
LE
VE

N 
in

 S
CH

IE
BR

OE
K

H
ét

 w
ijk

bl
ad

 v
oo

r 
Tu

in
st

ad
 S

ch
ie

br
oe

k,
 6

2
st

e 
ja

ar
ga

ng
 n

r.6
 - 

ui
tg

av
e 

va
n 

de
 S

bo
 L

ev
en

 in
 S

ch
ie

br
oe

k

DECEMBER

2016

Surf naar: www.leven-in-schiebroek.nlSurf naar: www.leven-in-schiebroek.nl

WIJKAVOND op 21 december 2016
Gebiedscommissie en LiS nodigen u uit om uw mening te geven 

over uitbreiding vliegbewegingen (pag.8/9)
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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,-!

w w w . b r o e d e r s b r i l l e n c o n t a c t l e n z e n . n l

Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

Vo o r  o n l i n e  b e s t e l l e n :  w w w. c o e l e r s . n l

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

Peppelweg 107, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 99 52

Steun uw wijkblad door een bedrag naar draagkracht 

over te maken op NL 97 RABO 0314 110402 

t.n.v. penningmeester sbo Leven in Schiebroek. 

Dank u wel.

Terugblikkend op het afgelopen jaar wanen wij ons 
in de zevende hemel met u als onze klant. U wist 
ons telkens weer te vinden; tijdens de Boeken- en 
Kinderboekenweek, op één van onze Zondagmiddag 
High Teas, voor uw vakantieboeken, cadeaus of 
gewoon voor een persoonlijke tip.
Vanuit de Zevende Hemel bedanken wij u 
voor uw trouw en zien ernaar uit u ook in de 
decembermaand te mogen begroeten.  Wij dalen 
dan graag weer af om u van dienst te kunnen zijn.
Hemelse feestdagen gewenst!

IN DE WOLKEN...
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Op 3 november was er weer een bijeenkomst van de klankbordgroep Plaswijck. 
Een klankbordgroep die iedere keer groter wordt, zo merkte gebiedsdirecteur 
André Hammink op. En inderdaad deze keer bleek de groep uitgebreid te 
zijn met bewoners van de Plaswijcklaan, een groep bewoners die eerder nog 
niet van zich had laten horen. Dat ze er nu wel waren was voor de andere 
aanwezigen een aanwijzing dat het 'hot item' van de avond opnieuw het al dan 
niet plaatsen van een parkeergarage op het terrein van de tennisvereniging 
zou zijn. Een onderwerp waar de vorige keer de gemoederen danig over verhit 
waren geraakt.  

hittegolf
Je kon gerust zeggen dat er een ware hittegolf door de zaal ging toen de 
directie van Plaswijck zich beklaagde dat zij met hun voorstellen zich niet 
serieus genomen voelden door de gemeente. Sterker nog, niet eens de kans 
hadden gekregen om hun voorstellen over een parkeerplaats op het Tennispark 
te komen voorstellen. De personen die toen namens het Tennispark aanwezig 
waren trokken vervolgens over het voorstel van leer in niet mis te verstane 
bewoordingen. Bewoordingen die er op neer kwamen dat het bouwen van zo’n 
garage wel drie jaar tijd zou kosten, dat hun 1200 leden hierdoor dusdanig 
gedupeerd zouden worden dat zij hun lidmaatschap zouden opzeggen en dat 
dat toch in geen verhouding stond tot die paar omwonenden die nu door de 
verkeersdruk overlast ondervonden. De tsunami aan verhitte gevoelens die toen 
losbrak leidde tot opschudding in de pers en zelfs vragen in de gemeenteraad. 
Al met al dus reden genoeg om al met een hogere lichaamstemperatuur dan 
normaal naar de bijeenkomst van 3 november te komen.

ouD en nieuw
Daar bleek al snel dat diverse partijen lering hadden getrokken uit de vorige 
bijeenkomst: het Tennispark was aanwezig met een andere afvaardiging als 
voorheen, omwonenden van het park waren aanwezig om hun mening te geven  
en vooral ook te vormen en Plaswijckpark zelf gaf een presentatie van de 
plannen voor als er een garage zou worden gebouwd op de locatie Tennispark.
Maar voordat dit punt aan de orde kwam werd eerst een uiteenzetting gegeven 

over andere mogelijke locaties. Aangezien dit voor een aantal aanwezigen 
nieuw was, m.n. voor wat betreft de haalbaarheid van diverse keuzes kon niet 
voorkomen worden dat dit agendapunt lang duurde en veel oud nieuws bevatte. 
Hoewel oud… het feit dat Rijndam afviel als locatie omdat er een definitief 
besluit is genomen het terrein in 2020 te bestemmen voor woningbouw, was 
voor velen nog nieuws. Maar uiteindelijk kon de gebiedsdirecteur toch de 
diverse discussies samenvatten en constateren dat er overeenstemming lijkt 
te bestaan over het uitgangspunt dat er tweehonderd à driehonderd extra 
parkeerplaatsen nabij de ingang van Plaswijckpark moeten komen en dat dit 
verdeeld over ten hoogste drie locaties zou moeten gebeuren. Daarmee viel een 
aantal kleine locaties af, wat hopelijk de presentatie die aan de wethouders 
zal worden aangeboden met mogelijke locaties en de kosten voor het maken 
daarvan, zal vergemakkelijken. Per slot is het al moeilijk genoeg als je met maar 
liefst vier wethouders bij een project betrokken bent!

