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Houdt de Wijkkrant op te bestaan? 
De gemeente Rotterdam is van plan om per 1 januari 2017 de 
subsidie aan de bewonersorganisaties stop te zetten. Dit zou 
betekenen dat deze wijkkrant niet meer kan worden gemaakt 
en aldus ophoudt te bestaan.

De wijkkrant wordt gemaakt door bewoners uit de wijk. Ze zijn vaak 
op de hoogte van wat er in de wijk speelt. Zo kan de wijkkrant de 
bewoners informeren wat er in hun wijk gebeurt. Uit de reacties die 
we van de lezers ontvangen wordt de wijkkrant hoog gewaardeerd. 
Wij van de redactie zouden het dan ook zonde vinden als de wijk-
krant zo zou moeten stoppen. De gemeente biedt wel nieuwe subsi-
diemogelijkheden om een  wijkkrant te maken, maar tot op heden is 
dat allemaal nog heel onduidelijk. Zo overheerst nu de onzekerheid 
of in 2017 de wijkkrant kan blijven bestaan. 
We gaan er alles aan doen om ook in 2017 een wijkkrant te maken; we 
houden u op de hoogte, uiteraard via de wijkkrant van december!

Op pagina 3 kunt u meer lezen over het ongewisse voortbestaan van 
de bewonersorganisaties van Bergpolder en Liskwartier.

Frank Zwinkels, redactie wijkkrant

Op zaterdag 24 september vindt de jaarlijkse Ronde van Noord 
plaats, hét sportevenement in Rotterdam Noord voor hardlopers 
en wielrenners. Langs het parkoers aan de Bergselaan kunnen 
wijkbewoners ook genieten van een gezellig terras, een markt 
met kraampjes, een podium met dj’s en bekende singersong-
writers, springkussens en waterballen; kortom, er is genoeg te 
beleven!

10 km hardlopen, ook op Bergsingel
Behalve de vertrouwde onderdelen als de 5 km Stratenloop, de Dikke 
Bandenrace en de wielerkoers voor liefhebbers (Funklasse), is er dit 
jaar een nieuw onderdeel dat veel hardlopers zal aanspreken: de 10 
km Stratenloop. Door de lengte van 10 kilometer zal het parkoers ver-
lengd worden met een ‘lus’ over de Bergsingel, richting de Gordelweg. 

Het succesvolle onderdeel Family Run, waarbij ouders anderhalve 
kilometer met hun kind(eren) lopen, zal ook dit jaar op het program-
ma staan, net als de wielerkoers voor de Fixies, de hipsters die met 
een vast verzet fietsen.

Basketbal, salsa, capoeira en fitness
Nieuw dit jaar is dat bij de Ronde van Noord ook aan andere sporten 
kan worden meegedaan: een clinic basketbal, hockey, capoeira, salsa 
en fitness.

Kramen, terras, springkussen
De markt met kramen met o.a. tweehandsspulletjes en eetkraampjes 
is dit jaar ook weer te vinden bij de Bergsingelkerk. Daar kan ook op 
een gezellig terras genoten worden van koffie en een drankje.
In het water van de Bergsingel kunnen kinderen weer in de waterbal-
len spelen. Ook kunnen ze op een ‘cool’ springkussen terecht. 

Bekende artiesten uit de buurt
Op een podium bij de Bergsingelkerk kunnen de bezoekers genieten 
van optredens van verschillende singer-songwriters zoals Linda  
Kreuzen, Michel Ebben en Steven Rietveld, allen uit Bergpolder.  
Op een ander podium zorgen fijne dj’s voor lekkere muziek.

Op pagina 3 vindt je het volledige programma van de Ronde van 
Noord met het tijdschema. Voor meer informatie: wprotterdam.nl.
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Compost 
In de broodbakken kan al het oude of overgebleven brood worden 
verzameld. Eens per week worden de broodbakken geleegd door 
een voertuig van Stadsbeheer dat speciaal een broodroute rijdt. 
Deze route staat dus los van de andere afvalroutes. Het voertuig 
van Stadsbeheer brengt het brood naar de verwerker die het 
vervolgens tot compost verwerkt. Compost is mest uit planten-
resten en ander natuurlijk materiaal zoals brood. De compost is 
goed te gebruiken om de bodem te verbeteren en als voeding voor 
planten.

De broodbakken 
De bakken zijn bruine minicontainers van 240 liter. Hierop zit een 
broodsticker waarop informatie te vinden is, zoals over hoe de 
broodbak gebruikt kan worden.
 
Recepten met oud brood
Het inzamelen van brood wordt georganiseerd in samenwerking 
met Stichting BroodNodig. Ze voert campagne in Rotterdam om 
verspilling van brood tegen te gaan. Ze gaat in gesprek met Rot-
terdammers over manieren waarop we kunnen voorkomen dat 
brood afval wordt. Zo delen ze bijvoorbeeld recepten met oud 
brood of bakken ze met vrijwilligers gezellig oud brood-pizza’s. 
 
Adopteer een broodbak!
Stichting BroodNodig is op zoek naar bewoners en scholen, buurt-
centra en (sport)verenigingen die een broodbak willen adopteren. 
Van de broodbakadoptanten wordt gevraagd of ze toezicht willen 
houden op de bakken om er voor te zorgen dat geen ander  
materiaal dan brood in de bak belandt. De bakken worden  
‘s nachts naar binnen gehaald.

Broodbak in Bergpolder geadopteerd
Een vereniging in Bergpolder is al kandidaat om een broodbak te 

Doneer uw oude brood in de broodbak! 

adopteren: de Nutstuinvereniging Hof van Noord aan de Gordel-
weg. Tuinierster Karin Padmos vertelt: “Alle tuinders, buren en 
bewoners kunnen hopelijk binnenkort hun oud brood afgeven op 
de dagen dat wij (of de Gandhituin) aanwezig zijn. De vaste dagen 
zijn dinsdagochtend, woensdagmiddag en zondagmiddag, de 
grote poort is dan open."
"Het apart inleveren van oud brood heeft meerdere voordelen 
voor onze wijken, namelijk geen brood meer in de singels, dus 
geen overvoerde watervogels meer in onze mooie singels. Ook 
hebben de ratten, die soms een plaag in de wijk vormen, dan geen 
overvloed aan voedsel meer en zo gaan deze dieren elders op 
zoek naar voedsel”, aldus Karin.

Brood kan in de broodbak worden gedaan

Er wordt in Rotterdam veel brood weggegooid. Het verdwijnt in de vuilnisbak of het wordt als voedsel aan vogels gegeven, 
op straat en in de singels. Dit is onnodige verspilling want brood kan heel goed worden hergebruikt, bijvoorbeeld om er  
compost van te maken. Brood is niet goed voor vogels en eenden, ze worden er ziek en agressief van. Brood trekt bovendien 
ratten en andere plaagdieren aan en het zorgt voor een rommelig straatbeeld. Met de inzet van broodbakken wil de  
gemeente deze overlast voorkomen.

Een bewoner in de Heemskerk-
straat kwam iedere ochtend in zijn 
straat langs een grote witte plaat 
die beklad was met graffiti. Als 
student aan de kunstacademie in 
Rotterdam, leek het hem een leuk 
initiatief om deze plaat te verfraai-
en. Door dit te doen zal de overlast 
van de graffiti verholpen worden en 
het straatbeeld verfraaid. 
Als beginnend kunstenaar wil hij op 
deze manier iets doen voor "deze 
leuke buurt". 
Na toestemming van de eigenaar 
van de plaat is hij aan de slag 
gegaan met een mooi resultaat.

