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Press, first line of Resistance - Ramses Morales Izquierdo - Cuba

Thema 4 en 5 mei 2018: Jaar van Verzet
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*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten

Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl

   * Dames en herenkapsalon * schoonheiDssalon          
  * peDicure/manicure

Openingstijden:

woensdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag: 9.30 - 14.30 uur
Maandag en dinsdag gesloten.

Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:
06-215 333 42

ACRODENT tanDtechniek en tanDartspraktijk

Ganzerikplein 3a, rotterDam-schiebroek, tel. 418 77 08

door een bedrag naar draagkracht over te 

maken op 

nl 97 rabo 0314 110402 

t.n.v. sbo leven in schiebroek. dank u wel.

STEUN DIT BLAD
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Marijke van Seventer
info@leven-in-schiebroek.nl

DANK VOOR UW VERTROUWEN!

IN DIT BLAD o.a.

De verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissie liggen 
achter ons. Wat die gemeenteraad betreft: hoe de rollen daar verdeeld zullen 
gaan worden is nog niet bekend, maar voor de gebiedscommissie is het 
heel duidelijk. U heeft in overgrote meerderheid gestemd op Bewoners! His, 
het samenwerkingsverband van de bewonersorganisaties in Hillegersberg-
Schiebroek. Veel van die stemmen komen uit Schiebroek en daar zijn heel wat 
voorkeurstemmen bij voor de kandidaten vanuit LiS. Daar zijn wij heel blij mee, 
dat spreekt. Blij omdat Bewoners!HiS nu drie van de in totaal dertien zetels 
van de gebiedscommissie krijgt en daarmee ook qua vertegenwoordiging de 
grootste is in de gebiedscommissie. Maar vooral ook blij omdat deze groei 
van twee naar drie zetels in de commissie blijk geeft van uw vertrouwen en 
waardering uitspreekt voor wat Bewoners!His in de afgelopen jaren in de 
commissie heeft gedaan en bereikt. Dank daarvoor!

geen politiek maar belangenbehartiging

Vier jaar geleden besloten wij ons verkiesbaar te stellen voor de 
gebiedscommissie. Want een gebiedscommissie is niet bedoeld voor de politiek 
maar om de gemeente attent te maken op wat voor ons gebied belangrijkis 
en te adviseren. Ogen en oren van de wijk zijn. Dat was wat de gemeente van 
de gebiedscommissie verwachtte. Zo goed mogelijk aangeven wat volgens de 
commissie nodig is voor de bewoners van het gebied. Belangenbehartiging dus. 
Vanouds de taak van bewonersorganisaties.
Hoewel de gemeente voorstond dat vooral gewone burgers en niet politieke 
partijen in de gebiedscommissie zouden plaatsnemen, maakte de gemeente dat 
in de praktijk niet gemakkelijk. Alleen al het laten registreren op de kieslijst was 
een ingewikkelde, bureaucratische procedure. De gemeente hanteert namelijk 
voor die registratie de kieswet. Die maakt registratie voor politieke partijen 
eenvoudig, maar voor anderen heel ingewikkeld. Alleen al de handtekeningen 
die je overal voor moet hebben! Maar eenmaal geregistreerd blijft geregistreerd, 
dus deze tweede keer dat wij meededen was het een stuk eenvoudiger voor ons. 

geen cent voor campagne

Wat niet eenvoudiger was, was de financiering van een verkiezingscampagne.
Kregen we de vorige keer nog € 1500,- subsidie van de gemeente, nu kregen 
we geen rooie cent. Dat betekende dat we dus heel eenvoudig campagne 
moesten voeren met wat flyertjes, een eenmalige advertentie in de Havenloods, 
een mooie ansichtkaart van het Schiebroekse Park en verder gewoon met 
voorlichting via onze wijkbladen. Kijkend naar al die posters en borden van 
sommige andere partijen kregen we daar een heel apart gevoel bij…
Op de markt keken wij een tikje jaloers naar de verschillende politieke partijen 

die de mensen van alles konden aanbieden. Soms deed zo’n partij net of ze 
ons niet zagen en kregen we nog geen slokje van hun koffie. Ook een krap 
budget? Maar andere boden ons gul een stukje fruit aan: voor de toekomstige 
samenwerking! Wetend dat geen enkele partij alle dertien zetels zou kunnen 
halen en we elkaar dus heus wel weer tegen zouden komen, gaf dat hoop voor 
de toekomst.

