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Daar gaan ze: de prachtige, beeldbepalende kastanjebomen aan de
Kastanjesingel. Ze zijn ziek, al jaren lang. Stadsbeheer gaat de bomen vervangen
door paardekastanjes die niet zo gevoelig zijn voor de kastanjeziekte.
Surf naar: www.leven-in-schiebroek.nl

ACRODENT tandtechniek en tandartspraktijk
*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten
OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:

06-215 333 42
Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek, tel. 418 77 08
Openingstijden:
woensdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag: 9.30 - 14.30 uur
Maandag en dinsdag gesloten.

* Dames en herenkapsalon * Schoonheidssalon
		
* Pedicure/Manicure
Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!

STEUN DIT BLAD
door een bedrag naar draagkracht
over te maken op

NL 97 RABO 0314 110402
t.n.v. sbo Leven in Schiebroek. Dank u wel.

Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl
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VRAGENLIJSTJE VOOR SCHIEBROEK
Jarenlang lag Schiebroek er wat verwaarloosd bij: buitenruimtes met vooral
groen tússen in plaats van náást de paden en bouwwerken die maar niet
van de grond leken te komen, kortom: een trieste boel. Komt door de crisis,
die heeft aan veel plannen een eind gemaakt, zei de gemeente. En dat is
waarschijnlijk ook zo. Had de gemeente in 2007 nog ambitieuze plannen als
het Masterplan voor Schiebroek-Zuid en de herstructurering van de Peppelweg,
anno 2019 kunnen we stellen dat daar niet veel meer van overeind staat.
En dat is maar goed ook!

Masterplan?
Weet u het nog? Dat Masterplan liet toentertijd een hoop stof opwaaien
omdat het betekende dat een groot deel van de flats in Schiebroek-Zuid moest
plaatsmaken voor eengezinswoningen en scholenbouw. Bewoners van de
flats dienden voor 2009 te verkassen, al dan niet met een sloopvergoeding.
En van de Peppelweg zou ook een deel gesloopt worden voor nieuwbouw en
Albert Heijn zou verplaatst moeten worden naar de Vergeetmenietstraat. Of
naar de hoek van de Meidoornsingel. Of naar… in ieder geval moest Heijn
verplaatst en ook de Lidl. En wel van de Teldersweg naar de Peppelweg, zodat
Heijn, Plus en Lidl gezellig (?) buren zouden worden. Maar toen kwam dus
de crisis en werd er van alles stilgelegd. Dat begon met het stilleggen van de
bouw aan de Berberisweg. Daar was al een parkeerkelder gerealiseerd voor
een nieuw flatgebouw naast de Parkflat. Dat moest een flink hoge flat worden
met koopwoningen. Maar het enige dat er vervolgens omhoog schoot was het
onkruid. En aan de Donkersingel werd een gymzaal gesloopt, ook al om een
flatgebouw te realiseren. Alles onder veel protest van de omwonenden. Toen er
vervolgens niets meer gebeurde door de crisis zei menigeen mèt Johan Cruijff:
Ieder nadeel hep ze voordeel.

De crisis voorbij
Maar nu is die crisis voorbij. En al merkt u dat misschien nog niet zo in uw
portemonnee, u kunt het wel merken aan de wijk: er zijn weer activiteiten! Zo
zijn er eindelijk huizen gebouwd rondom Albert Heijn, zijn de winkels die daar
eerst zaten voor een deel verhuisd naar elders in winkelcentrum Schiebroek en
bloeit het winkelcentrum weer op zonder verdere ingrijpende maatregelen. Lidl
mag blijven zitten waar hij zit, Schiebroek-Zuid houdt zijn supermarkt. En op dit
moment wordt het vervallen kerkgebouw aan de Teldersweg dan toch gesloopt
om plaats te maken voor nieuwbouw.
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Vragenlijstje

Marijke van Seventer
info@leven-in-schiebroek.nl

Dat is maar een kleine greep uit de nieuwe plannen voor Schiebroek. Geen
Masterplan meer met grootschalige sloop, maar wel vernieuwing waar
noodzakelijk en verduurzaming waar het kan. De gemeente heeft een concept
gebiedsvisie ontwikkeld voor de periode 2019-30 en is heel benieuwd wat wij
Schiebroekenaren daarvan vinden. En de Schiebroekenaren zelf zijn maar al
te nieuwsgierig naar wat er de komende jaren in en om hun wijk gebeurt, dat
merkt LiS aan de vragen die met grote regelmaat op ons af komen.

