskwartier, daarom stel ik me graag even voor!

Mijn naam is Kristel, ik ben 33 jaar oud en ik woon in Rotterdam.
Als medewerker Sociaal Beheer ben ik het aanspreekpunt voor huurders
van Vestia in het Liskwartier. Samen met mijn collega, de wijkbeheerder,
proberen we de oren en ogen van de wijk te zijn. Ik hoop mijn steentje bij
te kunnen dragen aan het welzijn van huurders. Bij klachten, overlast en
andere problemen zal ik met huurders in gesprek gaan om samen naar
een oplossing te werken. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de
communicatie rondom renovatieprojecten en ander groot onderhoud.
De huurders zullen dan ook zeker van mij gaan horen, er staan namelijk
een hoop mooie plannen in het verschiet!
Vanwege de huidige maatregelen is het wijkkantoor aan de Roden
rijselaan 40b in principe gesloten. Bij versoepelingen hoop ik snel mijn
plek in te nemen en huurders te woord te kunnen staan.
Samen met andere organisaties en de gemeente hebben we ook
gezamenlijke plannen om leuke dagen in de buurt te organiseren waarbij
we buurtbewoners te woord zullen staan. Helaas moeten we nog even
wachten om een geschikt moment hiervoor te vinden.
Totdat we elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten ben ik voor vragen
bereikbaar via het algemene nummer van Vestia: 088 - 124 24 24.

Kristel Nakhia-Amersfoort

Foto: Frank Zwinkels

Kristel Nakhla-Amersfoort, medewerker Sociaal Beheer Vestia

Adressen en telefoonnummers
Bewonersorganisatie Bergpolder
e-mail: bobergpolder@gmail.com
info: www.bergpolder-liskwartier.nl
Vraagwijzer
telefoon: 14 010

Klachten buitenruimte
telefoon: 14 010
Participatiemakelaar DOCK
Kaj Burema
e-mail: kburema@dock.nl

Wijkagenten
Bergpolder: Manou Khatib
Liskwartier: Dave Boogerd
telefoon: 0900 - 88 44

Vestia Noord
Rodenrijselaan 40b
088 - 124 24 24
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Gedenkteken voor oorlogstragedie Bergpolder
Op zondagochtend 18 maart 1945, aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog, werden de bewoners van Bergpolder opgeschrikt
door een enorme knal. Een afgedwaalde Duitse V1 was neer
gestort op enkele huizen in de Kerdijkstraat en Treubstraat en
direct geëxplodeerd. Daarbij kwam 34 bewoners om het leven.
Op 18 september jl. is een monument onthuld ter nagedachtenis
aan de slachtoffers en om stil te staan bij deze dramatische
gebeurtenis in de oorlog.
Een vaste plek om hun omgekomen familieleden te gedenken, dat
was de wens van de broers Ben en Jos Verweij. Op 18 maart 1945
verloren zij hun ouders, twee broertjes en twee zusjes bij de inslag
van de Duitse V1. Ben en Jos kwamen onder het puin terecht; uren
later werden ze daar half bewusteloos en gewond gevonden.
Zij waren toen 5 en 3 jaar oud.
Persoonlijke verhalen over deze ramp van direct betrokkenen zoals
de broers Verweij, waren meer dan 70 jaar onbekend gebleven.
Totdat de huidige bewoners Frank Zwinkels en Ewoud Kieviet eind
2017 voor een verhaal in de wijkkrant in contact kwamen met de
broers Verweij en hun aangrijpende verhaal hoorden. Toen de
broers hun wens voor een vaste gedenkplek uitspraken, toonden
Zwinkels en Kieviet zich direct bereid om een monument te realiseren.
Zij spraken vervolgens nog andere nabestaanden en vele andere
toenmalige buurtbewoners, die blij en ontroerd waren dat er na
zoveel jaar aandacht was voor wat hen in ‘45 was overkomen; van
harte ondersteunden deze oud-buurtgenoten het initiatief voor een
monument.
In 2018 en 2019 organiseerden Zwinkels en Kieviet met buurt
genoot Dik Happee herdenkingen op het pleintje in de Kerdijkstraat,
waar ongeveer 250 belangstellenden bij aanwezig waren.
Zonder publiek
Wat zou het bijzonder zijn geweest als op 18 maart 2020, exact
75 jaar na dato, het monument had kunnen worden onthuld.
Echter, corona gooide in maart roet in het eten. De onthulling kon
niet doorgaan vanwege de grote groep belangstellenden.
Om de geïnteresseerden toch de onthulling te laten meemaken,
kozen Zwinkels en Kieviet voor een herdenking op 18 september
‘zonder publiek’, maar die wel door iedereen te volgen was via een
livestream bij de regionale omroep Rijnmond. Slechts de directe
nabestaanden en sprekers waren uitgenodigd voor de herdenking
op het pleintje in de Kerdijkstraat.