Kunst in Heemskerkstraat
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Voortbestaan van 
bewonersorganisaties ongewis

Stadsvernieuwing
Bewonersorganisaties zijn ontstaan in de 
jaren ’70 – ’80 toen de stadsvernieuwing 
grootschalig werd aangepakt. Onder 
het motto ‘bouwen voor de buurt’ werd 
de bewoners gevraagd om actief mee te 
werken aan de plannen voor renovatie van 
wijken als Crooswijk, Feyenoord, Oude 
Westen, Liskwartier en Bergpolder. Met 
hulp van subsidie en mankracht (opbouw-
werkers) organiseerden de bewoners zich 
rond de verschillende bouwprojecten in 
de wijk en al doende kregen zij kansen om 
hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid te 
vergroten.

Nieuwe activiteiten, nieuwe groepen
Na de stadsvernieuwing namen bewo-
nersorganisaties ook andere activiteiten 
ter hand, bijvoorbeeld ten behoeve van 
ouderen, jeugd, groen in de buurt; er wer-
den ook concerten georganiseerd of een 
braderie. Er ontstonden ook nieuwe bewo-
nersgroepen die actief werden op allerlei 
gebied, zoals bijvoorbeeld de Liskids en 
Top van Noord. Zij doen dit onafhankelijk 
van of in samenwerking met een bewo-
nersorganisatie. 

Voorstel subsidie
Met de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning 2015 (WMO) wil de gemeente een 
andere subsidieregeling voor activiteiten 
van vrijwilliger bewoners.. 
Wethouder Eerdmans (veiligheid, hand-
having en buitenruimte) heeft daarvoor in 
het voorjaar een voorstel voor een nieuwe 
subsidieregeling gedaan. Het definitieve 
voorstel wordt in oktober in de Gemeente-
raad besproken.
Volgens dit voorstel geldt er vanaf 1 
januari 2017 een subsidieregeling voor álle 
groepen die structurele activiteiten willen 
uitvoeren, dus ook voor bewonersorgani-
saties. Er zal in totaal wel minder subsidie-
geld beschikbaar zijn. 

Hoe nu verder met bewonersorganisa-
ties?
Door de subsidiestop zullen sommige 
andere bewonersorganisaties per 1 januari 
2017 hun deuren sluiten.
Bewonersorganisaties Bergpolder en Lis-
kwartier denken na over hun toekomst. 

Met de huidige beschikbare subsidie 
organiseren de bewonersorganisaties van 
Bergpolder en Liskwartier met name de 
volgende activiteiten:

• De Buurtwinkel waar vrijwilligers 
bewoners helpen met allerlei (admi-
nistratieve) vragen, maar waar men 
ook een kopje koffie kan komen 
drinken,

• De Vrije Ban, het centrum waar activi-
teiten voor en door bewoners worden 
georganiseerd, gecoördineerd door 
de bewonersorganisaties,

• De bewonersorganisaties stellen deze 
Wijkkrant mede samen en zorgen 
dat deze bij de wijkbewoners wordt 
bezorgd,

• Jaarlijks organiseert de bewonersor-
ganisatie in elke wijk een Wijkfeest,

• Bij de bewonersorganisaties kan men 
terecht om brieven, flyers, en derge-
lijke te kopiëren; er wordt ook hulp 
gegeven bij het opstellen van zo’n 
brief of flyer,

• De bewonersorganisaties bieden des-
gevraagd hulp bij het organiseren van 
een activiteit,

• Bij de bewonersorganisaties is verga-
derruimte (gratis) beschikbaar voor 
groepen bewoners.

Deze belangrijke activiteiten dreigen nu 
door de subsidiestop te verdwijnen.

In oktober zal bekend worden wat de 
nieuwe subsidieregeling van de gemeente 
precies inhoudt. De bewonersorganisaties 
Liskwartier en Bergpolder zijn al bezig 
met een nieuwe subsidieaanvraag die zal 
passen in de nieuwe subsidieregeling, voor 
zover bekend.
Voor vragen kun je terecht bij Wendelien 
Lans (bolis@luna.nl, of brgpldr@luna.nl).

Wendelien Lans

Vrijwilligers van de bewonersorganisaties samen met andere vrijwilligers uit de wijk

Na zo‘n 40 jaar komt er op 1 januari 
2017 een einde aan de subsidiëring 
van de  bewonersorganisaties door de 
gemeente Rotterdam. 
De besturen van bewonersorganisaties 
Bergpolder en Liskwartier beraden 
zich of, en op welke basis, zij hun werk 
willen en kunnen voortzetten.

Programma  
Ronde van Noord 

14:00 Sportklasse Amateur Wielerkoers

15:15 Dikke Banden Races voor kinderen  
 van 7 t/m 12 jaar

16:00 1 Mile Family Run

16:30 5 km en 10 km Stratenloop 

18:00 Vast Verzet Wielrennen, Fixies 

19:00 WielerKampioenschap van Noord 
 Funklasse

20:00 Optreden feestband  
 Pirates of the Lambs
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Even voorstellen: 
Wilma Hagen, gebiedsnetwerker Bergpolder en Liskwartier

In Noord werken zeven gebiedsnetwer-
kers in de verschillende wijken. Wilma 
Hagen zet zich in voor Bergpolder en 
Liskwartier.

Wilma Hagen: “Ik ben altijd bezig met de 
vraag hoe ik gemeente en bewoners kan 
laten samenwerken. Net als de andere 
gebiedsnetwerkers ben ik de schakel 
tussen de wijk en de gemeente. Als een 
bewoner een vraag of een idee heeft dan 
kunnen ze bij mij terecht. Ik kan dan helpen 
om de weg te vinden in de gemeente-
lijke organisatie en kan adviseren hoe te 
handelen.
Ik werk ook veel samen met de mensen uit 
de gebiedscommissie en allerlei partners 
in de wijk, zoals de bewonersorganisaties, 
politie, welzijnswerk of Vestia.

Als er iets speelt in de wijk, zoek ik 
overleg om dingen voor elkaar te krijgen. 
Ik probeer zoveel mogelijk contacten te 
hebben en kennis te verzamelen over mijn 
wijken. Ik ben daarom ook veel op de fiets 
op straat te vinden.  

Een voorbeeld van waar ik mee bezig ben 
geweest is de aanpak van de vele weesfiet-
sen in de wijk. In Bergpolder zijn al bijna 

Op 8 oktober kunt u weer langskomen bij Initiatiefrijk Noord, het 
snelloket voor bewonersinitiatieven. Aanvraag en beoordeling van 
uw ingediende initiatief kan op dezelfde dag geschieden. Voor 
Noordelingen die alleen nog maar een idee hebben kunnen in 
aanloop naar 8 oktober langskomen bij één van de inloopsessies, 
die in september in de wijken worden georganiseerd. 

Inloopsessies in de wijk
Heeft u een idee voor uw straat, buurt of wijk en heeft u hulp nodig 
om het tot een bewonersinitiatief te maken? Kom langs bij één van 
de inlopen in uw wijk. Gebiedscommissieleden en medewerkers 
van het gebied zijn aanwezig om met u mee te denken, u te helpen 
het idee verder uit te werken en het idee klaar te stomen tot een 
bewonersinitiatief.