reken erop!
Maar hoe bescheiden ook het bleek voldoende: u kende ons toch wel 
en wist ook zo wel wat ons voor ogen staat. Geen politiek, maar gewoon 
belangenbehartiging. Geen stiekeme afspraken in achterkamertjes, geen orders 
vanuit een landelijke top die soms lijnrecht staan op de belangen van ons 
gebied. Gewoon in overleg en samenwerking met de andere gebiedsleden het 
beste voor het gebied zien te krijgen en de aandacht van de Coolsingel vestigen 
op wat in ons gebied verbeterd of veranderd moet worden. Maar liefst 4607 
bewoners hebben hun stem op ons uitgebracht. Ter vergelijking: de partij die 
na ons de meeste stemmen had kreeg er 2697. Zo’n massale stem schept 
verplichtingen. Bovenal de verplichting om in de komende vier jaren op dezelfde 
manier door te gaan als voorheen. Met aandacht voor mensen en zaken die 
spelen in Schiebroek en Hillegersberg. Of het nu een mooi gebiedsinitiatief is, 
een groot sociaal probleem of gewoon een verkeerd geplaatst verkeersbord. 
U kunt op ons rekenen: we gaan ervoor!

gebiedscommissie aan de slag!
De huidige gebiedscommissie bestaat opnieuw uit dertien leden en uit hun 
midden wordt een technisch voorzitter gekozen. Dat gebeurt op 17 april. 
Van de leden van de gebiedscommissie wordt verwacht dat ze alle taken 
onderling verdelen en alles goed met elkaar afstemmen. De gebiedsdirecteur 
is vervangen door een rayondirecteur die naast ons gebied ook nog eens 
Overschie en Alexander onder haar hoede heeft. De gebiedscommissie zal de 
'ogen en oren' van de wijk zijn. Er kan gevraagd en ongevraagd geadviseerd 
worden aan de stad. Belangrijk is dat de commissie alles te zeggen heeft over 
bewonersinitiatieven en daar ook budget voor heeft. In de afgelopen vier jaar 
zijn de bewonersinitiatieven fors toegenomen en het is ook de verwachting 
dat dit verder zal groeien. Steeds meer mensen weten de weg naar de 
gebiedscommissie te vinden en dat is een goede zaak. 
De mensen van Bewoners!His helpen, indien nodig, mensen met het indienen 
van een bewonersinitiatief.  Meer weten? Surf dan naar www.bewonershis.nl.

belangenbehartiging

Drie zetels heeft Bewoners!His in de gebiedscommissie. Jan Pierweijer
(bewonersorganisatie 110 Morgen), Ton van Eijsden (secretaris sbo Leven in   
    Schiebroek) en Dennis Mark
    (bewonersorganisatie 
    InHillegersberg) gaan zich de
    komende vier jaar sterk maken voor 
    uw belangen. 
    Hebt u een vraag of hulp nodig bij  
    het oplossen van een probleem,   
    neemt u dan gerust contact op met  
    Ton van Eijsden, tel. 06-15373109. 
    E-mail: info@leven-in-schiebroek.nl.

Foto: Ton van Eijsden zet zich ook 
de komende vier jaar in voor de 
belangen van de bewoners van 
Schiebroek en Hillegersberg.
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK SCHIEBROEK
- Heeft u pijnklachten door uw kunstgebit?
- Zit uw kunstgebit los?
- Is uw gezicht veranderd?
- Breekt uw kunstgebit regelmatig?
- Is uw kunstgebit verouderd?

Voor al uw vragen omtrent uw kunstgebit kunt u bij 
ons terecht. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak 
met de heer Spliethoff. 
Indien gewenst, bezoeken wij u aan huis.

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.00 uur. Daarna op afspraak.

088 111 23 00

UW WONING VERKOPEN?

VERKOOPBEMIDDEL ING    .    AANKOOPBEGELE ID ING    .    TAXAT I ES    .    HYPOTHEKEN

Het team van 
EDHM staat voor u 
klaar!

Maak een afspraak voor een geheel
vrijblijvende kennismaking en 
verkoopadvies.

Bezoekadres (op afspraak):
Tjaskerlaan 76, 3052 HS Rotterdam-
Schiebroek
tel. 088-111 2300, 06-33367013

edith@edhm.nl    www.edhm.nl
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Vandaag zijn wij ons ervan bewust
dat elke dag slechts een keer voorkomt.

Zo uniek als een dag,
zo waardevol een mensenleven.

Een verhaal met een begin en een einde, 
een verhaal dat zich herhaalt 

en ons overspoelt met herinneringen. 

Vooruit kijken lijkt soms de beste optie, 
vergeten welke pijn zich om het hart sloot, 

vergeten waarom het zo is als het is.

Vandaag is een bijzondere dag, 
een dag die openheid biedt, 

een dierbare vriend die u recht in de ogen kijkt
en vraagt of u samen met hem achterom wil kijken.

Stilstaan bij alles wat heeft plaatsgevonden, 
de bewondering voor hen 

voor wie het verhaal een te vroeg einde kende.

Elke regel wordt beschreven, ingeprent, 
doorgegeven om hulp te bieden 

aan hen die niet achterom durven te kijken,
aan hen die hun vrijheid zijn verloren.

Het verleden is geen vijand, 
slechts een bode van de toekomst. 