Wat zijn die vragen?
U wilt natuurlijk weten:
- Wat wordt er nu eindelijk gebouwd aan de Berberisweg?
- Wat gebeurt er met het schoolgebouw er naast en met het schoolgebouw
van Rijndam aan de Ringdijk? Gaat dat echt naar de Berberisweg en hoe
staat of liever rijdt het dan met al die busjes?
- Hoe zit het met al die fietsen en auto’s voor de Randstadrail, kunnen
die straks nog parkeren?
- Kan ik straks zelf nog wel in de metro, als die nu al uitpuilt?
- Waar is Havensteder mee bezig die hele woonblokken momenteel onder
grote zeilen heeft verstopt?
- Zijn er concrete bouwplannen voor de Teldersweg?
- Is het waar dat er voor de Montessorischool aan de Abeelweg toch gebouwd
gaat worden?
- Hoe zit het met de wijkvernieuwing, wordt dat verdunning (Masterplan) of
komt er juist verdichting?
En zo zijn er nog wel meer “bouw”vragen. Maar ook vragen over het onderhoud
van de buitenruimte en over plannen rondom het groen:
- Komt er een parkeerplaats voor Plaswijck in ons groen?
- Hoe gaat ons park eruitzien als de A16 is aangelegd?
- Wat gebeurt er met De Vensterbank van Schiebroek als de A16 wordt
aangelegd?
- Klopt het dat de Ringdijk dan geasfalteerd wordt voor de doorstroming?
- Wordt er eindelijk iets gedaan aan het doorgeschoten groen in de
plantsoenen?
Stuk voor stuk vragen die te maken hebben met de ontwikkeling van onze wijk.
Vragen waarover wij ten dele informatie hebben gekregen van de gemeente en
vragen waarop de gemeente antwoord van ons hoopt te krijgen.
De Werkgroep Planologie heeft er al heel wat denkwerk aan besteed. Maar
die wil natuurlijk niet in zijn eentje voor heel Schiebroek denken. Om helder te
kunnen tonen wat Schiebroek wil is uw gefundeerde mening nodig. Een mening
die u alleen maar gefundeerd kunt geven als u op de hoogte bent van de
plannen voor Schiebroek. Daarom wil LiS in samenwerking met de Werkgroep
binnenkort een informatie-avond organiseren waarin aan de hand van de kaart
van Schiebroek een overzicht wordt gegeven van de ontwikkelingen die er al
zijn en de ideeën die de gemeente en de corporaties voor ogen staan. In het
volgende nummer meer hierover. Maakt u intussen vast uw vragenlijstje!
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UW WONING VERKOPEN?

Wij staan graag voor u klaar. Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies!
088 111 23 00
06 33 36 70 13

info@edhm.nl
edhm.nl

Tjaskerlaan 76, 3053 HR Rotterdam-Schiebroek
Houtzaagmolen 99, 2986 GE Ridderkerk-Drievliet

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.

4

www.leven-in-schiebroek.nl / maart 2019

SCHIEBROEK SCHOON!
Samen zwerfafval opruimen: doet u mee?
Alleen al in Nederland eindigen jaarlijks 98 miljoen flesjes en 156
miljoen blikjes als zwerfafval. Een flink deel ligt op plekken waar de
reinigingsdiensten nooit langs komen. Het meeste zwerfafval is zeer
slecht afbreekbaar en blijft tientallen jaren liggen als we het niet
opruimen.
Om u een idee te geven over de afbraaktijden:

• papier: 6 maanden
• sigarettenpeuk: 2-12 jaar
• bananenschil: 1-3 jaar

Kortom: veel afval verdwijnt alleen als we het zelf weer opruimen.
Daarom organiseren we binnenkort weer een opruimactie in Schiebroek.
Wanneer:
zaterdag 9 maart 2019
		
van 10.30 tot 12.30 uur
Verzamelen:
Rododendronplein 6a (Spindler Makelaars)

• plastic frisdrankfles: 5-10 jaar
• plastic zak: 10-20 jaar
• kauwgum: 20-25 jaar

U kunt de directe omgeving onder handen nemen, maar ook materiaal
(handschoenen, grijpstokken en vuilniszakken) ophalen en aan de
slag gaan in uw eigen straat of buurt. Voor kinderen zijn er felgekleurde
hesjes en een ‘Supporter van Schoon’-diploma.

• frietbakje: 90 jaar
• blikje: minimaal 50 jaar
• glazen fles: 1 miljoen jaar

Aanmelden

'
'Afbreekbaar' moet u bovendien niet letterlijk nemen: het valt in
kleine stukjes uiteen, maar verdwijnt niet. Die kleine stukjes komen
via de maag van dieren vaak zelf ook weer in de voedselketen terecht.

Als u zich aanmeldt zorgen wij ervoor dat we voldoende handschoenen
etc. hebben. Aanmelden kan op: https://www.supportervanschoon.nl/
acties-in-de-buurt/actie?id=67542 of via greenteam22@outlook.com.
Bellen, ook voor meer info, kan naar: 06-41816113.
Fijn als je meedoet!
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010 418 05 15
info@spindlermakelaars.nl

Met onze kennis in huis, samen voor succes!

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)
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BUURTBEDRIJF SCHIEBROEK
De andere hulporganisatie
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Wat, alweer een hulporganisatie voor Schiebroek-Zuid? De hoeveelste is dat
nu weer! Dat is voor menigeen de eerste reactie als ze horen dat Buurtbedrijf
Schiebroek is opgestart. Een heel begrijpelijke reactie. En als dat zo was dan
zouden wij er ook niet gauw een artikel aan wijden. Niks nieuws immers? Wat
maakt dan dat Buurtbedrijf Schiebroek anders is?

Zinvol
Om te beginnen is Buurtbedrijf niet bedoeld voor Schiebroek-Zuid alleen. Het
is onderdeel van de Vrijwilligerswinkel Rotterdam en biedt vrijwilligers de kans
om zinvol werk te verrichten. Zinvol voor henzelf èn voor de omgeving, want voor
allerlei werk is behoefte aan vrijwilligers. Veel van de vrijwilligers komen bij de
Vrijwilligerswinkel/Buurtbedrijf omdat zij werkloos zijn en een tegenprestatie
moeten leveren. Gedwongen vrijwilligerswerk dus? “Ja", zegt Lotte Bode die als
taak heeft het Buurtbedrijf op te zetten. "Dat kàn het zijn, als je mensen werk
laat doen dat niet aansluit bij hun ervaring en capaciteiten. Je kunt echt geen
motivatie van mensen uit bijvoorbeeld de administratieve sector verwachten
als je ze maar een beetje papier laat prikken of zo. Terwijl misschien een
vrijwilligersorganisatie zit te springen om iemand met administratieve kennis.
Die mensen brengen wij dan graag bij elkaar. Als je je aanmeldt bij ons,
vrijwillig, via de Tegenprestatie of voor een werkervaringsplaats, gaan wij altijd
eerst een gesprek aan om te zien waar iemands mogelijkheden zitten. En dat
proberen we dan te koppelen aan het Buurtbedrijf of elders. Het is de ideale
manier om (weer) werkervaring op te doen en misschien ook door te stromen
naar een reguliere baan."