Initiatiefrijk 
Noord

www.rotterdam.nl/noord

September  

Diverse inloopsessies 
in de wijken

Zaterdag 8 oktober  

Snelloket voor 
heel Noord

Kom langs en maak van uw idee een bewonersinitiatief

Op de volgende locaties kunt u van 19.00 – 21.00 uur inlopen: 

• Bergpolder & Liskwartier: ‘De Vrije Ban’  
dinsdag 13 september - Vrijenbansestraat 50

• Oude Noorden: ‘De Mozaïek’ dinsdag 13 september  
- Schommelstraat 69

• Oude Noorden: ‘Het Klooster’ maandag 19 september 
- Ruivenstraat 81

• Blijdorp: wijkwinkel bewonersorganisatie Blijdorp  
donderdag 15 september - Statenweg 102-a

• Agniesebuurt: ‘De Nieuwe Banier’ dinsdag 20 september  
- Banierstraat 1 

• Provenierswijk: ‘De Propeller’ maandag 19 september 
- Jacob Loisstraat 18.

Kunt u door uw vakantie of andere omstandigheden niet terecht 
in uw eigen wijk, dan mag u ook op een ander moment op een 
andere locatie langskomen.

Initiatiefrijk Noord - snelloket 
Op zaterdag 8 oktober beoordelen leden van de gebiedscommis-
sie en medewerkers van de gemeente uw bewonersinitiatief. Ook 
mensen van Opzoomer Mee zijn dan aanwezig. Bewonersinitiatie-
ven tot € 2.500,- die aan alle voorwaarden voldoen, worden nog 
dezelfde dag toegekend. Aanvragen boven dit bedrag beoordeelt 
de gebiedscommissie in haar eerstvolgende vergadering.

Wilt u weten waaraan uw bewonersinitiatief moet voldoen, kijk 
dan op www.opzoomermee.nl/bewonersidee

Heeft u een idee voor uw buurt? 
Kom langs en maak van uw idee een bewonersinitiatief

1000 fietsen weggehaald en dat ruimt 
goed op.

Bewonersinitiatieven
Ik ben ook vaak betrokken bij de aanvragen 
van de bewonersinitiatieven. Ik geeft tips 
aan alle aanvragers en maak de adviezen 
zodat de gebiedscommissie kan beslissen 
over een aanvraag. 
De gebiedscommissie heeft aan een heel 
aantal projecten in de wijk (financiële) 
steun gegeven, zoals; moestuinieren 
Savornin Lohmanlaan, Bijenlint Hof van 
Noord, Pluktuin Bergselaan, beweegdag 
bij de Imeldaschool, Film in de Buurt, tafel 
en opzoomeren in de Talmastraat. Allemaal 
leuke initiatieven waar veel bewoners bij 
betrokken zijn.

Dus, als u vragen en ideeën heeft dan kunt 
u bij mij terecht. Ik ben bereikbaar via mail: 
wc.hagen@rotterdam.nl; de gebiedsnet-
werkers voor andere wijken in Noord zijn 
bereikbaar via gebiednoord@rotterdam.nl.

Gebiedscommissieleden denken mee over uw ideeën voor de wijk
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Een ‘snelle’, leuke en ‘jonge’ Denksportdag

De Denksportdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 24 
september 2016. Plaats van denken zal weer het mooie, ruime 
atrium zijn van het Humanitasgebouw aan de Bergweg. Om 12.00 
uur gaat de zaal open en tot circa 17.00 uur is er een leuk gevari-
eerd programma. 
Het accent van de spellen zal leuk, ludiek en snel zijn. Geen saaie 
lange serieuze partijen maar de ‘denkspellen’ zullen luchtig en 
makkelijk te spelen zijn. Je kan deze middag via diverse ‘flits’-
lessen schaken en bridge leren! Net als bij ‘gamen’ gaat het om het 
plezier en de snelheid.

Veel spellen spelen 
De denksporten die op 24 
september gedaan kunnen 
worden zijn o.a. Schaken, 
Dammen, Bridge, Klaverjassen, 
Mahjong, Scrabble, Backgam-
mon of Tric Trac. Maar er zullen 
nog veel meer spelletjes te 
doen zijn. Welke? Volg ons 
programma via de website 
www.denksportdagrotterdam-
noord.nl

Denksportdag voor jong & 
oud, maar we hopen op veel 
scholieren deze keer!  
We hopen dat veel scholen met 
scholieren dit jaar van de partij 
zullen zijn. Via allerlei acties 

voorafgaand aan de Denksportdag kan je al kennismaken met een 
paar sporten. Het programma tijdens de Denksportdag wordt 
daar dan op afgestemd.

Flitscursussen schaken en bridgen 
In een korte les kan je snel het begin van schaken en bridgen leren. 
Geen ellenlange saaie cursus maar direct aan de slag! Verder zijn 
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Nederlands kampioene schaken Anne Haast is ook weer van de partij

er demonstraties van Mahjong en Tric Trac; ook zijn er specialisten 
in andere spelletjes die je graag willen helpen. 

Grote Namen 
Er zullen weer bekende namen langskomen om de Denksportdag 
op te vrolijken. Nederlands schaakkampioene Anne Haast en haar 
teamgenote, oud wereldkampioene Tea Lanchava staan garant 
voor een vlot image. En spreekstalmeester Adri Helfrich, zelf twee 

keer wereldkampioen simultaanspelen, hoopt de legendarische 
dammer Ton Sijbrands aan te kondigen. Wie zou geen les van deze 
toppers willen krijgen? Of wie zou er niet tegen willen spelen, of 
gewoon kijken hoe zij hun zaakjes aanpakken?

Kunst & Cultuur 
Twee dichters en een beeldend kunstenares zullen actief aanwe-
zig zijn. Tijdens een intermezzo zullen enkele ‘denkgedichten’ 
worden voorgedragen. Ter plekke zal kunstenares Tineke Noordzij 
bezoekers portretteren in misschien een interessante actiepose!. 
De collectorsclub Old in Chess zal antiek spelmateriaal exposeren 
van allerlei denk- en gokspellen.

Markt van 2e hands denkspullen 
Oude spullen en rommel die met denksport te maken hebben, 
worden deze dag in een kraam te koop aangeboden. Wie weet 
scoor je een collectors-item of antiek, of gewoon wat hebbedinge-
tjes die met jouw sport te maken hebben.

Voor meer informatie: www.denksportdagrotterdamnoord.nl

Adri Helfrich
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Plus Parade Festival 
voor 60-plussers die hun creatieve talenten willen ontdekken

Openingsfilm Barakah Meets Barakah is een roman-
tische comedy uit Saoedi-Arabië,  een land waar 
je wellicht niet van verwacht dat er dergelijke films 
gemaakt worden.
Barakah, een grappige gemeenteambtenaar die 
verantwoordelijk is voor het handhaven van de orde 
in de stad, ontmoet een mooie superberoemde 
grillige vlogster op Instagram. Het ondenkbare 
gebeurt: ze worden verliefd. Deze romantische 
comedy verkent de grenzen van dating in een van 
de conservatiefste landen in de Arabische wereld.

3000 Nights gaat over een jonge Palestijnse juf die 
bevalt van haar zoon in een Israëlische gevange-
nis. Dan vindt er een opstand van de gevangenen 
plaats.

Nawara gaat elke dag uit haar arme wijk naar haar 
werk in de villa’s van de luxe compound.
Nooit had ze kunnen weten wat het voorjaar van 
2011 haar zou brengen.

Voorproefje in Liskwartier
Op donderdag 22 september geeft het Arab Camera Festival een 
voorproefje in Studio de Bakkerij op de Bergweg. Tijdens deze 
avond van CineNoord staat de film The Blind’s Band geprogram-
meerd, de publieksfavoriet van vorig jaar tijdens het festival. 