Kostbaar is ons geweten, 
kostbaar is ons medeleven 
en kostbaar is onze vrijheid.

Mei 2018, Hendrik Beukelman (Melanchthon Schiebroek, V5)

4 mei: JAAR VAN VERZET

Het 4 mei Comité Hillegersberg-Schiebroek nodigt u uit om 
op vrijdag 4 mei 2018 deel te nemen aan de stille tocht 
vanaf de tramremise aan de Kootsekade naar het voormalig 
Raadhuis van Schiebroek aan de Ringdijk. We verzamelen 
bij de herdenkingsplaquette van de Razzia van Rotterdam. 
Vertrek: 19.05 uur.

U kunt eventueel vanaf 19.25 uur bij de stoet aansluiten 
vanaf het plein voor Melanchthon Schiebroek, Van Bijnkers-
hoekweg 97. 

De herdenkingsplechtigheid bij het verzets- en vredesmo-
nument aan het Spinbolplein, die dit jaar in het teken staat 
van 2018: Jaar van Verzet, begint om 19.45 uur.

Aan deze plechtigheid wordt o.a. medewerking verleend 
door het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest en Vocalgroup 
‘WE’. 
Het gedicht dat is geschreven door Hendrik Beukelman, zal 
worden gedeclameerd door Hester Smit, leerlinge 
Melanchton Schiebroek, V5.

Na afloop van de plechtigheid bent u in Melanchthon Mavo 
Schiebroek aan de Molenvijver van harte welkom om wat na 
te praten en een kopje koffie te drinken.

5 MEI IN DE BUURVROUW: IN OORLOG EN LIEFDE
In oorlog en liefde vertelt op indrukwekkende wijze het waargebeurde oorlogsverhaal van Hans Beckman (1919-
2011). Een Nederlands militair, verzetsman en Auschwitz-gevangene die in de grootste doodsfabriek die de wereld ooit 
gekend heeft de liefde van zijn leven vindt.
Het verhaal in een notendop: Beckman is een cadet-sergeant in het Nederlandse leger als de Tweede Wereldoorlog 
uitbreekt. In de eerste maanden van 1940 krijgt hij de oorlog al vol voor zijn kiezen: hij verliest zijn zusje en ziet 
zijn vader afgevoerd worden naar de Scheveningse gevangenis. Vastberaden om de Duitsers vanuit Engeland te 
bevechten, probeert hij met zijn broertje naar Zwitserland te vluchten. Maar het lot beschikt anders. Ze worden gepakt 
en afgevoerd naar vernietigingskamp Auschwitz. Daar, op de fundamenten van de dood, raakt hij op slag verliefd. En 
omdat kansen in het kamp schaars zijn, vraagt hij het meisje meteen ten huwelijk. Zouden ze elkaar ooit nog zien?

Historicus, schrijver en verteller Timo Waarsenburg (1972) interviewde Hans Beckman voor verschillende kranten. Het 
verhaal liet hem nooit meer los. In 2017 maakte hij er een vertelling van voor het Bevrijdingsfestival in Den Haag. 
Sindsdien voert hij zijn voorstelling door het hele land op. Zelf zegt hij dit over In oorlog en liefde: “De geschiedenis is 
een aaneenschakeling van oorlogen. Toch neemt de Tweede Wereldoorlog in dat palet een aparte plaats in. Door de 
holocaust, de georganiseerde en systematische uitroeiing van een complete bevolkingsgroep, niet om wat ze deden 
maar om wie ze waren. Dat mensen als wij eigenlijk zomaar, in een paar jaar tijd, kunnen verworden tot vervolgers 
of vervolgden. Dat mag nooit meer gebeuren. En om die reden mag wat toen is gebeurd, nooit vergeten worden. 
En tezelfdertijd is het net zo belangrijk om te laten zien dat er altijd toekomst is. Dat op elke bodem, hoe dor of 
verschroeid ook, liefde wortel kan schieten.”

reserveren: www.DebuurvrouwrotterDam.staGer.nl/web/tickets/206574 of bij het eetcafé van De buurvrouw, larikslaan 200.
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TandarTsprakTijk 
kasTanjesingel

U kunt bij ons terecht voor:
- algemene tandheelkunde
- uitgebreide mondhygiëne
  behandelingen
- diverse prothetische 
  voorzieningen

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek

Tel.: 010-418 44 84 
(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur) 

ALLES IS VAN
WAARDE VOOR
KINDEREN MET
EEN BEPERKING

WWW.BLOKSPAPERWORK.ORG
PEPPELWEG 152

Openingstijden:

Dinsdag t/m Vrijdag : 09.00 uur tot 14.00 uur
Zaterdag : 10.00 uur tot 15.00 uur

Vrijblijvend advies? 
Telefoon 010-418 05 15
www.spindlermakelaars.nl

FUNDA beoordeling
Ik zou deze makelaar aanbevelen.
Het team van Spindler staat altijd voor je klaar! 
Het ontzorgen en begeleiden bij de verkoop van 
de woning is in goede banen geleid door 
de makelaar(s). Wij zijn een tevreden klant!