keuzes
Uiteindelijk bleven er maar een paar reële keuzes over, waaronder de 
Meidoornweide zelf, het Berg- en Broekpark, het Wolfert Daltonterrein en 
het Tennispark. Al dan niet met een klein terreintje in de omgeving voor de 
“overflow”, maar stuk voor stuk locaties waar de gemoederen opnieuw verhit 
over konden raken. Ons standpunt ten aanzien van de Meidoornweide en het 
Berg- en Broekpark is uiteraard bekend en hoefde op die avond geen nadere 
toelichting: men beperkte zich tot een opsomming van de weinige voor- en 
de vele nadelen, ook financieel. Zowel de Meidoornweide als het Berg- en 
Broekpark zouden een investering van vele miljoenen vergen om het terrein 
geschikt te maken of de auto’s uit het zicht van de omwonenden te houden. 
Voor wat betreft het Wolfert Dalton speelde er vooral onzekerheid over wat er 
met het terrein staat te gebeuren: renovatie, nieuw schoolgebouw of helemaal 
geen school en dan parkeerplaats, men wist het niet)*. Dus bleef de locatie 
Tennispark over voor een nadere toelichting. Daar was iedereen benieuwd naar, 
er was zelfs een heel agendapunt voor ingeruimd. Alle reden dus om er eens 
goed voor te gaan zitten. En dat was de moeite waard!
Gerard Steenvoorden, directeur van de stichting Plaswijckpark gaf een 
presentatie compleet met tekeningen van het plan. 

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

EINDE HITTEGOLF

lees verder op pagina 5

Ontwerp tennisbanen
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Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

NOG EVEN OVER VESTIA...

In de kerk is het momenteel Adventstijd, de tijd waarin wordt uitgekeken naar 
de komst van het kerstkind. En ook de huurders van Vestia zijn vol verwachting: 
wat gaat Vestia doen na de enquête en het Arcadisonderzoek? In de enquête 
konden de mensen aangeven of in hun huizen de verwarmingsinstallatie 
en de warmwatervoorziening voldoende waren, het hang- en sluitwerk van 
ramen en deuren in orde was en of er sprake was van vocht en schimmel. Het 
Arcadisonderzoek nam ook wat van deze punten mee, maar richtte zich in het 
bijzonder op het probleem schimmel. Inmiddels heeft Vestia deze gegevens 
ontvangen en is men daar druk bezig te inventariseren wat dit voor Vestia 
allemaal betekent. Want dat er problemen zijn en dat die problemen veel geld 
zullen gaan kosten stond van te voren vast. Ongetwijfeld is Vestia nu aan het 
berekenen hoeveel het wel niet zal gaan kosten en hoe het aan te pakken. 
Onder het motto begin bij het begin maakt Vestia alvast wat kleine stapjes –
inloopspreekuur voor wie klachten heeft aangemeld – en een eerste begin van 
het opknappen van een aantal woningen. Vestia heeft LiS uitgenodigd om op 5 
december de eerste resultaten daarvan te komen bekijken. Op dat moment ligt 
dit blad al bij de drukker, zodat wij er hier nog niets van kunnen zeggen. 
Maar... LiS is in voor een surprise!

Het plan behelsde de bouw van een parkeergarage op de begane grond, feitelijk 
niet meer dan een overkapte parkeerplaats met op het dak de mogelijkheid 
tot aanleg van tennisbanen. En een in- en uitrit naar het voorste stukje van de 
Jasonweg toe (door velen al abusievelijk voor Ringdijk aangezien). De garage 
biedt plaats aan tweehonderd auto’s en beslaat maar een gedeelte van het 
Tennispark (het gedeelte naar de Jasonweg toe). Omdat het Tennispark in 
een put ligt komt het parkeerdek nog onder het niveau van de woonhuizen 
rondom te liggen zodat de bewoners van de Plaswijcklaan niet tegen een 
partij geparkeerde auto’s aan hoeven te kijken. Doordat de garage slechts een 
gedeelte van het Tennispark beslaat kunnen de zuidelijke vijf banen en het 
clubhuis gewoon blijven waar ze nu zijn. En mocht er in de toekomst uitbreiding 
van het parkeerterrein nodig zijn, dan kan dat plaatsvinden op het terreintje 

tussen de locatie Tennispark en de Jasonweg in.  
Vele aanwezigen zagen onmiddellijk de voordelen van deze optie: een gedeelte 
van het tennisterrein blijft buiten de bouw (dus kan men blijven tennissen), de 
bouw zelf duurt naar verwachting twee maanden in plaats van drie jaar en de 
kosten van aanleg vallen ook naar verhouding mee: 1,5 miljoen. Maar… daar 
zitten de kosten van de aanleg van zeven nieuwe banen op het parkeerdek niet 
in. Vandaar misschien dat de tennisclub zich muisstil hield?

