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Fenix Food Factory opent in Katendrecht

Van loods tot culinaire hotspot
In een loods op Katendrecht, waar vroeger
goederen werden opgeslagen, kunt u binnenkort
terecht voor groenten,

Bent u benieuwd hoe de producten van de Fenix Food Factory
smaken? Kom dan naar de
try-out op zaterdag 24 mei. Een
week later, op 31 mei worden de
winkels officieel geopend.

cetera. Eind mei opent
namelijk de Fenix Food
Factory haar deuren in de
Fenixloods II.

Fenix Food Factory
Binnenkort is op dit stukje
Katendrecht nog meer te beleven
want dan gaat in de Fenixloods
II de Fenix Food Factory open.
Momenteel wordt er met man en
macht gewerkt aan het inrichten
van de loods. Eind mei gaan ze
open. Dan is dit de nieuwste plek
op Katendrecht om te eten, te
beleven en te kopen. In de voormalige loods komen de Kaapse
Brouwers, Kaasboerderij Booij,

www.kunjijdekaapaan.nl

Stadsarchief
zoekt
vrijwilligers
Paul van der Blom

Katendrecht was ooit een
beruchte probleemwijk. Maar nu
is dit beeld volledig anders. Door
vergaande sloop en nieuwbouw
is het karakter van de wijk totaal
veranderd. Niet alleen de nieuwbouw heeft ervoor gezorgd dat
Katendrecht tegenwoordig een
gewilde locatie is om te wonen.
Op en rond het Deliplein is een
levendig uitgaansgebied ontstaan
met geweldige restaurants. In
Fenixloods I vindt u Theater
Walhalla, volgens velen het leukste theater van Nederland. En
dankzij festivals zoals de Nacht
van de Kaap is er op Katendrecht
altijd wel iets te doen.

www.fenixfoodfactory.nl

Lisette Mondeel, Tsjomme Zijlstra en Maarten Bouten van Fenix Food Factory
CiderCider, Stielman koffiebranders, Firma Bijten, Jordy’s bakery
en Rechtstreex. Allemaal ondernemers die met biologische en
eerlijke producten werken. Dat
is de reden dat ze deze onderneming gezamenlijk zijn begonnen.
Tsjomme Zijlstra: ‘Voordat we
hier begonnen, kenden we elkaar
niet echt. De meesten van ons
staan op Rotterdamse Oogst, dus
contacten waren er al. Via via zijn
we hier terechtgekomen.

Ik kende het gebied al, omdat ik
meerdere keren op het Deliplein
had gegeten. Lisette Mondeel:
‘We hebben voor Katendrecht
gekozen omdat dit gebied geweldig is en de loods een uitgelezen
locatie vormt. Waar vind je nog
een gebouw dat nog echt industrieel en groots is en een geweldig
uitzicht heeft?’
Veel wordt er niet aan de ruimte
veranderd om de industriële sfeer
te behouden. Vanaf het Deliplein

komt er een passage naar het
water van de Nieuwe Maas met in
het midden een food court. Hier
kun je, net zoals op het terras aan
de Nieuwe Maas, je net gekochte
etenswaar nuttigen.
De Fenix Food Factory is niet
de laatste ontwikkeling van de
Fenixloodsen. Dit jaar start in
Fenixloods I de realisatie van de
Fenixlofts. Na oplevering in 2016,
start de herontwikkeling van
Fenixloods II.

1,5 miljoen voor versterking van de wijk

Bedenk een plan voor uw buurt of straat
De gemeente Rotterdam
heeft 1,5 miljoen euro in
het Fond sociale infrastructuur. Geld voor plannen voor voorzieningen in
de eigen buurt. Voorzieningen die mensen mee
laten doen in de samenleving. En waardoor ze zo
lang mogelijk in hun eigen
omgeving kunnen blijven
wonen.
Bewonersgroepen, sociale
ondernemers, welzijnsorganisaties en zorginstellingen met
ideeën, kunnen voor 1 juli 2014
een plan indienen voor een
voorziening in (eigen) buurt of
wijk. ‘Ervoor zorgen dat mensen
zo lang mogelijk in hun eigen
vertrouwde woonomgeving
kunnen blijven wonen, is een van
de doelen van het fonds. Denk
bijvoorbeeld aan een huiskamer
in de wijk waar bewoners elkaar
ontmoeten en waar nieuwe
activiteiten en sociale contacten
ontstaan’, vertelt Annemarieke
van Egeraat, projectleider welzijn