Festival gaat de wijk in
Het filmfestival komt graag gedurende het jaar in de wijk voor 
vertoningen van Arabische films, om het voor wijkbewoners zo 
laagdrempelig mogelijk te maken en om iedereen te overtuigen 
van het feit dat dit vaak zulke mooie films zijn die je echt niet wilt 
missen. Ook in onze wijken zou dat georganiseerd kunnen worden, 
met name in de Vrije Ban. We houden u op de hoogte.

Diverse gratis workshops tijdens het derde kunstfestival in Noord
 
Van 4  tot en met 7 oktober 2016 vindt in Humanitas-Bergweg, 
Bergwegplantsoen 10, het Plus Parade Festival plaats, een gratis 
festival voor alle ouderen uit Noord.
Op het festival kunnen 60-plussers tijdens inspirerende workshops 
kennismaken met verschillende kunstdisciplines en uitprobe-
ren wat hen het meest aanspreekt. Ze kunnen kiezen uit dansen, 
schilderen, tekenen, muziek maken, zingen of textiel bewerken. Na 
de workshops kunnen mensen zich inschrijven voor diverse korte 
cursussen of projecten.

Daarnaast zijn er spetterende optredens te zien van ouderen die al 
actief zijn op het gebied van kunst en cultuur. Zo zal de dansgroep 
60+ een presentatie moderne dans geven. Ook is er een gedichten-
lunch met medewerking van Frank Vingerhoets en een optreden 
van het MultiCultiKoor Rotterdam Noord.  

“Als ik naar mijn schilderwerk  

kijk, geniet ik stil van binnen ”

Ook is er een tentoonstelling van de schildersgroep uit Humanitas 
en een fototentoonstelling te zien. 

Marjolein Meijers (van de Berini’s) sluit met een fantastisch optreden 
van haar programma MUZIEK het festival af. Dit optreden is op 
vrijdagmiddag 7 oktober in het Atrium van Humanitas Bergweg.

Het Plus Parade Festival wordt georganiseerd om 60-plussers te 
laten ervaren hoe plezierig het is om actief aan kunst te doen. Een 
deelneemster aan een schildercursus: “Als ik naar mijn schilderwer-
ken kijk, geniet ik stil van binnen.”  

Het hele programma is te vinden op www.pluspuntrotterdam.nl
Meer informatie en aanmelden:  Pluspunt, 010 – 467 17 11 of  
info@pluspuntrotterdam.nl. Vermeld daarbij ook de workshop en of 
voorstelling die u wilt volgen. 
 

Ruthie's tips voor het Arab filmfestival

Nawara
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“ De schoonheid, de humor, 

de kritische noot, de liefde, 

alles komt aan bod ” 
Ruthie Delwel

Plus Parade Festival 
voor 60-plussers die hun creatieve talenten willen ontdekken

Als een vis in het water bij het 
Arab Camera Filmfestival

Het filmfestival vertoont een gevarieerd 
aanbod van films uit Arabische landen. 
Alle genres komen aan bod; actie, comedy, 
romantiek, realistisch, experimenteel. 
Ruthie vertelt: ”we willen een genuan-
ceerd beeld geven van de culturele, 
sociale, politieke en artistieke situatie in de 
Arabische landen en films programmeren 
rondom actuele thema’s van de Arabische 
gemeenschap in Europa.”

Actueel en lichtvoetig
De aankleding van het festival is helemaal In 
Arabische sferen. “We selecteren speel-
films, documentaires en korte films met een 
hoge artistieke kwaliteit. De thema ś van 
de films zijn vaak actueel zoals de huidige 
situatie in Syrië, maar er zijn ook genoeg 
films met een lichte toon voor ‘gewoon een 
gezellige avond’.

Voor Nederlanders met een Arabische 
achtergrond biedt het festival de mogelijk-
heid betrokken te blijven bij de ontwik-
kelingen in het land van herkomst, op 
een andere manier dan via massamedia, 
moskee of eigen sociale kring. 
Voor Nederlanders zonder Arabische roots 
biedt het festival de mogelijkheid kennis 
te maken met de Arabische wereld op een 
heel andere manier dan wij via de huidige
media voorgeschoteld krijgen. De schoon-
heid, de humor, de kritische noot, de liefde, 
alles komt aan bod. Deze andere kant en de 
lage drempel maakt het festival ook zeer 
aantrekkelijk voor studenten en jongeren.”

Op een positieve manier
Sinds 2013 is Ruthie betrokken bij het 
filmfestival, eerst als coördinator en sinds 
2015 als zakelijk leider. Ze is bij het festival 
gaan werken omdat ze zich verbonden 
voelt met de visie van het festival; jonge 
Arabische filmmakers de kans geven zich 
verder te ontwikkelen. 

“Daarnaast vind ik het festival een prachtig 
medium om met elkaar in gesprek te raken 
en de mensen achter de cultuur te leren 
kennen. Helaas is er sprake van veel negati-
viteit rondom de Arabische wereld. Met alle 
misstanden is dat misschien ook logisch, 
maar dat wil niet zeggen dat we elkaar puur 
en alleen op afkomst kunnen veroordelen. 
Dit geldt wat mij betreft in het algemeen, 
voor alle mensen waar je in je leven mee 
te maken krijgt. Ik hoop via dit festival 
mensen op een positieve manier met elkaar 
in contact te brengen en wie weet wat voor 
prachtige zaken daar uit voortkomen.”

Vis in het water
“Ik ben aan de start van ieder festival druk 
in de weer met de fondsenwerving en houd 
continu een oog op het te besteden budget. 
Ik leg de contacten met de bioscoop, 
techniek, catering, randprogrammering, 
stuur de communicatie aan, heb contact 
met filmmakers en distributeurs voor het 
leveren van de films en regel zo erg veel 
zaken aan elkaar. Daarnaast initieer ik 
allerlei samenwerkingen vanuit het netwerk 

Van 29 september tot 2 oktober vindt het Arab Camera Filmfestival in Cinerama plaats.  
De zakelijke leiding van dit filmfestival is in handen van Ruthie Delwel, woonachtig in Liskwartier.

van het festival. Dat betekent dat ik vele 
gesprekken voer met allerlei leuke mensen 
en organisaties. Geweldig werk waar ik me 
als een vis in het water bij voel.”

Voor meer informatie:  
www.arabfilmfestival.nl

Frank Zwinkels

De openingsfilm van het festival

Ruthie Delwel
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In december 2014 vind de opening plaats van het nieuwe  
Historisch Buitenmuseum Bergpolder. Op tien plaatsen in de wijk 
staan borden met informatie over de geschiedenis van de wijk 
Bergpolder. Zo is te lezen over de verandering van de oorspronke-
lijke polder, met vele molens langs de Rotterdamse Schie, naar de 
huidige woonwijk. Ook historische gebeurtenissen zoals de V1 bom 
die tientallen woningen verwoestte tijdens de Tweede Wereldoor-
log in de Treubstraat komen aan bod (zie ook volgende pagina). 
Interessante verhalen over bijzondere gebouwen zoals de  
Bergpolderflat, een chocoladefabriek en de kruitfabriek zijn ook 
op de borden te lezen. 

Van Maanenbad gerenoveerd
Vanwege de renovatie van het zwembad in de Van Maanenstraat 
kon het bord over de geschiedenis van het Van Maanenbad niet  
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Route Historisch Buitenmuseum 
Bergpolder compleet

Boekje Buitenmuseum Bergpolder 
Behalve een wandelroute langs de tien informatiepanelen van 
het Historisch Buitenmuseum Bergpolder, is er nu ook een 
naslagboekje van het Buitenmuseum beschikbaar. Mensen die 
de route hebben gelopen of geïnteresseerden die niet in de 
gelegenheid zijn om de route te lopen, kunnen nu  alle informa-
tie rustig eens (na)lezen.