Wat doet dan dat Buurtbedrijf met die vrijwilligers?
De vraag is gerechtvaardigd: "Waarom is het nuttig voor Schiebroek?
“In diverse wijken van de stad is een buurtbedrijf opgericht”, zegt Lotte.
“Het doel is om diensten aan te bieden voor oudere mensen met een niet
al te grote portemonnee. Zo zijn er klusdiensten, telefooncirkels, particuliere
vervoersdiensten, boodschappenhalers en wat wij noemen gezellige
kletskousen, mensen die gewoon bij andere mensen op bezoek gaan. In ieder
van onze wijken is dat anders ingericht, afhankelijk van waar de mensen
behoefte aan hebben. Hier in Schiebroek bijvoorbeeld bestaat al een aantal van
dat soort activiteiten. Die gaan we niet beconcurreren: we gaan kijken hoe we
die kunnen ondersteunen en ermee samenwerken. Zo hebben wij bijvoorbeeld
de mogelijkheid van een vervoersdienst, maar Schiebroek heeft daarvoor al
een uitstekend initiatief: de belbus. Wat wij dan aanvullend kunnen aanbieden

Lotte Bode
is bijvoorbeeld een begeleider die mee gaat het ziekenhuis in. We zijn met de
belbus aan het bespreken wat handiger is: onze begeleider mee in de belbus
of een aparte autodienst voor degene die naar het ziekenhuis moet. Dat kan op
zijn tijd nodig zijn, als iemand bijvoorbeeld niet meer in een busje kan stappen.
Zo hebben we ook onze boodschappendienst voor oudere wijkbewoners,
naar keuze of iemand de boodschappen alleen haalt of dat je gezellig samen
gaat. Maar ook als je alleen de boodschappen doet: na afloop samen even
een kopje koffie, want contact is belangrijk. In diverse wijken organiseren
we ook evenementen als rolstoelwandelen en uitjes voor ouderen. Hier in
Schiebroek-Hillegersberg is o.a. stichting Activos daarvoor heel actief. Dan
kunnen onze vrijwilligers hen helpen met bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek,
deelnemers ophalen, begeleiden of wat er maar gedaan moet worden. Want
veel organisaties hebben uitstekende ideeën, maar tekort aan vrijwilligers.
Daar helpen wij graag bij. Zoals gezegd, wij zijn niet van plan met diensten te
doubleren, laat staan concurreren, maar waar behoefte is aan onze vrijwilligers
doen wij graag mee!

Inmiddels is Buurtbedrijf Schiebroek opgestart met
o.a. een telefoondienst die ’s morgens de mensen even
belt voor een kort praatje en is de eerste officiële
samenwerking tot stand gekomen: op 30 januari tekende
de projectmedewerker voor Buurtbedrijf Schiebroek
Romy Belomazov een samenwerkingsovereenkomst met
Jakob Jansen van de Kluskanjers. De Kluskanjers is een
algemeen bekende en gewaardeerde hulporganisatie
in Schiebroek en Buurtbedrijf staat klaar om met
vrijwilligers bij de kanjers mee te klussen!
Kunt u als 65-plusser wel wat hulp gebruiken of wilt u
juist vrijwilliger worden bij Buurtbedrijf Schiebroek?
Bel 010-2688150!
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SCHIEBROEK VAN TOEN

(deel 54)

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Deze rubriek gaat over mensen die wonen of gewoond hebben in tuinstad
Schiebroek. Sommigen hebben hun jeugd hier door gebracht en hebben
er fijne herinneringen aan, anderen zijn hun hele leven in het dorp blijven
wonen. De verhalen zijn allemaal anders en toch hebben ze een ding
gemeen: Schiebroek, hun dorp, hun tuinstad. Leest u hier het verhaal van
Jaap Elbers. Hij kwam twee jaar na het uitbreken van de oorlog wonen
in Schiebroek. Elbers was vijf jaar toen het gezin gehuisvest werd in een
woning aan de Clematisstraat. Nieuwbouw in 1942. Een direct gevolg van
het bombardement van Rotterdam, waarbij duizenden mensen op de vlucht
sloegen. Ruim 7000 mensen trokken naar Schiebroek en Hillegersberg waar
ze een poosje onderdak kregen. Velen keerden terug, anderen bleven in
Schiebroek. Zij werden ondergebracht in leegstaande huizen of bij bewoners
thuis, maar dat was onvoldoende. Er moest opnieuw gebouwd worden en
woningbouwvereniging Onderling Belang (nu Havensteder, red.) startte met
de bouw van noodwoningen aan de Clematisstraat. Voor de bouw werden de
stenen uit het puin van het bombardement hergebruikt. Talloze vrijwilligers
bikten de stenen af, een heidens karwei. Halverwege 1941 worden de eerste
woningen opgeleverd. Uit het Rotterdams Nieuwsblad van 19 april 1941:
" Er is haast bij deze woningbouw, er wordt zoals dit heet met smart op
de huizen gewacht, en daarom zijn de aannemers zoodra zij materiaal
hadden - waarmee zij over 't geheel nogal gelukkig zijn geweest - maar direct
begonnen. De burgemeester metselde den eersten gevelsteen en sprak den
wensch uit dat de bouw voorspoedig zal zijn en de toevoer van materiaal
goed. Ten slotte werd nog een looden koker met oorkonde van dezen bouw
ingemetseld." Een heel bijzonder plekje dus, die Clematisstraat.
"Mijn wieg stond in Kralingen en toen ik vijf jaar oud was verhuisden mijn
ouders naar de Clematisstraat 23", vertelt Jaap Elbers. "Enkele jaren later zijn
we naar nummer 9 verhuisd. Niet alles was klaar, maar de Crocus-, Kamille- en
Clematisstraat werden in die periode gebouwd. Het Lariksplein heette destijds
het J.Ph. Dhontplein, naar de laatste burgemeester van Schiebroek. De naam is
later gewijzigd toen bleek dat deze burgemeester de Duitsers goed gezind was.
Schiebroek was, onder Duits bewind, in 1941 ingelijfd bij Rotterdam."
"Mijn herinneringen aan die tijd zijn scherp", vervolgt Elbers. "De woningen