kouDe Douche
Zoals bekend hebben de betrokken wethouders eerder dit jaar hun mening 
gegeven over de locatie Berg- en Broekpark  - liever niet, en Tennispark – in 
geen geval. Daarover zijn vragen gesteld in de gemeenteraad. De wethouders 
zeggen nu over het Tennispark: “De gemeente heeft niet gezegd dat het 
niet kan, maar heeft vraagtekens gezet bij de financiële haalbaarheid, de 
stedebouwkundige inpassing en de positie van de tennisvereniging. Wanneer 
een bestemmingsplanherziening zou kunnen worden doorgevoerd, de 
financiering van dit plan rond zou komen en er een oplossing zou worden 
gevonden voor het probleem dat het tenniscomplex tijdelijk buiten gebruik zal 
zijn, lijkt een parkeervoorziening op die locatie mogelijk.” 
In hoeverre de aanleg van die tennisbanen valt onder het punt “rondkomende 
financiering” valt niet uit dit antwoord af te leiden. Mochten de andere 
aanwezigen dit verhaal gewoon voelen als het einde van een hittegolf, voor 
de tennisvereniging zal het nog best een koude douche zijn. Gezien de 
stand van zaken momenteel raden wij de tennisclub dan ook vooral aan 
om een goed gesprek aan te gaan, zowel met de directie van Plaswijck als 
het subsidiekantoor van de gemeente. Want waarom zou de aanleg van 
tennisbanen op een parkeerdek niet een goed gebiedsinitiatief zijn?

)* inmiddels heeft de gemeente gezegd dat de locatie Wolfert Dalton  
onderwijslocatie blijft en niet beschikbaar wordt als parkeerterrein.

EINDE HITTEGOLF... (vervolg pagina 3)

doorsnede tennisbanen
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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) 

Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK
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DE CASTAGNET: VAN, VOOR EN DOOR DE WIJK

De gemeente Rotterdam wil vijf lokale cultuurcentra (LCC), waaronder 
Castagnet, niet langer zelf exploiteren en heeft daarom partijen opgeroepen 
zich te melden wanneer ze dit over willen nemen. Afgelopen voorjaar is er een 
marktverkenning geweest, waarbij partijen zich konden melden met hun eerste 
idee. Naast een aantal bestaande exploitanten van buurthuizen en sociale 
instellingen is daarbij ook het lokale initiatief van de Coöperatie de Castagnet. 

plan voor De castagnet
Deze coöperatie bestaat uit een groep enthousiaste bewoners die samen met 
sociale ondernemers een plan heeft neergelegd met als thema “groots, lokaal, 
ter lering en vermaak”. Het idee is om een plek te maken waar je als buurt trots 
op kunt zijn, wat lokaal van karakter is en waar mensen kunnen leren en worden 
vermaakt. Een centrum waar je terecht kunt voor een mooie voorstelling, een 
goede bak koffie met lekkers, een cursus of een eigen initiatief dat je samen 
met de buurt wilt ontplooien. Lokaal van karakter, groots in haar aanbod voor 
de wijk. 

sociaal met kwaliteit
Het sociale ondernemerschap heeft niet als primaire doel winst maken maar 
vooral om een maatschappelijke impact te kunnen creëren in de buurt. Dat 
kan prima zonder subsidiepotjes aan te spreken of de hand op te houden bij 
de gemeente. Door kwaliteit te leveren waar mensen voor willen betalen en de 
opbrengsten terug te investeren in de Castagnet kun je het verschil maken. In 
dit geval is het doel nog iets uitgebreider, want ook streven de initiatiefnemers 
naar een lokale circulaire economie. Zo kan bijvoorbeeld de groenten die 
je gebruikt in je gerechten komen van lokale partijen, bestel je koffie bij 
een branderij uit de buurt en vragen we voor het onderhoud een aannemer 
uit de wijk. Op die manier stimuleer je niet alleen de economie in je buurt, 
maar je beperkt zo ook de uitstoot van CO2. Ook gelooft de coöperatie in het 
hergebruiken van materialen. Waarom nieuwe stoelen kopen als er misschien 
nog een heleboel ongebruikte bij mensen in de buurt staan? Waarom een 
decor bouwen van nieuw hout als er een paar honderd meter verder goed hout 
wordt gesloopt uit een gebouw? Naast duurzaamheid en lokale economie 
moet de Castagnet ook een plek worden waar mensen de kans krijgen zich te 

ontwikkelen. Dat kan in de meest brede zin van het woord zoals het opzetten 
van een initiatief dat te maken heeft met cultuur maar ook doordat we werk-
leerplekken aanbieden. Zo willen we mensen die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt de kans geven een vak te leren of gewoon onderdeel uit te kunnen 
maken van een team.
Ook hier is het uitgangspunt niet kwantiteit maar kwaliteit. Want sociaal zijn 
is belangrijk, maar ook moet en wil het initiatief zijn eigen broek op kunnen 
houden. Het moet een plek zijn die er toe doet, waar iedereen wil komen 
en waar je kunt genieten van die bak koffie, een lekkere lunch of een mooie 
voorstelling. Alleen smaakt je lunch net iets anders als je weet dat de opbrengst 
ten goede komt aan je eigen wijk. 