Ben en Jos Verweij onthullen het monument

Foto’s: Salih Kilic

kunstwerk ‘De Schitterende Scherf’ van kunstenaar Hans Muller
aan het publiek getoond. De kunstenaar lichtte zijn beeld toe: “Als
uitgangspunt heb ik de symbolen voor huiselijkheid genomen: een
stoel, een tafel, een bed. Zij staan ook symbool voor de zondag
ochtendrust die op 18 maart ‘45 plotseling werd verstoord door de
inslag van de raket. Wat je ook ziet is een gebroken raam. Een grote
scherf is eruit gevlogen en dwars door de tafel gegaan. Alles is ge
bogen, verwrongen behalve die scherf. Die scherf is gepolijst en een
mooie spiegel. Die scherf staat voor een onaantastbare herinnering
aan de slachtoffers”, aldus Muller.

Schitterende Scherf
Jantje Steenhuis, hoofd van het Stadsarchief Rotterdam, opende de
herdenking met een verhaal over Rotterdamse oorlogsmonumenten
en het belang van het nieuwe monument.
Daarna kwamen Ben en Jos Verweij naar voren om het monument
te onthullen. Met het wegtrekken van een paars kleed werd het

Bep Goedhart en Ann Vreeswijk leggen een krans ter nagedachtenis aan hun
omgekomen familieleden

Appie en Ada
Aad van der Hoek vertelde vervolgens het indrukwekkende verhaal
van zijn vrouw Ada die op 18 maart ‘45 als baby haar 1-jarig broertje
Appie verloor. In de paniek van die dag werd Appie verwisseld met
een jongetje uit een ander gezin waardoor Ada 70 jaar niet wist
waar haar broertje begraven lag.
Tijdens een moment van bezinning zong zangeres en wijkbewoonster
Willemijn Böcker prachtig sferische songs van Ane Brun en
Eva Cassidy.
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Uitzending onthulling terug te zien bij Rijnmond
De rechtstreekse uitzending van de herdenking en de onthulling
van het monument is goed bekeken, in 10565 huishoudens (bron
Rijnmond). Als je de herdenking nog terug wil zien bij Rijnmond:
www.rijnmond.nl/nieuws/199198/Monument-onthuld-voor-laatsteWOII-bom-op-Rotterdam

Een ontroerend moment volgde toen vier leerlingen van basisschool
De Blijberg de namen van de 34 slachtoffers mooi voorlazen.
Nabestaanden, loco-burgemeester Wijbenga, de wijkraad Bergpolder
en bewoners uit Bergpolder legden sereen kransen bij het monument.
De wens van Ben en Jos Verweij en vele anderen voor een vaste
plek om te gedenken was in vervulling gegaan.
Paul Grootscholten
Voor meer informatie: www.herdenkingtreubstraat.nl