lagen midden in het boeren(wei)land. We keken tot aan de Ringdijk naar het
land van boer Van Eijk, uit het zijraam zagen wij uit op de Laan van Poot (nu
Wilgenplaslaan, red.) en door het keukenraam konden we station Wilgenplas
zien."

Oorlog
"In 1944 is in het weiland waar nu de Kamille- en Gentiaanstraat liggen een V1
naar beneden gekomen. Die was voor Engeland bestemd, maar gaf de moed
tussentijds op. Gelukkig werd hij voor het grootste deel gesmoord in de modder,

Geschiedenis van Schiebroek
De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille begin.
Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. 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”

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl
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maar de ruiten van de huizen in de wijde omgeving vlogen er allemaal uit. Heel
lang kon je nog de beschadigingen aan de muren van de woningen zien waar
rondvliegende scherven ingeslagen waren."
"Toen dat gebeurde zat mijn vader in concentratiekamp Amersfoort; hij was bij
een razzia eind '44 opgepakt. In dat jaar waren er nog maar weinig mannen
over in Schiebroek, nagenoeg iedere man was opgepakt en afgevoerd.
De pastoor van de St. Paulusparochie fungeerde als "postillon d'amour".
Hij zamelde de brieven in van de vrouwen en bracht ze, soms met wat eten,
naar Amersfoort. Mijn vader was daar tewerkgesteld om in de weilanden
versperringen op te werpen, zodat er geen vliegtuigen konden landen. Enkele
dagen na de V1-inslag kwam vader onverwacht thuis; hij was met hulp van
buiten ontsnapt uit Amersfoort. Het bleek dat hij in het kamp helemaal in elkaar
geslagen was. Hij was gelukkig weer wat ter been en een kamparts ‘van de
goede kant’ had hem een dossier verstrekt, waarin stond dat hij aan een zeer
besmettelijke ziekte leed, iets waar de Duitsers hem danig voor knepen. Op
die manier kreeg hij een briefje van de kamparts en kreeg hij wat (zij het zeer
beperkte) bewegingsvrijheid."
"Ons gezin was groot: er waren zeven kinderen, waarvan mijn broer de oudste
was, ik de volgende en nog wat kleintjes die na de oorlog geboren werden.
Mijn vader werkte als boekhouder bij Van Baren, de meubelfabriek aan de
Grindweg (nu De Bedderij, red.). De directeur was Joods en werd met vrouw
en twee dochters naar Westerbork afgevoerd. Mijn vader had een Ausweis
omdat de fabriek door een Duitse Verwalter (bedrijfsleider, red.) gerund werd
en hij had daardoor enige vrijheid. Hij zag kans om onder diens toezicht uit het
fabrieksvermogen geld te verduisteren en dat via via naar Westerbork te sturen.
Dat geld diende om te voorkomen dat de familie op de "Auschwitzlijst" zou
komen. Op die manier zijn ze ontsnapt aan deportatie."
"Na de oorlog keerde het Joodse gezin terug. Van Baren was voorzitter van de
Nederlandse Meubelmakersbond en na de oorlog moest hij naar Duitsland
voor een internationale conferentie. Hij had gezworen om nooit meer een
voet in Duitsland te zetten. En toch moest hij naar de conferentie. Het viel
hem zo zwaar dat hij, tijdens het wachten op de trein naar Keulen, op station
Delftsche Poort (nu Rotterdam Centraal, red.) een hartverlamming kreeg en ter
plekke overleed. Mijn vader heeft daarna de meubelmakerij overgenomen en
voortgezet."
"Tijdens de oorlog zochten wij kinderen bij station Wilgenplas tussen de bielzen
naar sintels en kooltjes, we aten suikerbieten en bloembollen. Regelmatig
gingen we naar de meubelfabriek aan de Grindweg om hout te halen. Wij
waren op de terugweg naar huis toen mijn broer en ik in de grote razzia
terechtkwamen. We werden opgepakt, maar uiteindelijk vrijgelaten omdat we
"onder de maat" waren. Inmiddels was het donker geworden toen we naar huis
liepen. Onze moeder stond doodsangsten uit, want het was juist spertijd. De
razzia waar mijn vader bij werd opgepakt werd uitgevoerd door Poolse soldaten
onder Duits regime. Zij excuseerden zich voor hun daden. Verder herinner ik
me dat de agent die in de Clematisstraat woonde, zeer behulpzaam was. Maar
dat waren ze beslist niet allemaal. Voor mijn verjaardag had ik een timmerdoos
gekregen waar ik vanzelfsprekend erg blij mee was. In die doos zat ook een
zaagje, dus ik toog naar de Meidoornsingel om daar een enorme kastanjeboom
om te zagen. Ik zou zelf wel eens voor hout gaan zorgen! Maar ik werd in de
kraag gegrepen door een norse agent en hij confisqueerde meteen mijn zaagje.
Mijn moeder is nog met hem gaan praten, maar hij was onverbiddelijk."
"We zaten op de school van de heer De Lange, de Groen van Prinstererschool
aan de Molenvijver. Wekenlang konden we niet naar school omdat het vroor dat
het kraakte en er geen verwarming was. Dan moest je 's maandags om 9.00