Het plan ligt er nu in grote lijnen en begin 2017 wordt de exploitatie officieel 
aanbesteed door de gemeente. De coöperatie wil graag dat het een plan is van 
de wijk, voor de wijk en door de wijk. Om die reden is er nu al een website en 
Facebookpagina waar we vertellen wat we doen en wie ze zijn, maar ook waar 
de bewoners van Schiebroek en Hillegersberg actief mee kunnen denken en 
doen. We nodigen dan ook iedereen uit om ons te volgen, mee te praten, te 
denken, te doen of gewoon steun te geven. Onze wijk, onze Castagnet. 
https://www.facebook.com/decastagnet of www.decastagnet.com

De coöperatie is een initiatief van Talentfabriek 010, Worldfamous Concepten, 
bewonersorganisatie Leven in Schiebroek.

persbericht
redactie@leven-in-schiebroek.nl

In Schiebroek vind je veel leuke ontmoetingsplekken voor jong en oud. Helaas 
kent nog niet iedereen ze, maar daar komt bij de inwoners van Schiebroek-Zuid 
hopelijk snel verandering in door het project: Ontmoet je buur, Ontdek je buurt! 
Dit project is een initiatief van de bewonersorganisatie LIS en Talentfabriek010.
Bewoners uit Schiebroek-Zuid krijgen binnenkort een setje ansichtkaarten in 
de brievenbus met daarop verschillende ontmoetingsplekken in de wijk. Op de 
kaarten staat een uitnodiging om daar bijvoorbeeld samen een kopje koffie 
te drinken, een wandelingetje te maken of een workshop te volgen. Zo leren 
wijkbewoners elkaar beter kennen en ontdekken zij hun buurt! De Castagnet, 
Ravottuh, Skibroek, Huis van de Wijk Schiehoven, de Torteltuin, de Wilgenhof en 
Natuurtalent worden op de ansichtkaarten gezet. 

Op vijfhonderd adressen zit er bij het setje kaarten een gouden wikkel. De 
gelukkigen die de wikkel aantreffen, krijgen een door het naaiatelier van 
Talentfabriek010 gemaakte speciale Schiebroek-tas (dat wordt vast een

ONTDEK JE BUURT, ONTMOET JE BUUR
collectors-item!) met daarin onder andere 
een zelfgemaakt bloempotje met voorjaars-
bolletjes en informatie over de ontmoetings-
plekken. Het naaiatelier ligt inmiddels vol 
met stoffen die door wijkbewoners zijn 
gebracht. De tassen worden gemaakt door 
25 Schiebroekse vrouwen die het naaiatelier 
van maandag tot en met vrijdag bemensen. 
Het atelier is voor hen een plek waar ze een 
sociaal netwerk opbouwen, de taal oefenen en 
de kans krijgen om deel te nemen aan Mbo1-onderwijs. Naast de 
Schiebroektas worden er in het atelier onder andere tassen, knuffels 
en gordijnen gemaakt voor diverse opdrachtgevers. Het naaiatelier van 
Talentfabriek010 is gevestigd in de serre van de Parkflat aan de Berberisweg 4. 
Kom gerust een keer langs! 
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BUURMAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT WIL MEER LUCHT

Rotterdam beschikt over een luchthaven. Die heeft tegenwoordig de deftige 
naam Rotterdam The Hague Airport (RTHA), maar de meesten van ons hebben 
het nog ouderwets over Zestienhoven. Die luchthaven ligt naast Schiebroek  en 
is dus onze buurman. Sommige Schiebroekenaren spreken hier vol trots over: 
onze eigen luchthaven, pal om de hoek. Anderen duiken alleen al bij het horen 
van de naam met hun hoofd in hun armen de hoek in. Kortom, de meningen 
in Schiebroek zijn verdeeld. Dat heeft alles te maken met wáár je woont in de 
wijk en of het vakantietijd is of niet. Feit blijft dat luchthavens zowel gemak als 
overlast met zich meebrengen en dat voor een groot gebied. 

luchthavenwet
Daarom is er een speciale wetgeving op van toepassing en worden beslissingen 
over de inrichting van het vliegveld, het aantal vluchten dat gemaakt mag 
worden en de hoeveelheid geluid die mag worden geproduceerd genomen door 
het Rijk. RTHA mag dan honderd maal in Rotterdam liggen, beslissingen over 
plannen van de luchthaven worden genomen door de minister op grond van de 
Luchtvaartwet.

luchthavenbesluit
De Luchtvaartwet is een algemene wet, geldig voor alle luchthavens. Maar 
specifiek toegespitst op iedere luchthaven afzonderlijk stelt de minister iedere 
vijf jaar een Luchthavenbesluit vast (LHB). In dat LHB worden de volgende 
belangrijke zaken geregeld:
- de ligging en de afmetingen van het terrein en de startbaan van het vliegveld 
- openingstijden, inclusief het nachtregime
- vliegveiligheid (obstakelvlakken, niet het vliegtuig zelf)
- milieuzaken (beperking gebied en geluiden, veiligheid omwonenden)
- ruimtelijke ontwikkeling (bouwplannen)
- grenswaarden op handhavingspunten.
Zo’n luchthavenbesluit is dus niet alleen van belang voor het vliegveld zelf, maar 
vooral ook voor de omwonenden. 