Het boekje is beschikbaar bij de bewonersorganisatie Bergpolder 
in de Willebrordusstraat 72-74 tijdens openingstijden van de 
Buurtwinkel, dinsdag van 13-16, woensdag van 10-13 en donder-
dag van 10-13. Het boekje is verkrijgbaar voor € 2,-.

Historisch
Buitenmuseum

Wandelroute door Bergpolder

BuitenmuseumBuitenmuseumBuitenmuseum
Bergpolder

 

op zijn beoogde plek worden geplaatst, recht voor de ingang van 
het zwembad. Noodgedwongen heeft dat bord lange tijd op de 
hoek met de Stadhoudersweg gestaan.

Sinds deze zomer staat het bord over het Van Maanenbad weer op 
zijn gewenste plek, pal voor de ingang van het zwembad. Daarmee 
is de route van het nieuwe Historisch Buitenmuseum Bergpolder 
weer compleet. Een mooie aanleiding om een fijne herfstwandeling 
langs de borden en de mooiste plekken uit de wijk te maken.

Frank Zwinkels

Route Historisch  
Buitenmuseum Bergpolder 
Op deze kaart is de wandelroute van Historisch Buiten-
museum Bergpolder te zien. Ook is te zien waar de tien 
borden in de wijk staan.

1. Stadhoudersplein: algemene geschiedenis Bergpolder
2. Noorderhavenkade: pontje over Noorderhaven
3. Geertsemaplein: V1-bom 
4. Abraham Kuyperlaan: Bergpolderflat
5. Tak van Poortvlietstraat: Sophiakinderziekenhuis
6. Bergselaan: Hofpleinlijn
7. Insulindeplein: Huizen Insulinde, Chocoladefabriek
8. Schieweg,: Rotterdamse Schie, Kruitfabriek
9. Stadhoudersweg: Molens langs Rotterdamse Schie
10. Van Maanenstraat: Van Maanenbad
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foto 3 1940
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Ik realiseer me dat het vandaag 4 mei is, de 
dag van de dodenherdenking, de dag om 
de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog 
en andere oorlogsconflicten te herdenken.
Het roodgele informatiebord vertelt de 
geschiedenis van een dramatische  
gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog.

18 maart 1945
Op het Geertsemaplein worden de 
bewoners op 18 maart 1945 om half 8  
’s ochtends opgeschrikt door de inslag van 
een V1 bom. Waarschijnlijk afgeschoten 
vanuit Delft met als doel de Antwerpse 
haven, was deze bom volledig uit de 
richting neergekomen op de woonhuizen 
op de hoek van de Treubstraat en Kerdijk-
straat.   
De gevolgen zijn dramatisch. Op deze 
zondagochtend zijn de meeste mensen 
thuis en daarom vallen er niet minder dan 
42 doden en 48 gewonden. 

De dakloos geworden bewoners verza-
melen zich met hun haastig verzamelde 
huisraad aan de Noorderhavenkade.  
Later worden zij opgevangen in het Sport-
fondsenbad aan de Van Maanenstraat.
De materiële schade is enorm. Er zijn 34 
woningen verwoest en 80 zwaar bescha-
digd. De Duitsers doen de ramp officieel af 
als een gasexplosie. Na de meidagen van 
1940 is Rotterdam veelvuldig opgeschrikt 
door neerstortende projectielen. Op 18 
maart 1945 valt echter de allerlaatste van 
de oorlog.

70 jaar later
Dat de bloemen op de dag van dodenher-
denking zijn neergelegd, doet me beseffen 
dat er meer dan 70 jaar later mensen zijn 
die nog steeds aan die maartdag in ’45 
denken. 

Bloemen op het Geertsemaplein

Verhaal achter deze bloemen
Er is relatief weinig bekend van die dag in 
maart 1945. 
Ook een aantal andere buurtbewoners die 
zich betrokken voelen bij de buurt en zijn 
geschiedenis, zijn door de bos bloemen 
geraakt.

Om het verhaal van 18 maart 1945 levend 
te houden, zouden we graag in contact 
willen komen met mensen die meer kunnen 
vertellen over het verhaal achter deze 
bloemen. 

Mocht u meer kunnen en willen vertellen, 
dan kunt u ons bereiken via de wijkkrant: 
liskwartierbergpolderkrant@gmail.com. 
We zullen zorgvuldig met uw verhaal 
omgaan.

Frank Zwinkels, met dank aan Guy Ouwens

De ravage in de Treubstraat gezien vanaf de Bergselaan

Elke dag fiets ik vanuit de Groen van 
Prinstererstraat langs het Geertsemaplein 
richting de stad. Het Geertsemaplein is een 
fijn pleintje tussen de Geertsemastraat, de 
Treubstraat en Kerdijkstraat. Onwillekeurig 
valt mijn oog bij het passeren van het plein 
altijd op het rode paneel met het roodgele 
bord, één van de informatieborden van het 
Historisch Buitenmuseum Bergpolder.
Ook in mei dit voorjaar kijk ik even naar het 
bord en het valt me direct op: er ligt iets 
op het bord. Ik kan niet precies zien wat 
het is en rem af om te gaan kijken. Bij het 
benaderen van het bord zie ik wat er ligt: 
een bos bloemen, witte tulpen. 
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Lange tijd is er in Bergpolder en Liskwar-
tier uiterlijk niet veel veranderd. Oude 
gebouwen bleven oud en er is weinig 
plek voor nieuwbouw. En toch…. langs 
de Hofpleinlijn tussen de Bergweg en de 
Bergselaan gebeurt er van alles.

Twee grote gebouwen zullen binnenkort 
grondig worden opgeknapt: de Spoorpunt  
in de Insulindestraat zal eindelijk van zijn 
“kooi” worden ontdaan en de Heilige 
Familiekerk aan de Bergsingel krijgt een 
geheel nieuwe bestemming. De ontwikke-
ling van gebouwen langs de Hofpleinlijn 
stond centraal bij de lezing van Vrienden 
van de Hofpleinlijn op 29 juni 2016. 

Spoorpunt
Als bewoners kunnen we het eigenlijk niet 
geloven: hoe lang staat de Spoorpunt al 
leeg… in 1995 waren er al renovatieplan-
nen. Dit bijzondere gebouw, waar vroeger 
de treinen bijna door de huiskamer 
denderden, wordt binnenkort gereno-
veerd; ERA Contour gaat met “Eén Blok 
Stad Spoorpunt” circa 15 tot 20 apparte-
menten voor zelfbouwers te koop aanbie-
den. Op de begane grond komt ruimte 
voor bedrijfjes. 
Onder het motto “Casco doen wij, de rest 
doe jij” wordt begonnen met workshops, 
al voordat men een woning kan kopen. 
Tijdens de workshops wordt in overleg 
met de architect aan het ontwerp vorm 
gegeven: de indeling van het gebouw, de 
uitgangspunten van het casco-ontwerp en 
zaken als buitenruimte, en entree worden 
in grote lijnen vastgelegd. Pas daarna 
wordt het project specifieker uitgewerkt 
en kan de start van de verkoop van de 
appartementen beginnen. De historische 
vergissing om zo dicht op een spoorbaan 
te bouwen, kan omslaan in een unieke 
kans; als de wens van veel bewoners 
werkelijkheid wordt en het dak van de 
Hofbogen een groene bestemming krijgt, 
wie wil daar dan niet wonen: in het groen, 
dicht bij voorzieningen en bovendien dicht 
bij alles wat het centrum van de stad kan 
bieden. 