Ze staan er nog fier bij, de 'noodwoningen' aan o.a. de Clematisstraat

uur komen en werd er een psalm gezongen en een verhaal verteld waarna je
weer huiswaarts ging voor de rest van de week. Mijn soort onderwijs!"
"Echt honger hebben we als gezin eigenlijk niet gekend; we hadden het geluk
dat we steeds hout konden halen uit de meubelfabriek en dan ruilden we dat
voor van alles, lampenglazen, olie en ook eten. Van mijn vader moesten we ook
nogal eens een vrachtje bij mensen afleveren die helemaal niks meer hadden
om te stoken. Het kwam ook wel voor dat er kinderen uit een ander gezin bij
ons aten. Onze buurman was in Duitsland tewerkgesteld bij een vliegtuigfabriek
en zijn vrouw kwam 's avonds vaak bij ons, want alleen bij een kaarsje zitten
is helemaal niks. Tijdens een van de verloven van haar man was zij zwanger
geraakt en mijn vader had met (de in Schiebroek legendarische) dokter Pronk
geregeld dat hij een briefje kreeg waarop stond dat hij hem kon waarschuwen
als het kind geboren zou worden. Zelfs toen het kind al twee jaar was gebruikte
mijn vader het briefje nog om tijdens spertijd een eindje verderop naar de
Engelse zender te luisteren."
"Op het dak van gebouw Arcadia (later De Brandaris, Meidoornsingel hoek
Adrianalaan, red.) stonden zoeklichten die 's avonds vaak aan gingen om
vliegtuigen te spotten. Heel lang, tot ver na de oorlog, heb ik angst gehad voor
lichtflitsen. En ik herinner me ook nog de witte villa aan de Meidoornsingel waar
een meid direct na de bevrijding uit huis gehaald werd en kaal geknipt omdat
ze met Duitsers was omgegaan."
"Als gezin waren we lid van een gemeenschap die wat van Baptisten weg
heeft. Mijn vader gaf in het kleine clubgebouwtje dat tussen de huizen in de
Kamillestraat is gebouwd, evangelisatielessen voor kinderen. En als het mooi
weer was dan deed hij dat in de zandbak aan het Lariksplein. Mijn ouders
hadden een rotsvast geloof in de God van de Bijbel en wij, hun nazaten, geloven
dat Hij ons door de oorlog heen geholpen heeft."
Elbers sluit af: "Het is jammer dat ik niet mijn hobby kan uitleven, want
Schiebroek ligt te dicht tegen vliegveld Zestienhoven aan. Mijn hobby is om
luchtopnames te maken met een drone. Inmiddels heb ik dat gedaan voor een
deel van Hillegersberg en ook heb ik opnamen vanuit het Berg- en Broekpark.
Het liefst zou ik eens heel Schiebroek vanuit de lucht filmen, dan zou je goed
kunnen zien wat de veranderingen zijn sinds de tijd die ik er doorbracht."

Reageren?
Wilt u reageren op dit artikel of zelf uw verhaal vertellen, stuur dan een e-mail
naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl. U kunt ook een briefje sturen naar:
Redactie LiS-magazine, Antwoordnummer 5017, 3050 VB Rotterdam (een
postzegel is niet nodig).

www.leven-in-schiebroek.nl / maart 2019
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DE VENSTERBANK VAN SCHIEBROEK GAAT VERHUIZEN
De Vensterbank van Schiebroek, 15 reuzenpotten in het Schiebroekse Park
langs de Doenkade, zullen binnenkort moeten verhuizen in verband met
de aanleg van de A16 Rotterdam. In samenwerking met Stadsbeheer, een
landschapsarchitect en bouwcombinatie De Groene Boog, wordt bezien welke
plek in Schiebroek geschikt is om de potten tijdelijk te huisvesten. Belangrijk
is dat het kunstwerk in de huidige vorm - dus alle 15 potten - behouden blijft
én dat het in de buurt blijft van het Schiebroekse Park. Vanzelfsprekend moet
het ongeschonden blijven. Het verhuizen van de potten wordt nog een hele
operatie, want de krentenbomen die sinds 2008 in de (bodemloze) potten
staan zijn inmiddels zo gegroeid dat zij diep in de grond zijn geworteld. Ze zullen
er handmatig uitgehaald moeten worden. Een fikse klus, gezien het feit dat er
ook nog eens ongeveer een vrachtauto aarde in een pot zit. Gelukkig is iedereen
ervan overtuigd dat dit kunstwerk dat als 'landmark' te boek staat, behouden
moet blijven en wordt er zorgvuldig mee omgegaan.