Kinderen van basisschool De Blijberg lezen de namen voor van de 34 slachtoffers

Is die papiercontainer wel echt vol?
Bewoner Jan Bekkering kon zich niet voorstellen dat die
gigantisch grote papiercontainer op de Noorderhavenkade
telkens zo snel vol met papier en karton was. Konden die dozen
die ernaast stonden er echt niet in? Of blokkeerde misschien
één doos de opening van de container omdat hij niet in kleine
stukken was gescheurd of geknipt? En leek het daardoor of hij
vol was?
Jan nam de proef op de som en ging de uitdaging aan om te checken
of de papiercontainer echt vol was. Dit experiment filmde hij met
zijn camera. Zijn filmpje ging viral en is inmiddels 746 keer bekeken.
Wil je ook zien of de papiercontainer echt vol was?
Check via Google: ‘vimeo jan bekkering afval op straat/debonus’.
Je zal versteld staan.
Frank Zwinkels

Kerstnachtdienst online

Colofon

The most wonderful time of the year. Dat zeggen we vaak over
kerst en dat klopt! Het is een feest van gezelligheid, samen
komen en ontsteken van lichtjes. Waarschijnlijk zal voor iedereen de kerst dit jaar anders zijn: een groots kerstdiner met veel
bezoek zit er dit jaar niet in. Toch hoopt iedereen op een fijne
tijd, ook al zal dat met wat minder familie of vrienden zijn.

Wijkkrant Liskwartier & Bergpolder is een bewonersinitiatief
van bewoners uit Liskwartier en Bergpolder.

Hoewel de kerst dit jaar anders zal zijn dan in andere jaren, is de
betekenis van kerst hetzelfde, namelijk stilstaan bij de geboorte
van Jezus, die licht in de duisternis bracht en hoop voor alle volken
biedt. Juist in deze tijd hebben we allemaal hoop en licht nodig!
Natuurlijk merkt ook De Samaritaan, de kerk aan het Lisplein, de
gevolgen van de corona-maatregelen. Waar voorheen zoveel
mogelijk buurtgenoten werden uitgenodigd voor de kerstnacht
dienst is dat nu niet mogelijk. Samen kerst vieren moet nu op een
wat andere manier. Net als alle andere kerkdiensten is de kerst
nachtdienst dit jaar online te volgen. Iedereen is daarvoor van harte
uitgenodigd. Dit kan door op YouTube het kanaal ‘Wijkgemeente De
Samaritaan’ op te zoeken.
Op 24 december om 21.30 uur zal de dienst gestreamd worden.
Deze dienst zal ongeveer een half uur duren. Verder zullen in de
dagen voor kerst vrijwilligers van de kerk een ronde doen door de
wijk om een klein presentje langs de deuren te brengen. Wellicht
ook bij jou! Wie vragen of opmerkingen heeft, kan een e-mail sturen
naar info@samaritaan.org

De wijkkrant is mogelijk gemaakt door de wijkraad Liskwartier en
de wijkraad Bergpolder.
Nummer 21, december 2020
Hoofdredactie
Frank Zwinkels
Redactie
Annet Hermans
Susan van der Schoor
Helen van Vliet
Jan van Vliet
Markus Burger