Heilige Familiekerk
Aan de andere kant van de Hofpleinlijn, 
tussen Voorburgstraat en Bergsingel, staat 
een gemeentelijk monument, de Heilige 
Familiekerk en daarnaast het voormalig 
parochiehuis. Te mooi om te slopen, en 
gelukkig is er een nieuwe bestemming 
voor dit reusachtige gebouw: de Medische 
Kindzorginstelling ‘CityKids’ zal zich hier 
vestigen met een groot aantal voorzie-
ningen voor kinderen die medische zorg 
nodig hebben.
Op de volgende pagina kunt u meer lezen 
over de toekomst van dit gebouw.

PWS blokken
Andere gebouwen in deze buurt die mooi 
opgeknapt worden, zijn het Bergwegstation 
aan de Bergweg en de PWS blokken in de 
Insulindestraat.

Hofpleinlijn
Alles bij elkaar staan er veel mooie dingen 
te gebeuren in deze buurten langs de 
Hofpleinlijn. Het is duidelijk dat men met 
de Hofpleinlijn zelf ook snel aan de slag 
moet. Lekkage en verdere verwaarlozing 
kan op deze plek in onze wijken niet langer 
worden getolereerd. Met de aanpak van 
het spoorviaduct mag niet langer getreu-
zeld worden!

Voor meer informatie: 
www.eenblokstad.nl/spoorpunt
www.hofbogen.nl/

Wendelien Lans

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

Bewonersorganisatie Liskwartier
Willebrordusstraat 72
telefoon: 010 - 467 23 00
e-mail: bolis@luna.nl
info: www.bergpolder-liskwartier.nl

Buurtkamer Noord
Abraham Kuyperlaan 38
beheer: Wilskracht Werkt
telefoon: 010 -306 01 07

De Vrije Ban 
Vrijenbansestraat 50
telefoon: 06 - 42 42 34 45
e-mail: devrijeban@gmail.com

Ouderenwerk Noord
Eudokiaplein 33a
telefoon: 010 - 244 82 40

Vraagwijzer
telefoon: 14 010

Klachten buitenruimte
telefoon: 14 010

Bewonerskompas voor huurders
info: www.bewonerskompas-rotterdam.nl

Wijkagenten 
Bergpolder: Fred van Westreenen
Liskwartier: Huib Peet
telefoon: 0900 - 88 44

Maatschappelijk Werk CVD Noord
Eudokiaplein 33a
telefoon: 010 - 443 07 00

Buurten langs Hofpleinlijn 
in beweging

Een eerste schets van de nieuwe Spoorpunt

De huidige Spoorpunt in de Insulindestraat
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De achterste helft van het huidige  
kerkgebouw was lange tijd in gebruik als 
’t Lispunt, voornamelijk voor jongerenwerk 
door Welzijn Noord. Het voorste gedeelte 
van de katholieke kerk stond al enige tijd 
leeg.
De stichting zal de kerk in zijn geheel, 
inclusief de pastoriewoning, volledig 
duurzaam restaureren en herinrichten 
opdat de kerk voor de komende generaties 
behouden blijft en een nieuwe mooie 
sociaal maatschappelijke bestemming kan 
krijgen. De verbouwing zal ongeveer een 
klein jaar gaan duren.

CityKids
CityKids  zal de hoofdhuurder zijn. 
Momenteel is CityKids gehuisvest op de 
tweede verdieping van een kantoorge-
bouw midden in het centrum van de stad. 
CityKids is een Medische Kindzorg Instel-
ling met een unieke focus op kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 12 jaar. Er is een verpleeg-
kundig kinderdagverblijf voor kinderen in 
de leeftijd van 0-5 jaar, met een intensieve 
verpleegkundige zorgvraag. Daarnaast is 
er het kinderdagcentrum waar kinderen in 
de leeftijd van 0-12 jaar behandeld worden 
met een ontwikkelingsachterstand, een 
verstandelijke beperking, een ontwikke-
lingsstoornis of een stoornis in het autisme 
spectrum. 

Logeerhuis, hospice
Citykids wil graag het zorgaanbod 
uitbreiden. In de Heilige Familiekerk 
hebben ze een prachtige plek gevonden 
om dit te realiseren. Als ze volgend jaar in 
de Familiekerk gehuisvest zijn, wil Citykids 
een kindergezondheidscentrum voor 
het chronisch zieke kind en zijn familie 
beginnen. Voor poliklinische zorg en 
dagbehandeling, die nu nog veelal in het 
ziekenhuis plaatsvinden, kunnen families 
straks gewoon de kinderarts en andere 
disciplines in de Familiekerk  bezoeken. 

Van Familiekerk naar Familiehuis!

Daardoor is ziekenhuisopname en -bezoek 
veelal niet meer nodig. 
Daarnaast komt er op de tweede verdie-
ping een 24 uurs verpleegkundig kinder-
zorghuis. Kinderen en hun ouders kunnen  
hier terecht als stap tussen ziekenhuis 
en thuis. In een veilige kindvriendelijke 
omgeving kunnen ouders na een inten-
sieve ziekenhuisopname van hun kind 
verpleegkundige handelingen aanleren 
zodat ouders de zorg voor hun kind thuis 
zelf aan kunnen. Naast dit logeerhuis kan 
het ook een hospicefunctie vervullen waar 
kinderen in de laatste fase van hun leven 
kunnen worden verzorgd, met hun ouders, 
broertjes en zusjes in de buurt.

Pastorie
In de pastorie zullen appartementen 
worden gecreëerd waar jongvolwas-
senen tussen de 16 en 23 jaar oud met 
een verstandelijke beperking beschermd 
kunnen wonen. Ook het eerder genoemde 
verpleegkundig kinderdagverblijf en het 
kinderdagcentrum van CityKids zullen 
meeverhuizen naar de Familiekerk. De 
Familiekerk wordt echt een Familiekinder-
zorghuis!
 
De Kapel
Citykids wil ook andere verbindingen en 
samenwerking met de bewoners van de 
buurt aangaan. Zo zal de kapel van de kerk 
open staan voor iedereen die daar een 

Nieuwe bestemming voor oude kerk
Goed nieuws voor de bewoners van onze wijk! De reeds jaren verwaarloosde Heilige Familiekerk aan de Bergsingel zal in zijn 
geheel worden gerestaureerd door Stichting Behoud Heilige Familiekerk, die de kerk recent heeft aangekocht. Een nieuwe 
hoofdhuurder is ook al gevonden, CityKids. 

moment van geborgenheid zoekt. 
Het koor van de kerk zal dienst kunnen 
doen voor allerlei (buurt)activiteiten zoals 
symposia, film- en muziekavonden en 
mogelijk  een kleine bibliotheek. Ideeën van 
buurtbewoners zijn van harte welkom! 
De buitenruimte zal ook zeker worden 
opgeknapt waarbij de directe bewoners 
uit de wijk en de gemeente zeker betrok-
ken worden. Ook zal men samenwerking 
zoeken met alle huisartsen, gezondheids-
centra en andere zorgprofessionals uit de 
buurt.
Zonder vrijwilligers kan Citykids niet, zij 
hebben nu en straks veel vrijwilligers nodig 
om te ondersteunen. U kunt zich aanmel-
den bij: n.cornelissen@mkdvcitykids.nl

Voortgang restauratie kerk
Op de website van de Stichting Behoud 
Heilige Familiekerk, www.defamiliekerk.
nl, kunt u vanaf september veel informatie 
vinden over de voortgang van de verbou-
wing en de restauratie. 