groter groeien
In 2018 moet het luchthavenbesluit voor RTHA vernieuwd worden. RTHA heeft 
aangegeven dat het graag verandering wil. RTHA wil namelijk uitbreiden, groter 
groeien. Niet op de grond, maar in de lucht wel te verstaan. De komende 
jaren wil de luchthaven meer vluchtmogelijkheden hebben. RTHA wil dit 
omdat er vanuit de regio meer vraag is naar zakelijke bestemmingen, er meer 
luchtvaartmaatschappijen (vaker) willen landen en er een grotere vraag is vanuit 
het maatschappelijk verkeer (spoed en politie). Maar… in het huidige LHB is 
volgens RTHA geen geluidruimte meer over, zodat de luchthaven in het nauw zit. 
Dus wil buurman RTHA meer lucht!
Dat is een ingrijpende verandering en daarom wil de minister hiervoor de 
betrokkenen in de regio raadplegen of en wat voor draagvlak er is voor een 
uitbreiding en op welke manier die uitbreiding het beste aan de wensen en 
bezwaren van de omgeving tegemoet komt. Medio 2017 moet de nieuwe 
aanvraag voor het LHB bij het minister ingediend worden, samen met het advies 
van de gemeente Rotterdam en de andere betrokken gemeenten in de regio. 
De gemeente Rotterdam op zijn beurt wil graag voor dit advies de mening horen  
van de mensen van Schiebroek en Overschie, de twee gebieden die het direct 
aangaat. Daarom heeft “de stad” de gebiedscommissie om een officieel advies 
gevraagd. 

wel of niet aanvaarDbaar
De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek moet in februari 2017 haar 
advies aan de gemeenteraad bekend maken. De commissie moet zich in dat 
advies uitspreken over zes verschillende alternatieven van voorgestelde groei, 
variërend van een totale stop aan de uitbreiding van vluchten tot uitbreiding, 
maar dan alleen voor bepaalde vluchten onder bepaalde omstandigheden. 
Het gaat er dus niet om of Schiebroek ja of nee zegt tegen het vliegveld, ook 
niet simpelweg om een ja of nee tegen groei. Het gaat om de voorwaarden 
waaronder groei wel of niet aanvaardbaar is voor onze wijk. Dat is een zeer 
belangrijke beslissing en de gebiedscommissie wil dan ook graag horen hoe u 
als inwoner van Schiebroek erover denkt. 

Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
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wijkavonD
Daarom organiseert de gebiedscommissie in samenwerking met uw 
bewonersorganisatie Leven in Schiebroek een wijkavond op 21 december 
a.s om 20.00 uur in gebouw de Castagnet. Op deze avond zal door de 
gebiedscommissie uitgebreid informatie worden verstrekt over de zes 
voorgestelde groeivarianten. Ook zal de BTV (Bewoners tegen Vliegtuigoverlast), 
de organisatie die al meer dan 25 jaar namens bewoners overlegt met 
het ministerie, een uiteenzetting geven over wat naar hun bevindingen de 
consequenties zijn van de verschillende plannen voor Schiebroek. Daarna kunt 
u zelf uw mening geven over de voorstellen.
Met uw mening stelt de gebiedscommissie het advies naar de stad op. Hoe 

meer mensen op 21 december hun mening geven, des te meer draagvlak heeft 
dat advies straks in de gemeenteraad. Komt daarom allen en geef uw mening 
over de plannen van de buurman!

BUURMAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT WIL MEER LUCHT

21 december 2016

WIJKAVOND 
over uitbreidingsplannen 

vliegveld. 

PRAAT MEE, DENK MEE, DOE MEE, 
het gaat om uw leefomgeving. 

De koffie staat klaar.