Deskundigheid 9
Lokale marktkennis 9
Prijs/kwaliteit 9
Service & begeleiding 9
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ORGELCONCERT "RIJK AAN FANTASIE"
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

We weten allemaal dat Rotterdam een mooie stad is met prachtige 
moderne architectuur. En Schiebroek is wat ons betreft de parel in de 
kroon. Maar soms heb je iemand nodig die er een tijd niet geweest is 
om het weer goed te beseffen.

Die iemand is Jos van der Kooy, (kerk)organist en docent aan het Haagse 
conservatorium. Begin jaren 50 geboren in Rotterdam-Centrum, maar van zijn 
derde tot zijn achtste jaar woonachtig in Schiebroek. In de Muurbloemstraat om 
precies te zijn. Jaren die ondanks zijn jonge leeftijd veel indruk bij hem hebben 
nagelaten: ”Ik zag Rotterdam wederopbouwen; ik zag een groot gedeelte 
van Schiebroek gebouwd worden. Toen ik hier kwam wonen was Schiebroek 
nog grotendeels weiland en de stad lag nog voor een groot gedeelte in puin, 
Maar wat een dynamiek, wat een beweging. Overal werd gebouwd, niet alleen 
woningen, maar ook grote openbare gebouwen.
Toen ik acht was verhuisden we naar Amsterdam. Daar werd toen nauwelijks 
gebouwd en zeker geen grote projecten zoals hier. En dan al die oude huizen. Ik 
vond het maar een achterlijk zootje. Gelukkig gingen we nogal eens op bezoek 
bij mijn opa in Pendrecht – vanaf mijn tiende deed ik dat zelfstandig op de 
fiets – en met opa wandelde ik dan de hele stad door. Zo is mijn band met 
Rotterdam altijd gebleven. Ook nu nog ga ik vanuit Amsterdam wel een paar 
keer per week naar de Doelen. Vinden Amsterdamse vrienden maar gek; zij 
hebben per slot het Concertgebouw. Maar de programmering in de Doelen is 
gedurfder, minder traditioneel, dat trekt me."

bijzonder orgel
En daarmee zijn we bij Jos’ stokpaardje aangeland: traditioneel versus modern 
of liever nieuw versus oud. “Dat is wat me altijd weer trekt in het Rotterdamse, 
het altijd weer vernieuwende, zowel in de stad als de wijken eromheen. Dat trekt 
mensen aan die ook openstaan voor vernieuwing en dat geeft ruimte." 
Niet dat Jos voorstander is van platgooien van het oude of het opgeven van 
tradities. Maar iets dat door de tijd verandert, leeft en groeit en dat is alleen 
maar verrijkend. "Neem nu die Goede Herderkerk”, zegt hij. "Daar werd bij 
de bouw, naar Nederlandse maatstaven, een kwalitatief heel behoorlijk orgel 
ingezet. Naar buitenlandse maatstaven  – Nederland is toporgelbouwer – zelfs 
een heel goed orgel. Maar in de jaren 80 is dat orgel uitgebreid met een extra 
klavier en zijn er op aanwijzing van de toenmalige kerkorganist Addy de Jong 
nog allerlei technische dingen aan toegevoegd. Addy was een toporganist en dit 
orgel is werkelijk een fantastisch orgel geworden. Heerlijk om naar te luisteren, 
heerlijk om te bespelen. Nederland telt vele beroemde historische orgels, maar 
op dit moderne orgel kunnen wij net zo trots zijn. Een voorbeeld van vernieuwing 
en verrijking.”

onbekend
Jammer en eigenlijk onbegrijpelijk vindt Jos het dat het orgel relatief 
onbekend is. "Vorig jaar is Iddo van der Giessen, die bij mij aan het Haagse 
conservatorium kerkmuziek studeert, hier benoemd tot kerkorganist. Nadat hij 
was aangenomen ben ik naar het concert komen luisteren dat hij toen aan de 
kerk en Schiebroek heeft aangeboden. Ik kwam de dag ervoor naar de repetitie 
en toen hoorde ik voor het eerst het vernieuwde orgel. 