10

Als u op de site www.kunstfestival.nl het kopje 'Vensterbank' aanklikt, kunt u de
bouw van de reuzenpotten nog eens lezen. Er staat een dagboekje op en foto's
van de fabricage van de potten in de fabriek in IJmuiden. Als De Vensterbank
verhuisd is, zullen de krentenboompjes niet terugkomen; er zal een ander soort
voor in de plaats komen. Wanneer de werkzaamheden voor de aanleg van de
A16 Rotterdam zijn afgerond, is het de bedoeling dat de potten weer terug
gaan naar de weg, waar ze op de aarden geluidswal opnieuw als landmark
zullen functioneren. "Voor Schiebroek ga je bij de potten rechts (of links) af",
kunt u dan weer tegen uw gasten zeggen. Tot die tijd blijft het even behelpen,
want de aanleg van de nieuwe rijksweg zal tot veel veranderende inrichtings- en
verkeersbewegingen leiden. De rijksweg moet in 2024 klaar zijn. Wilt u meer
informatie over de rijksweg, raadpleeg dan www.A16rotterdam.nl

www.leven-in-schiebroek.nl / maart 2019

SPREEKUUR JEUGDFONDS
ROTTERDAM
Jeugdfonds Rotterdam: drie fondsen, éen doel!
Jeugdfonds Rotterdam wil dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans
krijgen om zowel op als na school mee te kunnen doen, ook als er geen geld
is. Want alle kinderen en jongeren in Rotterdam verdienen de kans om mee te
doen met sport, cultuur en op school, ook als ze opgroeien in gezinnen waar
dit niet vanzelfsprekend is. Hierdoor vindt een kind meer aansluiting in zijn
omgeving en kan het zich beter ontwikkelen. Het is een positieve stimulans die
ervoor kan zorgen dat een kind met zijn vriendjes kan meedoen.
Jeugdfonds Rotterdam houdt spreekuren in de Huizen van de Wijk. Hier bent
u van harte welkom om een aanvraag voor een of meerdere kinderen te doen.
Vanaf 7 januari zijn wij gestart met een wekelijks spreekuur op maandag van
9.30 - 11.30 uur in het Huis van de Wijk Schiehoven, Hamakerstraat 77.
Wanneer u een aanvraag in wilt dienen voor uw kinderen, neemt u dan een
recente inkomensspecificatie en uw zorgpolis mee. Dan kan de aanvraag direct
tijdens het spreekuur worden gedaan.

Wat zijn de mogelijkheden?
Bij sport kunt u bijvoorbeeld denken aan het lidmaatschap van een
sportvereniging voor uw kind gedurende een jaar. Als er meer kinderen zijn in
uw gezin die iets aan sport willen doen, is dat geen probleem. Maar willen zij
liever muziek maken, dansen, toneelspelen of iets anders creatiefs doen dan
kan dat ook. Gaat uw kind liever zwemmen, dan bestaat de mogelijkheid om
ook daarvoor een aanvraag in te dienen. En dat is nog niet alles. Er zijn wellicht
kinderen die geholpen kunnen worden door het verstrekken van een fiets of een
tweedehands computer. Is er onvoldoende geld om met een schoolreisje mee
te gaan, dan kan daar ook een aanvraag voor worden ingediend. Kortom, er zijn
voldoende mogelijkheden om ondersteuning voor uw kind aan te vragen.
Meer informatie over de mogelijkheden staat op www.jeugdfondsrotterdam.nl.

WERKZAAMHEDEN TRAM
KASTANJEPLEIN
Na jaren van intensief gebruik is de trambaan bij u in de buurt aan vervanging toe. Van 5
tot en met 13 mei vernieuwt de RET de tramsporen op het Kastanjeplein vanaf de kruising
met de Kastanjesingel tot net voorbij de kruising met de Wilgenlei. Door de tramsporen
te vervangen zorgt de RET ervoor dat de tram ook in de toekomst een veilige, snelle en
comfortabele verbinding blijft, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.
Van 4 maart tot en met 2 juni vernieuwt de gemeente Rotterdam het riool op de
Kastanjesingel. Omwonenden worden hierover door de gemeente Rotterdam geïnformeerd.
Het vernieuwen van de tramsporen, evenals het aan- en afvoeren van materialen door
werkverkeer, kan geluidshinder veroorzaken. Er wordt gewerkt tussen 07.00 en 22.00 uur.
In de nacht van 4 op 5 mei worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Om de
veiligheid van de spoorwerkers te waarborgen wordt een stuk spoor verwijderd tussen de
locatie van de werkzaamheden en de sporen waarover de tram blijft rijden. Het verkeer, tramen busreizigers krijgen te maken met omleidingen. Ter hoogte van de werkzaamheden aan de
tramsporen is het Kastanjeplein in één richting afgesloten voor verkeer. De weg blijft open in
noordelijke richting. Het verkeer in zuidelijke richting kan gebruik maken van de weg aan de
oostzijde op het Kastanjeplein.
De werkzaamheden aan de trambaan en het vernieuwen van het riool hebben gevolgen
voor tram- en busreizigers. Van maandag 4 maart tot en met zondag 2 juni rijdt tramlijn
25 niet door Schiebroek. Reizigers kunnen gebruik maken van pendelbus 725 als
vervangend vervoer voor tramlijn 25. De pendelbus rijdt de tegenovergestelde route van
de tram. Van 27 april tot en met 12 mei wordt er ook gewerkt aan de tramsporen op de
Melanchthonweg. Daardoor rijdt tramlijn 25 een aangepaste route vanaf tijdelijke halte
Schieweg, langs metrostation Blijdorp, naar eindbestemming Diergaarde Blijdorp. Reizigers
richting Schiebroek kunnen gebruik maken van metrolijn E richting Den Haag Centraal
en bij metrostation Melanchthonweg overstappen op pendelbus 708 en bij metrostation
Meijersplein overstappen op pendelbus 725. Van 4 maart tot en met 2 juni rijdt buslijn 174.
een aangepaste route richting Station Noord via de Meidoornsingel.
Kijk voor uitgebreide reisinformatie en reisadvies op ret.nl/omleidingen, maak gebruik van
de reisplannerof de RET Real Time App.