Persbericht
De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft beroep 
aangetekend bij de rechtbank Rotterdam tegen een besluit van de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT) om niet over te gaan tot handhaving van het aan de omwonenden 
van vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA) beloofde maximum aantal van 849 
nachtvluchten. Bescherming tegen nachtvluchten is belangrijk: de Gezondheidsraad heeft 
de negatieve gezondheidseffecten van nachtvluchten uitvoerig beschreven in haar aan 
de regering uitgebracht rapport van 2014: er is voldoende bewijs dat nachtelijk geluid de 
slaapkwaliteit en het algemeen welbevinden nadelig beïnvloedt. De toenmalige minister 
van Verkeer en Waterstaat schreef op 24 april 2009 naar de toenmalige gedeputeerde van 
de Provincie Zuid Holland (PZH), dat de minister ‘een kader zal hanteren om de omgeving 
voldoende zekerheid te bieden dat er inzicht en toezicht is op het aantal nachtvluchten’. 
De minister achtte het ‘van belang om richting de omgeving duidelijk te maken wat 
het aantal nachtbewegingen is’. 849 nachtbewegingen per jaar zou het uitgangspunt 
daarvoor zijn. In het verlengde hiervan werd in de toelichting op de wijziging van het zgn. 
Aanwijzingsbesluit RTHA in 2010 de volgende tekst opgenomen: ‘Bij de uitvoering van 
het aanwijzingsbesluit zal de minister een afsprakenkader hanteren om de omgeving 
voldoende zekerheid te bieden dat er inzicht en toezicht is op het aantal nachtvluchten. 
De invoerset ten behoeve van het MER-alternatief dat de basis vormt voor het besluit 
(alternatief 4c, met 849 nachtbewegingen) is het uitgangspunt." Daarna is door vele 
andere autoriteiten, zoals het college van Gedeputeerde Staten van PZH, de colleges van 
B&W Rotterdam en Schiedam, en de ILT zelf, het aantal van maximaal 849 nachtvluchten 
vaak herhaald, alsmede het feit dat er controle zou zijn op dat aantal. Hoewel bij de 
vaststelling van het maximum geen rekening is gehouden met de later geïntroduceerde 
nachtvluchten van de traumahelikopter, bleef het de wens van de Staatssecretaris 
van I&M om vast te houden aan 849 als uitgangspunt voor het totale gebruik op de 
luchthaven in de nachtperiode. De komst van de traumahelikopter heeft niet geleid tot een 
aanpassing van de gemaakte afspraak. In 2016 begint de BTV bij I&M en de ILT aan te 
dringen op de toegezegde handhaving van het aantal nachtvluchten. Uiteindelijk blijkt dat 
de ILT welk aantal nachtvluchten dan ook niet kan en zal handhaven, omdat dat aantal 
niet in de wetgeving is vastgelegd.  Het zou naar de mening van de BTV niet zo mogen 
zijn, dat na alle jarenlange discussie en toezeggingen dit debat eindigt met niets, c.q. 
met voornamelijk apathische en procedurele opstellingen van de betrokken autoriteiten, 
met opeenvolgende verwijzingen naar elkaar, terwijl de omwonenden niet de bescherming 
krijgen die was afgesproken en beloofd. De BTV hoopt met deze rechtszaak te bereiken dat 
eerdere toezeggingen gestand worden gedaan. 

Locatie: Castagnet, Larikslaan 200, aanvang: 20.00 uur.
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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

Speciale aanbieding!

Goud karaat, super wit,
hoge kwaliteit diamant

ID-actie robijn ID-actie smaragd ID-actie saffier

ACTIE RINGEN
Diamant, 0,07 crt. 
Robijn, Saffier of 
Smaragd 0,15 crt.

normaal 
€ 498,-

Nu voor 
€ 298,-
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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”

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

Geschiedenis van Schiebroek

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 41) 

Dit keer nemen wij u mee in het verhaal van Co van den Berghe. Co was 
de vrijwilliger waarvan iedere organisatie droomt. Een rots in de branding, 
van vele markten thuis, aimabel en betrouwbaar. Voor zowel de kerk, de 
voetbalvereniging als de bewonersorganisatie was hij een anker. Hij kreeg 
er niet voor niets de Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam voor. Co 
was decennialang bestuurslid bij de bewonersorganisatie, organiseerde 
wijkevenementen en zorgde er ook bijna vijftig jaar (!) voor dat ons magazine 
bij u in de bus gleed. Daarin trouw bijgestaan door zijn vrouw Riet en de 
kinderen. Zowel Co als Riet zijn niet meer onder ons, maar het verhaal 
van Co delen we graag met u, juist omdat zijn inzet voor de Schiebroekse 
gemeenschap zo waardevol was. Een inzet waar zij ook zelf veel voldoening uit 
gehaald hebben.

zielsblij
Na ons trouwen in 1955 woonden we in bij een oude dame in de Van 
Waerschutstraat. We hadden een klein kamertje, een keukentje en boven 
op zolder sliepen we. Onze oudste dochter Wilma werd er geboren in 1956, 
Vera volgde in 1958 en daarna kwam Helen. Het was allemaal nogal aan de 
krappe kant, zodat we zielsblij waren toen we in januari 1960 onze nieuwe 
vierkamerflat in De Damhouderstraat konden betrekken. Nooit vergeet ik die 
eerste weken: de kinderen bleven maar rondjes lopen door de flat, zoveel 
ruimte hadden we. Dochter Ellen werd in 1960 geboren, in 1963 gevolgd door 
onze zoon René. Toen was ook de flat weer aan de krappe kant. Maar ondanks 
dat het druk was, genoten we van het leven in Schiebroek. De ruimte om ons 
heen en vooral de speelmogelijkheden voor de kinderen. In januari ’68 zijn we 
verhuisd naar de Krabbestraat. Ik had gehoord dat er in een zevenkamerwoning 
een jongen alleen woonde. Zijn familie was, op een broer na, weg of gestorven. 
Ik heb er werk van gemaakt en toen heeft er woningruil plaatsgevonden.

kaal en stil
Dat stukje Schiebroek was zo anders destijds. Het was er kaal en stil; er was 
nauwelijks verkeer. Wel waren er veel grasveldjes waar de kinderen speelden. 
Waar nu de Melanchthonweg is, liep een slootje van zo'n twee meter breed. 
Vera heeft daar nog eens een buurjongetje uitgehaald, hij was tijdens het 
spelen in het water gevallen. Onze kinderen gingen, op de oudste na, naar de 
Stephanusschool aan de Asserweg. Wilma ging nog naar de kleuterschool aan 

de Wilgenplaslaan (nu Van Enckevoirtlaan, red). Alleen Ellen en Vera zijn naar de 
Toorop Mavo gegaan in het Molenlaankwartier, de andere kinderen gingen naar 
de stad voor een vervolgopleiding.