Lees verder op pagina 11
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Dit jaar, bij de 26ste editie, gaat het programma van Koningsdag op de schop. Zo begint het feest al de avond vóór Koningsdag, met de 
Koningsavond. Een avond in paradestijl, op een feestelijk verlicht terrein met jazz, soul en funky muziek en een vuurshow tussen de 
optredens door. Het podium zal goed gevuld zijn met swingende bands met koper- en blaassecties. Het is het begin van een nieuwe 
invulling van hét Oranjefeest in Schiebroek. 

jouw buurtfeest!
De Koningsavond is een opwarmer voor de grote dag zelf. Ook op Koningsdag zelf is het programma vernieuwd. Nieuwe onderdelen en 
een andere indeling van het terrein zijn de eerst zichtbare veranderingen. Samen met bewoners en verenigingen moet het nog meer jouw 
buurtfeest worden! “We zijn met een aantal nieuwe mensen gestart om te kijken of we op deze prachtige locatie een andere invulling 
kunnen geven aan dit mooie feest”, vertelt Ronald Klooster, een van de organisatoren van de dag. “We zetten dit jaar daarvoor de eerste 
stappen en merken nu al veel enthousiasme, ook bij een groep bewoners die dit jaar meehelpt en boordevol ideeën zit voor verdere 
ontwikkeling. Dat is heel leuk, en geeft nieuwe energie!”

gevarieerd programma
Natuurlijk kun je ook dit jaar jouw spulletjes te verkopen op de vrijmarkt. Koningsdag begint met een optreden van Patron en Doffie. 
Deze twee kabouters uit het verre Diamantia komen naar Schiebroek met een missie! Wie kan hen helpen bij het openen van de 
schatkist? Daarna beginnen de kinder- en jeugdspelen waar nieuwe attracties (onder meer een draaimolen en een 15 meter lange 
speelrups met glijbaan) zijn. Verder zijn er demonstraties, optredens en vooral veel ouderwetse gezelligheid. Wie vroeg komt kan de 
hele dag genieten van alle activiteiten. Met de speelpas kun je dan maximaal gebruik maken van alle onderdelen! Koop je de speelpas 
tussen 10.00 en 11.00 uur dan krijg je korting! Vertrouwde onderdelen zijn natuurlijk niet verdwenen. De kinderplaybackshow is ook dit 
jaar weer het moment voor de artiesten in de dop om hun talent te laten zien. De dag wordt afgesloten door de topcoverband ‘Still Blue’ 
die garant staat voor een mooie afsluiting van hopelijk een zonnige, maar zeker vernieuwde Koningsdag! 

KONINGSDAG SCH!EBROEK IN NIEUWE JAS

donderdagavond 26 april

KONINGSAVOND

vrijdag 27 april

KONINGSDAG

19:00 uur: voorprogramma
20:00 uur: Jazzcape
21:15 uur: Vuurshow
21:30 uur: Sweet Riot
23:00 uur: Einde

10:00 uur: Opening
10:30 uur: Patron & Duffy, kindershow
11:00 uur: Start spel en avontuur met o.a.
          springkussen, draaimolen, klimwand, 
                    megarups, survival, schiettent
12:00 – 16:00 uur: Live muziek & 
  demonstraties
16:00 uur: Kinderplaybackshow
17:00 uur: Binnen: kinderdisco
17:00 uur: Still Blue coverband

ORANJEFEEST SCHIEBROEK, WILGENPLASPLEIN 15. WWW.OCSCHIEBROEK.NL
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proef onze 
mooie 

huiswijn 
tarani

€ 5,95

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 32,50!

- Tarani Malbec rood
- Tarani Sauvignon blanc
- Tarani Gamay rose

Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam, 
telefoon 418 87 27

Verhuur van o.a.:
tafels    stoelen    glaswerk  
serviesgoed    bestek etc.

maakt uw party compleet!

Dotterbloemstraat 19  Fax.010 - 422 65 99    

3053 JV Rotterdam  info@boboverhuur.nl   

Tel. 010 - 422 29 13  www.boboverhuur.nl 
   

JUWELIER Y. COMMEREN

VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!

Ook voor uw reparaties zoals: goud, 

zilver, horloges en klokken, vakkundig 

gerepareerd met garantie. Rijgen en 

knopen, taxaties... Kortom, daarvoor 

bent u bij ons aan het juiste adres!
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Ik was diep onder de indruk van wat dat orgel kan. 
En natuurlijk ook van het spel van Iddo,” voegt hij er haastig aan toe. “En nu, nu 
Iddo een jaartje als organist aan het werk is, ben ik nog meer onder de indruk 
van hoe hij en het orgel inmiddels op elkaar ingespeeld zijn.”