Nicoline Cornelissen  
Projectmanager Citykids             
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Heilige Familiekerk aan de Bergsingel

De oude ingang van 't Lispunt 
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Dat er in je eigen buurt nog 
veel te ontdekken valt, weten 
de ouderen van ́ Ken uw buurt´ 
inmiddels wel. Al enkele jaren 
wordt er om de 3 á 4 weken een 
uitstapje of activiteit voor hen 
georganiseerd.
Op 14 juli hebben we het 
seizoen 2015-2016 afgesloten 
met een bezoek aan diergaarde 
Blijdorp.

In september gaat het nieuwe 
seizoen van ́ Ken uw buurt´ van 
start.

Joke Verkerk

Heerlijk water op wijkfeest Liskwartier

´Ken uw buurt´ sluit het seizoen af

Op het Koningsveldeplein vierde Bewonersorganisatie Liskwartier in het weekend van 2 en 3 juli haar zomerwijkfeest in watersferen.  
Vooral zondag was een heerlijke dag om een duik of sprong te wagen. En als leuk hoogtepunt genoot iedereen van een gezamenlijke lunch.  
We kunnen terug kijken op een heel gezellig Spetterend Wijkfeest. 

Foto: Jan Schrijer

Lekker met z'n allen lunchen  
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Kinderen genieten op het
wijkfeest van Bergpolder  

Bewonersorganisatie Bergpolder heeft op 25 juni voor 
kinderen met hun ouders en andere belangstellenden 
haar wijkfeest georganiseerd op het voetbalveldje aan 
de Tak van Poortvlietstraat. 
Circus Hannes leerde de kinderen jongleren en balance-
ren. De poppenkast van Wim Goudriaan wist de kinderen 
te boeien: spannend en leuk, eng en kolderiek. Ook 
konden de kinderen geschminkt worden.  
Iedereen had het naar z’n zin. De foto’s laten het plezier 
van de dag goed zien.

Foto's: Johannes Odé en Joop Bastinck

Schotels balanceren bij Circus Hannes

Spannende poppenkast

Gezellige drukte
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Multiple Sclerose (MS) is een aandoening 
van het centraal zenuwstelsel, dat bestaat 
uit de hersenen en het ruggenmerg. Veel 
voorkomende klachten zijn vermoeidheid, 
blaasproblemen, oogklachten en looppro-
blemen. Voor een onderzoek rond deze 
ziekte zijn onderzoekers van het Nationaal 
MS Fonds op zoek naar gezonde mensen uit 
Rotterdam die vrijwillig willen deelnemen 
aan een controlegroep. 
 
Werken met MS 
Om mensen met MS te helpen zo lang 
mogelijk aan het werk te blijven, wil het MS 
Fonds een grootschalig onderzoek doen 
naar voorspellers van arbeidsparticipatie; 
oftewel waarom werkt iemand met MS wel 
of niet. Die voorspellers zijn belangrijk om 
te weten omdat werken veel invloed heeft 
op hoe iemand zijn eigen kwaliteit van leven 
ervaart. Om voorspellers die specifiek aan 
MS gerelateerd zijn te achterhalen, heeft de 
studie een controlegroep nodig die bestaat 

uit gezonde mensen. Helpt u ons?  
 
Wat vragen wij:
- Gezonde mensen boven de 18 jaar
- Zonder neurologische of psychiatrische 
aandoeningen
- Betaalde baan op dit moment of tot 
maximaal 3 jaar geleden
- Het liefst woonachtig in omgeving Rotter-
dam (of Leiden)
- U bent geen mantelzorger voor iemand 
met MS.
 
Wat houdt het onderzoek in? 
Er zijn vier meetmomenten: een basis-
meting en na 1, 2 en 3 jaar. Bij het eerste 
meetmoment vindt een neuropsychologisch 
onderzoek op locatie Rotterdam (1,5 uur) 
plaats en online vragenlijsten (1 uur) die thuis 
kunnen worden ingevuld. Andere meetmo-
menten gaan alleen via online vragenlijsten; 
de vragenlijsten richten zich onder andere 
op de (vroegere) werksituatie, stemming, 

Gezonde Rotterdammers gezocht voor MS Onderzoek
persoonlijkheid en denkvermogen.
 
Wat krijgt u ervoor terug? 
U draagt bij aan een grootschalig onder-
zoek dat inzicht geeft in de factoren die 
van invloed zijn op arbeidsparticipatie bij 
mensen met MS. Tevens ontvangt u een 
kort persoonlijk rapport met informatie uit 
het neuropsychologisch onderzoek en de 
vragenlijsten. 
 
Voor meer informatie en aanmelding:
E-mail: controlegroep@nationaalmsfonds.nl
Telefoonnummer:  010-5919839
 
Er zijn geen risico’s verbonden aan het 
onderzoek. Uw gegevens worden anoniem 
verwerkt. 

Deze 71 schokbetonnen gaffels zullen rond 
de zomer van 2017 worden afgezaagd en 
verwijderd. Met een aantal buurtbewoners 
vinden we dat de gaffels een essentieel 
onderdeel zijn van (de historie van) de 
Hofpleinlijn. Het heeft ons verbaasd dat de 
eigenaar van de Hofpleinlijn deze gaffels 
zonder alternatieven heeft afgeschreven; 
Welstand en Monumentenzorg Rotter-
dam hebben inmiddels al toestemming 
gegeven voor de verwijdering.

Verbindingsstrips 
De belangrijkste reden voor de verwijde-
ring is dat de staat van de stalen verbin-
dingsstrips tussen de gaffels aan weerzij-
den van het viaduct niet kan worden 
geïnspecteerd en naar verwachting slecht 
zal zijn door corrosie. Als deze strips 
doorroesten kunnen de gaffels van circa 
5000 kilo (!) als het ware op straat vallen.

Trap, bank, loopbrug
Om de eigenaar van de Hofpleinlijn, de 
huurders en de gemeente tegemoet te 
komen willen we komend jaar plannen 
maken om de portalen en gaffels op een 
andere manier functioneel of esthetisch te 
hergebruiken langs de Hofpleinlijn, zodat 
ze zichtbaar deel blijven uitmaken van de 
Hofpleinlijn. Een eerste idee is om ze als 
trap langs het viaduct te zetten zodat er 
op kosten voor nieuwe trappen bespaard 
kan worden. Andere ideeën zijn om ze te 
hergebruiken als banken of als pilaren voor 
te maken loopbruggen of terrassen.

In het najaar willen we onder meer door 

Nieuw leven voor gaffels en portalen 
Hofpleinlijn?
Naar verwachting zullen in 2017 delen 
van de Hofpleinlijn worden ontman-
teld. De spoorrails en bielzen die op 
het dak liggen zullen worden verwij-
derd. Dat geldt ook voor de stalen 
portalen die de elektriciteitsdraden 
van de bovenleiding droegen en voor 
de betonnen pilaren naast het viaduct 
waar de portalen op staan, ook wel 
gaffels genoemd. 

diverse workshops meer ideeën voor 
hergebruik verzamelen bij alle buurtbe-
woners van jong tot oud. Voor onder-
zoek naar de technische en functionele 
mogelijkheden willen we in oktober een 
bewonersinitiatief indienen waarvoor we 
uw handtekening nodig hebben. Als u het 
project wilt ondersteunen, zelf ideeën 
heeft voor de gaffels of aanwezig wilt zijn 
op een van de workshops, stuur een e-mail 
naar: hofbogenevenementen@gmail.com.