vrijwilligerswerk
We waren lid van de Verrijzeniskerk. Daar ben ik samen met iemand uit de 
parochie begonnen met een hobbyclub voor kinderen. Eerst in de bouwkeet 
van de kerk en later in een eigen ruimte. Zo ontdekten ze natuurlijk dat ik 
wel handig was. Mijn beroep was electromonteur en jarenlang heb ik voor de 
kerk allerlei klusjes op dit gebied gedaan. Dat deed ik trouwens ook voor de 
Voetbalvereniging waar ik lid van was, St. Lodewijk. Die zat op Duyvestein.
Ook was ik lid van de KAB, de Katholieke Arbeiders Bond (later FNV).Voor die 
bond ben ik begin jaren ’60 lid geworden van het bestuur van de Schiebroekse 
Gemeenschap (nu Leven in Schiebroek, red.). Sinds die tijd bezorgde ik het 
blad en lange tijd liepen de kinderen en Riet, mijn vrouw, ook mee. Rond de 
jaren ’80 heb ik de organisatie van de bezorging op me genomen. De kinderen 
deden mee aan de vakantieactiviteiten van de Schiebroekse Gemeenschap en 
ook Riet hielp daarbij altijd een handje mee.

lees verder op pagina 13

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
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Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

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

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:
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Vervolg pagina 9, Schiebroek van Toen (deel 41)

Ons gezin was wel sportief, de kinderen waren bij turnvereniging Paulus en 
later bij de softballvereniging Zestienhoven (nu Saints, red.). In de tijd dat de 
kinderen nog klein waren, kwamen de bakker en de aardappelboer nog aan 
huis. Als we iets anders nodig hadden, gingen we naar de Asserweg waar zo’n 
zes winkels waren zoals een drogisterij, een kruidenier, een kapper. Je hoefde 
niet naar de Peppelweg voor boodschappen. Dat kwam pas later, toen de 
eerste supermarkt op de Peppelweg geopend werd.De meeste mensen hadden 
het niet zo breed, dus je moest goed op de centen letten. En wat verder lopen 
betekende dus goedkopere boodschappen. Tegelijkertijd betekende het wel de 
doodsteek voor de kleine winkels aan de Asserweg, want hun artikelen waren 
veel duurder ten opzichte van de supermarkt.
In 1987 ben ik met pensioen gegaan. Kort daarna kwam er ‘tuinieren voor 
ouderen’. Riet en ik hebben dat toen gedaan, we hebben twintig jaar een tuin 
aan de Berberisweg gehad. Het was heerlijk om bezig te zijn in de tuin, daar 
hadden we vroeger geen tijd voor. Zelfs aardappels hebben we geteelt.

mooie herinnering
We hebben altijd fijn in Schiebroek gewoond. Er springt niet direct iets uit, 
hoewel, ik vergeet natuurlijk nooit de dag waarop Riet en ik van huis gehaald 
werden met de betcak (indische fietstaxi, red.). Die werd bestuurd door Bert 
Cremers. Hij was toen nog voorzitter van de bewonersorganisatie. In het huis van 
Bert was een waar feest aan de gang. Ik wist niet wat me overkwam. Vooral niet 
toen ik ook nog de Erasmusspeld kreeg voor de vele jaren die ik als vrijwilliger. 
had gediend bij de Schiebroekse Gemeenschap.

reageren?
Wilt u reageren op dit verhaal, weet u iemand die nog mooie verhalen in de 
kast heeft of wilt u zelf uw verhaal vertellen? Bel of stuur dan een briefje of 
een e-mail naar: redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 HN 
Rotterdam. Telefoon: 010-422 77 28. E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl

Religiehater, vuile sarcast, sentimentele 
sukkel, arrogante zak, fijnschrijver en diep-
graver. De columns over meestal actuele 
zaken, die onze redacteur Kees Keller 
eerder publiceerde op een schrijfsite 
werden meestal positief gewaardeerd. 
Maar ook af en toe bestookt met venijnige commentaren. Nu zijn 
recent de  columns door uitgeverij aquaZZ gebundeld in een kloek 
boek: ‘Dood Aan De Geraniums’. De columns gaan onder meer 
over pausen, misbruik in Roomse instituten, hittegolf, vriendschap, 
politiek geneuzel, ziekte en dood, erotiek, kindjes en arbeidsmarkt. 
In bijna 240 columns worden veel onderwerpen op persoonlijke 
wijze bezien. De teksten lezen gemakkelijk weg. Een paar minuten 
voor een column. Kees Keller mixt een eigen stijl met gekkigheid, 
ernst en scherpte. De onderwerpen blijken door deze aanpak 
tijdloos. ‘Dood Aan De Geraniums’ kreeg een fraai boekomslag van 
ontwerper en fotograaf van oud-Schiebroekenaar Kees Landmeter.