zet 12 mei in uw agenda!
Op 12 mei geven Iddo en Jos samen een concert in de Goede Herderkerk. Niet 
alleen voor leden van de kerk, maar voor heel Schiebroek en wie er verder wil 
komen luisteren.
"De Goede Herderkerk leent zich voor dit soort evenementen”, zegt Jos. "De 
locatie midden in de wijk, de zalen er omheen… Toen dit complex gebouwd 
werd was dat heel nieuw, een kerk met ruimtes waarin ook andere dingen 
plaatsvinden. Vanaf de start was er bijvoorbeeld een vestiging van de 
bibliotheek. En er waren ook altijd concerten; de akoestiek is er voortreffelijk. 
Sinds de dood van Addy de Jong waren dat voornamelijk concerten van koren 
en musici van buiten de kerk, maar daar wil Iddo verandering in brengen. Hij 
wil graag zelf concerten organiseren, concerten met telkens een nieuw element 
en vroeg mij of ik mee wilde werken met het eerste concert. Daar heb ik graag 
ja op gezegd. Ons concert op 12 mei bestaat geheel uit orgelmuziek, maar is 
samengesteld uit verzoeknummers. Iddo heeft gevraagd aan belangstellenden 
om suggesties te doen wat er gespeeld zou kunnen worden. En tot onze 

verrassing kwamen daar niet alleen maar de oude krakers uit: mensen vroegen 
ons juist om werken die ze mooi vinden, maar die niet zo vaak gespeeld 
worden. De meeste van die werken zijn van begin 20ste eeuw, een tijd waarin 
veel vernieuwing plaatsvond in de kerkmuziek. Het bevestigt maar weer mijn 
idee dat plaatsen die dynamisch in beweging zijn ook dynamische mensen 
aantrekken. Er komen dit jaar nog meer concerten in deze serie. Zo volgt in 
juni een concert waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen muziek en 
de beeldende kunst: op twee grote lege canvassen in de kerk zal dan een 
beeldend kunstenaar proberen te schilderen wat de orgelmuziek bij hem teweeg 
brengt. Die kunstenaar heeft van tevoren de muziek nog niet gehoord. Ik ben 
heel benieuwd hoe dat wordt en of de kunstenaar daarmee zal uitdrukken wat 
het publiek voelt. Of er een band ontstaat tussen wat de organist wil uitdrukken 
en het publiek, en of de kunstenaar die kan uitbeelden. Want om die band gaat 
het. En om het samenzijn van de mensen die genieten van muziek. De Goede 
Herderkerk met zijn foyer om na te praten en zijn prachtige akoestiek, leent zich 
daar bij uitstek voor. Je kunt wel eindeloos naar cd’tjes luisteren, maar er is toch 
niets mooiers dan samen met anderen luisteren naar live muziek." 
Hij schiet in de lach: "Net als geloof eigenlijk, alleen bijbellezen is mooi, maar 
met zijn allen naar een preek luisteren houdt het levend. Zo gezien is het 
eigenlijk heel passend, een kerkruimte voor concerten.” 

Vervolg pagina 7: Orgelconcert "Rijk aan Fantasie"

FREDERIKE: ZING JE VRIJ!
"Dit is wat ik wil kunnen!", dacht ik toen ik Ella Fitzgerald hoorde zingen. Ik 
was zeventien. Ella raakte me in m’n hart en bracht een nieuwe wereld. In die 
liedjes hoorde ik de woorden die ik voelde. Ze zette me op een spoor. Vanaf 
dat moment ben ik op avontuur in de jazz gegaan. Als kind was ik gewoon áltijd 
aan het zingen. Een dromer. In m’n eigen wereld. Ik speelde blokfluit en altfluit 
en later kwam natuurlijk de radio-cassettespeler waarmee ik luisterde naar The 
Carpenters en Abba. Op de middelbare school ben ik meteen in de schoolband 
gegaan. Heerlijk vond ik dat. Ik studeerde logopedie; ik moest een vak leren. En 
ging daarna zes jaar naar het conservatorium om als docerend en uitvoerend 
musicus af te studeren. Een mooie tijd in mijn leven.
Omdat ik het instrument stem goed wilde kennen heb ik me in de jaren daarna 
gespecialiseerd in zangtechniek. Ik geef al meer dan tien jaar les op de Dutch 
Academy of Performing Arts en in mijn eigen praktijk. 
 
Zingen gaat over zelfbewustzijn. Of ik nu zelf schrijf, zing of lesgeef: het gaat 
steeds duidelijker over het vinden van kracht en het stem durven geven. 
Het is fantastisch om dat over te mogen brengen. Sinds kort ben ik iedere 
vrijdagochtend in De Buurvrouw (voorheen Castagnet, red.) om daar met allerlei 

mensen te zingen. Want 'Zing je vrij' is ook letterlijk wat het is: je bent even 
nergens anders meer mee bezig, geconcentreerd op wat je met elkaar doet. 
Het zijn mooie ochtenden en wat mij betreft mag de groep heel groot worden. 
Iedereen gun ik dat heerlijke gevoel.  
Er wordt van alles gezongen: van mantra tot mon amour, van Russisch tot 
Rotterdams. We improviseren er wat op los, maar je kunt ook zelf een liedje 
meenemen.