Lucas van Zuijlen

Artist impression van gaffels als ondersteuning  
van een trap

De betonnen gaffel bij de onderdoorgang van de 
Hofpleinlijn in de Voorburgstraat
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Wie ben je en waar houd je je mee bezig?
Ik ben Ariëtte Bos en woon al 21 jaar met mijn gezin in de  
Vlaggemanstraat.
Mijn man en ik hebben beiden industriële vormgeving gestudeerd 
in Eindhoven. Sinds we hier wonen, hebben we ons bedrijf op de 
begane grond onder onze woning: Bos en Couvée.
We houden ons bezig met vormgeving, modelbouw, maquettes en 
productontwikkeling.
En daarnaast run ik vanaf maart dit jaar een uitgiftepunt van 
Rechtstreex, samen met Robert Kuppens. Zijn werkruimte op 
Vlaggemanstraat 13B gebruiken we als afhaalpunt.

Hoe ben je op deze plek terecht gekomen?
We woonden op de Stadhoudersweg en het was onze dag van 
ondertrouw; we hadden net een opdracht afgerond en we zouden 
op vakantie gaan. Ik stapte nog even op de fiets naar 
drukkerij Veen en Scheffers in de Vlaggemanstraat om een 
drukwerkopdracht af te halen.
Daar aangekomen bleek de drukkerij failliet en werd er beslag op 
hun goederen gelegd.
Het pand zou bij opbod verkocht worden en daar hadden wij wel 
oren naar; de vakantie werd uitgesteld en een week later waren wij 
de trotse eigenaren van dit pand!

Wat houdt Rechtstreex in?
Buurtbewoners kunnen lokaal boodschappen doen van verse 
producten die afkomstig zijn van boeren in een straal van 50 km 
rondom Rotterdam. Deze streekproducten zijn af te halen bij 
ons verdeelpunt; we zijn daarmee de zogenaamde wijkchef van 
Rechtstreex. 
Online kan uit een breed assortiment producten gekozen worden; 

men is vrij te kiezen en zit niet vast aan een abonnement. 
De producten gaan van de boeren naar het distributiecentrum, dat 
de kratten op maat aanlevert aan het verdeelpunt. Boeren krijgen 
een eerlijke prijs. Uit onvrede met hoe krom de voedselketen 
soms in elkaar zit en met de voedselschandalen die aan het licht 
kwamen, zijn Rechtstreex-oprichters Arthur en Maarten in 2013  
zelf met producten vanuit hun kelder begonnen, meer toegan-
kelijk en voor een eerlijke prijs. Inmiddels komen er in Rotterdam 
steeds meer afhaalpunten bij en ook in Utrecht en Eindhoven is 
Rechtstreex een begrip aan het worden. 

 Waarin onderscheiden jullie je?
 Wij zijn niet met een gewone supermarkt te vergelijken. Geen 
reclamefolders maar een nieuwsbrief per mail. We hebben inmid-
dels 40 vaste klanten.

Wat maakt jullie product zo uniek?
Bij ons kun je je producten zelf uitkiezen, je hebt zelf de regie over 
je bestelling, dit in tegenstelling tot andere bedrijven die door hen 
gevulde boxen levert.

Wat kunnen de klanten verwachten?
Verse seizoensproducten, vrijheid in bestellen én een persoonlijk 
contact.
Op de vaste afhaaltijden kan het soms heel gezellig zijn.

Vanwaar de naam Rechtstreex?
Rechtstreeks van de boer, met een x-je van de boer ;)

Wat vind je van de wijk?
Ik vind het een fijne bewoonbare wijk, rustig en centraal gelegen.

Heb je nog wensen?
Ik hoop dat steeds meer mensen hun weg naar Rechtstreex 
vinden, dat de groep van kopers meer divers gaat worden.
En tenslotte mijn streven, en dat van mijn man, meer door ons 
ontworpen producten te kunnen verkopen.

Joke Verkerk

Voor meeer informatie en aanmelden nieuwsbrief: 
www.rechtstreex.nl/insulindeplein

Ondernemer in Beeld: 
Ariëtte Bos, ‘wijkchef’ van Rechtstreex
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Dartcafé ’t Viaduct
Station Noord krijgt binnenkort een andere 
bestemming. Het gebouw van dartcafé 
’t Viaduct, nu aan de Hillegersbergse 
kant van het station, zal worden gesloopt 
maar het café zelf verhuist naar Station 
Noord. De eigenaren van het dartcafé 
gaan het gebouw van Station Noord  
pachten en beheren. Het gebouw is een 
NS-monument.

Het dartcafé bestaat 66 jaar en René van 
Britsem, de huidige eigenaar, werkt er al 
22 jaar. Hij en zijn vrouw Iris moeten er nog 
erg aan wennen dat hun eigen gebouw 
wordt afgebroken; zij willen niet zien dat 
de sloophamer toeslaat.
Er zijn wel goede afspraken gemaakt met 
de NS: het casco van het voormalige stati-
onsgebouw wordt door NS opgeknapt. 
Iris en René zorgen voor het interieur. De 
naam, Café ’t Viaduct, blijft zoals het is 
en de eerste steen, nu nog in de muur van 
het oorspronkelijke café, verhuist mee als 
aandenken. Ook een deel van hun oude 
interieur wordt meegenomen: onder het 
hoofd van een eland aan de nieuwe wand 
kunnen Rotterdammers nog steeds hun 
eerste kus aan elkaar geven. Van de oude 
wc-deuren wordt een kapstok gemaakt.

Meer veiligheid
De NS moet de veiligheid van het treinsta-
tion verbeteren: de trap aan de noordkant 
wordt minder steil, de lift wordt verbeterd 
en er komt meer ruimte voor het parkeren 
van fietsen. 
Ook worden de perrons verbreed om inter-
city-treinen die met hoge snelheid voorbij 
rijden, veilig de perrons te laten passeren. 
Voor dit alles is ruimte nodig die de NS 
onder andere vindt op de plaats waar nu 
het café nog staat.

Overdekte wachtruimte
Het interieur wordt zo ingericht, dat er 
weer volop dart kan worden beoefend. Er 
is dus plaats voor de sport, maar evengoed 
voor een gezellige bar en een leuk zitje 
halverwege de trap die vroeger naar het 
perron leidde. 
Op de bovenverdieping komt een lichte 
ruimte met zicht op het busplein aan de 

ene kant en aan de andere kant de drukte 
van het perron met de langskomende 
treinen. Daar komt ook (eindelijk) weer 
een overdekte wachtruimte die vanaf het 
perron bereikbaar is. 
In het trappenhuis blijft de stijl van Van 
Ravesteyn goed zichtbaar: wanden van 
gele baksteen met grote ronde vensters 
waardoor het geheel licht en ruim wordt 
ervaren.
Heel prettig voor treinreizigers: het café is 
vanaf 7 uur in de ochtend open en er komt 
een voor iedereen toegankelijk toilet.

Het café blijft dicht bij de oude locatie en 
alle vaste klanten zullen de weg ernaartoe 
zeker vinden. De gastvrijheid van Iris en 
René doet de rest.
We wensen Iris en René veel succes bij 
verbouwing en verhuizing en een prach-
tige start in Station Noord.

Wendelien Lans

Station Noord krijgt nieuwe bestemming
Rotterdam Noord mag zich gelukkig prijzen, de meeste stationsgebouwen van de bekende architect Sybold van Ravesteyn 
zijn of worden gesloopt. In Noord blijven er twee als gebouw bestaan (Bergwegstation en Station Noord) en ook Diergaarde 
Blijdorp overleeft de sloopwoede.

Foto's: Frank Zwinkels
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