In Memoriam
Op 5 februari jl.overleed geheel onverwachts Ted Eggink, beeldend
kunstenares en ondernemer bij Skibroek, de vereniging van creatieve
ondernemers die zich inzet voor Schiebroek-Zuid. dit met name door het
organiseren van allerlei activiteiten voor en met de wijk. Vanuit haar hoekpand
aan de Asserweg, Atelier Drie-99, organiseerde Ted (mee) aan talloze
activiteiten zoals de buurtdagen en de kinderkampen met hutten bouwen
aan de Donkersingel.
Maar bovenal hield Ted zich bezig met kinderen en kunst. Ted geloofde
dat kinderen, peuters zelfs nog, door te knutselen spelenderwijs
vaardigheden op het gebied van motoriek, maar ook taal en rekenen kunnen
ontwikkelen. Haar cursus "Kleuteren met Kunst" werd druk bezocht vanuit
de wijk en ook vanuit scholen was er belangstelling. Maar dat haar project
zo succesvol was, was in de eerste plaats te danken aan Teds warme,
chaotische persoonlijkheid. “Mij moet je niet iets laten organiseren”,
riep ze altijd, “dat wordt een rommeltje.” Maar ondanks dat of juist daardoor
sprankelde Drie-99 van leven, even opgewekt en optimistisch als Ted zelf.
Aan dat leven is plotseling een eind gekomen.
De bewoners van Schiebroek zullen haar zeer missen.
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IKBENIEMAND

PAPER MOON VIERT FEEST!

Een kleine theatrale geschiedenis over het moederschap en over de vrouw,
dochter, geliefde en vriendin zijn. Gespeeld door zes gewone vrouwen uit
Rotterdam, met ruimte voor humor en relativeren.
24 maart 2019 en 30 maart om 13.30 en 16.00 uur

Het Schiebroekse popkoor Paper Moon bestaat dit jaar 25 jaar. Daarom
wordt dit zangseizoen toegewerkt naar een spetterende jubileumuitvoering. De
voorstelling zal worden gegeven in samenwerking met o.a. de SKVR, van waaruit
Paper Moon 25 jaar geleden is ontstaan.

Sinds november 2018 is een groep van zes Rotterdamse vrouwen bezig
hun eigen ideeën over vrouw zijn te onderzoeken. De aanleiding is het
boekenweekthema ‘De moeder de vrouw’. Onder leiding van regisseur Melissa
van der Heijden vertellen ze verhalen, improviseren ze rondom het thema, delen
ze ervaringen en passen ze archetypes. Om op die manier op zoek te gaan naar
een eigen geschiedenis.

Zangers en zangeressen: zing en swing mee!

De regisseur stelde de spelers de vraag ‘Wanneer ben je een echte vrouw?
En wie bepaalt dat eigenlijk?’ Door aan dit draadje te trekken werd de hele
trui losgetrokken en ontstond het verhaal van de voorstelling. ‘Wat eis je voor
jezelf als je moeder bent geworden? Hoe verhoud je je als vrouw tot al die
onhaalbare ideaalbeelden?’
Het resultaat van dit proces is te zien in de unieke workshopruimte van
Natuurtalent, aan de Veldkersweg 50 in Rotterdam- Schiebroek.

Kom gratis een keer meedoen. Repetities onder leiding van pianiste en
dirigente Elise Polman zijn iedere maandagavond, van 20.00 - 22.00 uur bij de
‘Buurvrouw’ in Castagnet, Larikslaan 200, Rotterdam-Schiebroek.
In verband met een evenwichtige leeftijdsopbouw en (zang)samenstelling van
het koor zoeken we vooral naar zangers en zangeressen in de leeftijdscategorie
van 30 tot 50 jaar. Je hoeft geen noten te kunnen lezen, belangrijk is dat je van
zingen houdt en van gezelligheid!

Kaartje: €5,- (graag contant betalen)
Reserveren: kaartjesikbeniemand@gmail.com
Facebook: ikbeniemand
De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Meer info via de website www.popkoorpapermoon.nl.
Paper Moon is ook te volgen via Facebook en Instagram.

Op 5 oktober 2019 zullen ‘Paper Mooners’, dansers en acrobaten de
wervelende show 'Spektakel' presenteren in Motown-, swing-, en balladsfeer.
Paper Moon is nog op zoek naar enkele nieuwe zangers en zangeressen die zin
hebben om te zingen en swingen.

Nieuwsgierig geworden?