Buiten de schoolvakanties zijn we elke vrijdagochtend in De Buurvrouw. We 
zingen van 10.00 -11.00 uur en daarna drinken we nog gezellig iets met elkaar. 
Je betaalt vijf euro per keer en dat is inclusief het kopje koffie of thee na afloop.
Iedereen is van harte welkom. Natuurlijk vinden we het fijn als je elke week 
komt, maar af en toe kan ook.
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar het mag wel. Mail naar frederikeschonis@
telfort.nl, of bel 06-50575114 (ook als je meer wilt weten).
Onze fantastische groep ziet uit naar je komst!
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De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille begin. 
Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikke-
ling. Een ‘must have’ in uw boekenkast, een mooi geschenk 
voor een verjaardag. Bent u Schiebroekenaar of kent u 
iemand die ooit in Schiebroek gewoond heeft en er nog steeds 
met liefde over spreekt? Dan is dit boek echt een aanrader!

Chris Mast: “Schiebroek doet mee is een encyclopedie van 
Schiebroek, een boek van gewicht”

Geschiedenis van Schiebroek

verkrijGbaar bij: 
Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN (deel 49)

Er kwamen leuke reacties binnen op het verhaal van de heer Huisman in ons 
vorig blad. De foto's waarop te zien is hoe de heer Huisman meedoet aan 
het behendigheidsspel tijdens Koninginnedag op het Rododendronplein zijn 
inmiddels ook in het politie-archief beland. Deze keer vertelt Inge Wulffraat 
graag haar verhaal. 

"In 1964 nam mijn man de rijwielhandel aan de Adrianalaan over van Van der 
Putten; hij was daarmee de jongste ondernemer van Schiebroek en omstreken. 
We waren nog erg jong (vijftien en achttien) toen we verkering kregen en een 
jaar later hebben we ons verloofd. In 1966 zijn we getrouwd, we waren toen net 
21 en 24 jaar."

"In het pand aan de Adrianalaan was eerst de winkel van de RMI (Rotterdamse 
Melkinrichting) gevestigd. In het bovenhuis woonde de familie Van Apeldoorn, 
in de aangrenzende garageboxen was de werkplaats en vooraan was de winkel 
gesitueerd. Een jaar na de overname verhuisde de familie Van Apeldoorn 
Daardoor konden wij het woongedeelte betrekken en het pand grondig 
verbouwen. Het behoorde toe aan het pensioenfonds van de RMI, maar wij 
kregen later de mogelijkheid om het in eigendom te nemen. Na de overdracht 
hebben we weer grondig verbouwd. Destijds verkochten we veel bromfietsen en 
we hebben zelfs nog een tweetakt benzinepomp gehad.
Onze twee jongens zijn in 1971 en 1972 geboren.
Beiden gingen naar de Adrianaschool en speelden vooral in de buurt. Ze zaten 
op judo aan de overkant bij Bontenbal en voetbalden onder andere bij de 
garages aan de Abeelweg."

zestien winkels 
"Vroeger was er meer groen in de omgeving. Aan de overkant van onze woning 
stond destijds de boerderij waar Zijlmans de kunstenaar in woonde. Hij had 
een charmante vrouw en drie kinderen. Op de gevel van het huis stond 'Wie 
kent zijn weg'. Het ging helaas later niet goed met Zijlmans, de boel verslofte 
en uiteindelijk is hij vertrokken. Het witte huis aan de Adrianalaan werd door 
de buurt wel het 'Knapennest' genoemd; daar woonde de familie Knaap. In die 
tijd waren er zo'n zestien winkels aan de Adrianalaan. Potjes, de drogist op de 

hoek van de Populierenlaan, Kool de kruidenier, Bennik die naast de smeerput 
zat op de andere hoek van de Populierenlaan en Reijndorp de drankhandel die 
net naast ons zat. Op de hoek van de Schoolstraat zat de elektriciteitszaak van 
Rienks en er tegenover had je Slagerij Helmer. Op de hoek van de Schoolstraat 
zit nu een accountantskantoor. Iets verder naar achteren zat Slob, de bakker 
en daarnaast groenteboer Akkerman. Bij sigarenwinkel Hartman kocht je 
spoorkaartjes en iets verder was de Spar gevestigd in een woonhuis."

"Aan de ander kant, op de hoek van de Meidoornsingel en de Adrianalaan 
zat Windhorst, een zaak in huishoudelijke artikelen. Er schuin tegenover was 
de fietsenzaak van Slingeland en daartegenover had je De Brandaris. Voordat 
Slingeland de winkel overnam, zat er een schoenwinkel in van Smulders, met 
daarnaast kapsalon de Jong, een herenkapper."

Lees verder op pagina 14
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ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKKING

S c h u i f d e u r k a s t e n  o p  m a a t  g e m a a k t !
       - 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
        - Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
        - In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.
 * BINNENZONWERING  * VERF EN BEHANG
 * VOUW/PLISSE- en   * JALOEZIËEN (OP MAAT) 
    ROLGORDIJNEN (OP MAAT)  * LAMELLEN (OP MAAT)

Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!