& bewonersinitiatieven bij de
gemeente Rotterdam. ‘Het kan
ook gaan om taallessen, een
maaltijdservice of een dagje uit
voor ouderen en mensen met een
beperking. We zijn ook op zoek
naar maatschappelijke initiatieven die zich richten op het
werven en begeleiden van vrijwilligers. Bijvoorbeeld om te helpen
bij de begeleiding van buurtbewoners, die wel wat ondersteuning
kunnen gebruiken. Ideeën voor
andere vormen van dagbesteding
in de wijk en voor het ontlasten
van mantelzorgers zijn ook van
harte welkom.’

Bent u geïnteresseerd in
geschiedenis? Dan is het
Stadsarchief misschien
wel op zoek naar u. De
bevolkingsregisters van
Rotterdam uit de periode
van 1850 tot 1930 worden digitaal toegankelijk
gemaakt. En daar kunt u
aan meehelpen.
De bevolkingsregisters van 1850
tot 1930 (dat zijn 760 dikke
naslagwerken) zijn allemaal ingescand. De belangrijkste gegevens
uit de scans worden door vrijwilligers overgetypt in een digitaal
formulier. Dat doen zij gewoon
thuis, op hun eigen computer.
Op het moment dat het hun goed
uitkomt. Het is leuk werk, zeker
voor wie nieuwsgierig is naar
personen in het verleden en hun
leefomstandigheden. Bovendien
zijn er punten te verdienen. Die
punten zijn inwisselbaar bij het
Stadsarchief, bijvoorbeeld voor
een publicatie.

Hoe werkt het?
Jong of oud, ervaring of niet,
iedereen die een computer
heeft, kan meedoen. Elke scan
wordt door twee verschillende
mensen ingevoerd. En ten slotte
controleert een derde persoon
de ingevoerde gegevens nog een
keer grondig. De kans op fouten
is dus klein. Met vele handen
maken de vrijwilligers het bevolkingsregister uit die tijd toegankelijk voor iedereen. Informatie
over personen uit het verleden
zoals namen, adressen, geloofsovertuigingen en beroepen zijn
straks makkelijk te vinden via de
hieronder vermelde websites.

Meedoen?

Samenwerking

Zo lang mogelijk zelfstandig op pad! Bijvoorbeeld samen met een vrijwilligster
uit de buurt.

‘Uniek aan dit fonds sociale infrastructuur is dat
bewoners(groepen), sociaal
ondernemers, zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk worden
opgeroepen om samen te werken
om hun plan te realiseren.
Samenwerken is voorwaarde voor
subsidie uit dit fonds. Minstens
twee van deze partijen dienen
samen een plan in. Eén van deze

partijen heeft in ieder geval zijn
wortels in de wijk. De andere
partij kan ook een welzijnsorganisatie of zorgaanbieder zijn,
die niet per se wijkgebonden
hoeft te zijn. Het bedrag dat de
gemeente beschikbaar heeft voor
een initiatief is minimaal 10.000
en maximaal 75.000 euro’, aldus
Van Egeraat. Een deskundige jury

beoordeelt de aanvragen en kiest
de beste plannen uit.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, de
voorwaarden voor deelname en
het aanmelden van uw plan op
www.rotterdam.nl/subsidiesstedelijkwelzijn, bij fonds sociale
infrastructuur.

U kunt zich aanmelden via
www.velehanden.nl. Klik op Wie
was Wie/bevolkingsregisters,
maak een account aan en geef
Rotterdam aan als uw voorkeur.
U vindt daar ook de uitgebreide
instructies.
www.stadsarchief.rotterdam.nl
www.velehanden.nl
www.wiewaswie.nl