Met bijdragen van
Paul Grootscholten
Reidar Plokker
Arthur Snijders
Stefan Soeparman
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Ontwerp: Lumen Rotterdam (Ab Bol)
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Druk: De Groot Drukkerij B.V. Goudriaan
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De hemel, dat maken we samen
Afgelopen zomer vierde Talmastraat-bewoner Nour met een
geweldig ‘1½ meter feest’ op het Talma Terras dat hij zijn
inburgeringsdiploma had gehaald.
“Ik was heel blij dat ik het gehaald had, want zonder inburgerings
diploma krijg ik niet de Nederlandse nationaliteit”, vertelt Nour.
“Maar ik wilde met dit feest ook de mensen bedanken die mij
geholpen hebben om van Rotterdam mijn nieuwe thuis te maken.
Ik kwam hier aan met lege handen, maar ik heb zoveel liefde,
warmte en vriendschap gekregen. De mensen hebben echt hun
deuren voor me geopend. Dankzij hen heb ik nieuwe wortels
gemaakt.
Weet je, inburgeren is niet alleen maar dat je dat diploma haalt.
Inburgeren is contact maken met mensen, vrienden maken, werken,
nieuwe dingen leren. Vroeger was ik scheikundige, nu ben ik
manusje van alles, onder andere kok als vrijwilliger bij de Corridor.
Ook daar heb ik vrienden gemaakt. Bergpolder en de Talmastraat
zijn mijn nieuwe thuis geworden.”
Het was het begin van een lange en gevaarlijke reis over land en
zee. Eenmaal in Nederland kwam hij terecht in een wirwar van
bureaucratie, maar uiteindelijk werd hij officieel erkend als
vluchteling.
“Maar alles was vreemd voor mij,” vertelt Nour. “De taal, de
cultuur... ik was steeds bang om fouten te maken, want hoe mensen
hier met elkaar omgaan is heel anders dan in de Arabische wereld.
Maar ik heb heel veel hulp gekregen. Niet alleen in de vorm van
verwerkingstherapie, maar vooral van vrienden. Tijdens mijn vlucht
zei iemand: If there are no humans in heaven, it looks like hell.
En zo is het.

Het werd een prachtig feest met veel buren uit de straat, vol liefde
en gezelligheid. Misschien wel het mooiste feest dat ooit op de
Talmastraat heeft plaatsgevonden, zeiden de bezoekers. Nour werd
gefeliciteerd, toegezongen en overladen met cadeautjes. Er werd
gelachen en gekletst, onder het genot van lekkernijen die Nour had
gemaakt. “Ik kook volgens de recepten van mijn moeder. Zo is zij in
mijn nieuwe leven in Rotterdam toch een beetje bij me.”

Weet je wat heel bijzonder is? Ik kom hier steeds stukjes van
vroeger tegen. Maar op een mooie manier. Bijvoorbeeld, mijn
buurman Rogier kreeg een nieuwe poes. ‘Mila, kom!’ hoorde ik hem
roepen. Mila! De naam van mijn dochter! Rogier schrok toen ik dat
vertelde, en vroeg, zal ik de naam veranderen? Ik zei, nee, laat het
zo, het is goed. Een ander voorbeeld. De dochter van mijn andere
buren Klaas en Anna lijkt sprekend op mijn dochtertje. Voor mij is
het heel bijzonder om dit meisje te zien opgroeien. Ik heb niet
zoveel met godsdienst, maar voor mij lijkt dit een teken van God…”
Carol Vlugt

Hemelse hummus
Tijdens het feest stond er een schaal overheerlijke hummus
op tafel. Nour legt uit hoe je die zo lekker maakt.
“Het begint met de kikkererwten. Die haal je niet uit blik,
want dat is lang niet zo lekker als wanneer je ze zelf kookt.
Je laat gedroogde kikkererwten 24 uur weken in water.
Dan spoel je ze af, voeg nieuw water toe en kook ze 60 minuten,
tot ze zacht worden. Wanneer ze afgekoeld zijn, voeg je een
paar eetlepels tahin toe, geraspte verse knoflook, een paar
eetlepels olijfolie en peper en zout. Je kan ook citroensap
toevoegen. Met de staafmixer doe je BZZZ… en klaar!”

Als toehoorder springen je de tranen in de ogen als Nour vertelt
over zijn leven. Hij werd geboren in Libië, maar heeft de Syrische
nationaliteit. Toen in Libië de burgeroorlog uitbrak, zorgde hij dat
zijn vrouw en dochter naar Syrië konden vluchten. Maar toen ook
daar de oorlog uitbarstte kwamen zijn vrouw en zijn dochter om het
leven. Toen Nour, toen 27 jaar, ook nog werd opgeroepen voor het
leger besloot hij te vluchten.

Nour is helemaal ingeburgerd