Wij verzorgen voor u uw:

Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl

even een frisse neus 
halen? Wij zoeken 

bezorgers voor diT blad!

De redactie van dit blad is dringend op zoek 
naar nieuwe bezorgers. Voor het bezorgen (zes 
keer per jaar) ontvangt u een vergoeding. Hebt 
u interesse, bel dan 06-15373109 of stuur een 
e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl

"Tegenover ons pand zat vroeger de banketbakker Van der Meer & Schoep, 
de bakkerij bevond zich achter de winkel. Later was vervoersbedrijf De Koning 
gevestigd in het winkelgedeelte en vestigde sportschool Bontenbal zich in de 
achtergelegen voormalige bakkerij. In het middengedeelte van de Adrianalaan 
zat tuincentrum Stittelaar en aan de overzijde kapsalon Rieborn; het is nu een 
fysiopraktijk. Op de hoek van de Lijsterbeslaan, die vroeger de Beukenlaan 
heette, had je Aurora, de melkinrichting en daarboven zat een winkeltje waar 
je stopwol kon krijgen. In dat huis is bij sloopwerkzaamheden een wand 
verwijderd, waarachter zich een ruimte bevond met een bed en een stoel. 
Kennelijk hebben hier in de oorlog onderduikers gezeten."

mooi schiebroek

Schiebroek is nog steeds mooi om te wonen. Een van onze zonen woont nu in 
ons huis. Wel maak ik me zorgen over de teruggang, steeds minder mensen 
hebben zin en tijd om zich in te spannen voor de wijk. Dat was vroeger toch 
heel anders. Je vormde een hechte gemeenschap, ving elkaar op en wist elkaar 
ook te vinden. Schiebroek was en blijft altijd een dorp en ik hoop van harte dat 
we dat met elkaar kunnen vasthouden."

vervolg pagina 13 - Schiebroek van Toen (deel 49)

JUBILEUMCONCERT THE SKYLINE SISTERS
“Cheers to ten Years” is de titel van het unieke jubileumconcert van het Rotterdamse vrouwen barbershopkoor The Skyline Sisters. In hun tienjarig bestaan heeft dit 
koor o.l.v. Mieneke Klinkert zich ontwikkeld tot een van de beste barbershopkoren van Nederland. En dat moet gevierd worden! Van een beginnend koor in 2008 
hebben zij zich ontwikkeld tot tweede van Nederland bij de landelijke conventie van barbershopkoren in 2017. Een hele prestatie, die behaald is door met veel 
enthousiasme en passie te werken aan hun sound en aan de vierstemmige a capella harmonieën. In deze spetterende jubileumshow nemen zij u mee op een 
tijdreis door het repertoire van de afgelopen 10 jaar. Het programma is zeer gevarieerd, met swingende songs, meeslepende ballads en vrolijke medleys, gebracht 
door het voltallige koor van ruim 50 vrouwen en door diverse ensembles uit het koor. Met trots presenteren zij puur Rotterdamse gastoptredens van o.a. The 
Amazing Stroopwafels en the Mainport Barbershop Singers. 
Datum: 16 juni 2018, aanvang: 19.30. Kaarten kosten € 15,- inclusief koffie of thee in de pauze. Boekingen: www.hofpleintheater.nl/agenda.
Meer informatie: www.theskylinesisters.nl, Facebook: The Skyline Sisters.
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DONATIES
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u 
uw bijdrage storten t.n.v. Samenwerkende 
Bewonersorganisaties Schiebroek.

REDACTIE
Redactie: Marijke van Seventer, Kees Keller 
en Margot Leeninga 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: redactie
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 
14 juni 2018. U kunt uw kopij vóór 23
mei 2018 inleveren bij: Leven in Schiebroek, 
Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. C. van Gelder, tel. 422 77 28 
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, info@blokspaperwork.nl
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zon en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

LiS-SECRETARIAAT/ADVERTENTIES
Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam.
Tel. 06-15373109. 
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl

sbo Leven in Schiebroek

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

LIDORGANISATIES: 
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
info@ocschiebroek.nl
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. van Es, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl
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Meesterlijk in vertrouwd (ver)bouwen!
Aannemingsbedrijf  E.J. Bouwmeester is al sinds drie generaties werkzaam in Rotterdam 
en omstreken. Binnen ons vakgebied voeren wij complete verbouwingen, restauraties en 
nieuwbouw uit. Ook het dagelijks onderhoud hoort daar bij. Al met al bieden wij u het hele 
pakket, van A tot Z. Onze afspraken komen we na én we vinden het vanzelfsprekend om 
kwaliteit te leveren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aannemingsbedrijf E.J. Bouwmeester B.V., Adrianalaan 381, 3053 JB Rotterdam
Tel. : 010 - 422 41 22

www.bouwmeesterrotterdam.nl - info@bouwmeesterrotterdam.nl 

HEMA    DELI  MARKT