KONINGSAVOND EN KONINGSDAG 2019
De organisatie van het Oranje feest 2019 is in volle gang en er moet ook nog heel
wat gebeuren. Maar we willen graag vast een tipje van de sluier oplichten over wat
jullie kunnen verwachten.
Ook dit jaar wordt het weer een fantastisch feest voor jong en oud aan het
Wilgenplasplein. We trappen Koningsavond vrijdag 26 april af met nederpop-band
"Los". De mannen van Los doen hun naam eer aan en in combinatie met een
spectaculaire Fire Show kan ons Oranjefeest niet beter beginnen!
Koningsdag zelf start met de gezellige kindervrijmarkt met een gratis ontbijtje
voor alle deelnemers. Na de feestelijke opening volgt een podiumprogramma met
optredens van diverse artiesten en bands. Natuurlijk zijn de kinderplaybackshow,
kinderdisco en de kinderspelen ook van de partij. Dit jaar inclusief tokkelbaan,
klimwand en zelfs een mechanische stier!
Het hele programma 2019 van het Oranje Feest komt natuurlijk in LiS-Magazine,
op onze website www.ocschiebroek.nl en op posters in de wijk. Zin om een paar
uurtjes te helpen met de activiteiten? Gezellig! Meld je aan op info@ocschiebroek.
nl of via onze Facebook-pagina. Kom in elk geval 26 en 27 april naar het
Wilgenplasplein.
Een feest voor, door en met Schiebroek!
www.leven-in-schiebroek.nl / maart 2019
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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!

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

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!

- 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!

ADMINISTRATIEKANTOOR

J . W. M E K K I N G
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
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Wil je zingen bij Paper Moon? En meedoen
met de voorstelling "Spektakel"?
Wij zoeken zangers en zangeressen (30-50 jr.)!
Spektakel is een show met zang, dans en
acrobatiek. De uitvoering is op 5 oktober
2019
Aanmelden: www.popkoorpapermoon.nl
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CSI SCHIEBROEK

INBREKERS
GESIGNALEERD!
Inbrekers zijn de laatste weken actief in Schiebroek. De inbraken vinden
voornamelijk in de middag- en avonduren plaats. Vaak komen ze binnen via
de achterzijde van een woning. De inbrekers schromen niet om daarbij over
schuttingen te klimmen of via de regenpijp om bijvoorbeeld op een balkon te
komen. Slachtoffers raken geld, sieraden, elektronica en waardepapieren kwijt.
Maar - nog erger - het gevoel van veiligheid in eigen huis is ook weg.
Inbrekers zoeken meestal snelle buit. Daarom scannen zij huizen op inbraaktijd
en risico’s. Hoe langer ze denken bezig te zijn een deur of raam te forceren,
hoe groter de kans dat ze al bij voorbaat op zoek gaan naar een betere plek.
Hetzelfde geldt met betrekking tot verbergplekken. Als hoge struiken en blinde
hoeken ontbreken, is dat ook ongunstig voor hen.

Preventietips
• Op www.politiekeurmerk.nl vindt u advies over goed hang- en sluitwerk op

sbo

ramen en deuren.
• Draai voor- en achterdeur altijd op slot. Dan kan niemand ze met een stukje
plastic openen.
• Haal de sleutel altijd uit het slot. Inbrekers kunnen er dan niet met een
handigheidje bij.
• Kunnen inbrekers zich bij deuren of ramen verstoppen? Snoei struiken. Plaats
buitenlampen.
• Laat ladders, groenbakken of andere ‘opstapjes’ niet ’s nachts in de tuin.
Inbrekers gebruiken ze graag.
• Hang geen adres aan de sleutelbos. Na verlies kan iedere vinder het huis
binnen.
• Leg de huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Inbrekers kennen
al die plekjes.
• Leg geld, sieraden of andere waardevolle spullen niet op een van buiten
zichtbare plek.
• Hebt u vaker waardevolle spullen in huis? Overweeg dan een kluis of
alarmsysteem.
• Bent u een paar dagen - of langer - van huis? Zorg dat het er ‘normaal
bewoond’ uitziet. Laat buren, familie of vrienden post opruimen. Gebruik
tijdschakelaars voor wisselende verlichting.
• Meldt niet op voicemail en sociale media dat u weg bent.

Tips na ontdekking van inbraak
Heterdaad: kom nergens aan. Wacht buiten. Bel alarmnummer 112 en wacht op
de politie. Ziet u de dief of dieven wegvluchten? Onthoud hun signalement, het
kenteken van de auto of brommer en de richting waarin zij verdwenen.
Geen heterdaad: bel 0900 – 8844 voor een afspraak met de politie om
aangifte te doen. De politie wil inbrekers graag oppakken en heeft daarom uw
hulp nodig. Alle informatie is welkom en ook nodig. Meld verdachte situaties
daarom altijd direct, bel 112.
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Via 0900-8844 of via de
onderstaande emailadressen zijn de wijkagenten Schiebroek bereikbaar.
Wijkagenten Schiebroek: Martin van der Heijden, Frits Knulst
E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl

Leven in Schiebroek

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

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. C. van Gelder, tel. 422 77 28
Blok’s Paperwork
www.blokspaperwork.org
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Buurtambassadeurs Schiebroek-Zuid
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

LiS-SECRETARIAAT/ADVERTENTIES
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl
Tel. 06-15373109.

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
18 april 2019. U kunt uw kopij vóór 18
maart 2019 inleveren bij:
Leven in Schiebroek, Antwoordnummer
5017, 3050 VB Rotterdam (geen postzegel!).
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

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.
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HEMA			 DELI MARKT

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
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