‘Dood Aan De Geraniums’, Columns van een Weekdier (240 
bladzijden) is te bestellen bij uitgeverij www.aquaZZ.com in de 
boekshop voor € 17,95. 

Dood aan de 
geraniums

De Peppelweg en omgeving staan niet voor niets te boek als Winkelcentrum Schiebroek. Het 
centrum vormt het hart van de wijk en menig Schiebroekenaar mag op zijn tijd graag even 
“peppelen”. In de meer dan vijftig jaar dat het centrum bestaat zijn er winkeliers gekomen 
en gegaan. Zo’n winkelier is Yvonne Commeren, de juwelier op de hoek van de Peppelweg en 
de Kerstroosstraat. “Ik zit hier nu dertig jaar", vertelt zij. "Maar zo lang als hier winkels zijn 
heeft hier een juwelierszaak gezeten. Juwelier-goudsmit Storm is indertijd hier begonnen, een 
naam die veel oud-Schiebroekenaren nog bekend in de oren klinkt. Hij kende veel van zijn 
klanten bij naam, zag hele gezinnen opgroeien en had een echte band met hen. Zo heb ik in 
de loop der jaren ook heel wat Schiebroekenaren leren kennen en ik vind het altijd fijn als er 
iemand de zaak binnen komt om zomaar even bij te praten. Zelf woon ik niet in Schiebroek, 
maar ik mag graag – als ik even tijd heb - door de groene wijk wandelen en natuurlijk als 
het kan even lekker peppelen. Schiebroek is een gezellige en sociale wijk, de mensen zijn er 
vriendelijk, ze leven niet langs elkaar heen. 

Toen ik indertijd bij de bank aanklopte omdat ik hier een zaak wilde beginnen werd me 
meteen verteld dat ik hier in een goede wijk zat met aardige, hardwerkende mensen. 
Dat klopt tot op de dag van vandaag! Natuurlijk heb ik wel veranderingen meegemaakt 
in de loop der jaren. Er was een tijd dat het minder goed ging met de wijk, maar nu zit 
Schiebroek door alle nieuwbouw weer duidelijk in de lift. Persoonlijk vind ik bijvoorbeeld het 
Ganzerikplein prachtig geworden met die brede wandelallée, echt een promenade, heel chic. 
Maar ook op mijn vakterrein zijn er de nodige veranderingen geweest . Vroeger verkocht je 
behalve sieraden ook kristal en zilveren voorwerpen zoals geboortebekers en zo. En allerlei 
soorten zilveren bestek en gebruiksvoorwerpen, zelfs dingen waar je normaal nog nooit 
van gehoord had. Bij mijn examen als juwelier kreeg ik een tafel vol verschillende zilveren 
voorwerpen voor mijn neus waarvan ik moest zeggen wat het was. Daar lagen dingen op 
als kreeftenvorkjes en zelfs een zilveren luiertang, een tang om een vuile luier mee in de 
wasemmer te doen. Kom daar tegenwoordig nog eens om met al die papieren luiers. En zilver 
bestek en uitgebreid tafelservies wordt ook niet veel meer gebruikt, het moet wel makkelijk 
in de vaatwasser kunnen natuurlijk. Als juwelier verkoop je tegenwoordig bijna uitsluitend 
sieraden, zowel voor volwassenen als voor kinderen. 
En dat doe je natuurlijk graag en het levert onverwacht leuke momenten op: laatst kwam hier 
een moeder met dochtertje om gaatjes te laten prikken, zegt die moeder: “Weet u dat u bij 
mij ook de gaatjes in mijn oren hebt geprikt toen ik acht was?” 
Dàt maakt het nu zo leuk om hier al dertig jaar te mogen zijn!”

drie deCennia 
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
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DONATIES
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u 
uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester 
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 16 feb-
ruari 2017. U kunt uw kopij vóór 23 januari 
2017 inleveren op het redactieadres
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 
3053 HN 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
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
Tel. 010 - 422 77 28. 
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
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
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

Woensdag 14 december: 

Tijl Damen met De Droeve Kerstboom (4+)

Toen Tijl  op een koude winteravond door een stad liep, zag hij voor een 
prachtig huis een hele verdrietige kerstboom staan. Zijn takken hingen er 
slapjes bij. De mensen in het huis wilden hem niet meer. Ze vonden de 
kerstboom niet mooi genoeg.

Omdat de kerstboom zo verdrietig is en zijn takken krachteloos zijn, gaat 
Tijl samen met de kinderen de kerstboom weer vrolijk maken. Hoe? Door 
liedjes voor hem te zingen. Na ieder liedje wordt de boom een beetje vrolijker. 
Eén voor één worden zijn takken sterker en kunnen we er ballen en slingers 
inhangen en kaarsjes inzetten.Als de kinderen goed meedoen kunnen we 
misschien aan het einde van de voorstelling zelfs het kaarsje bovenin de boom 
weer laten branden!

Aanvang: 14:30 uur
Entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40
Adres: Larikslaan 200; 3053 LG

VOORSTELLINGEN CASTAGNET

WIJKGEBOUW CASTAGNET
Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam

Zondag 18 december: zondagmiddaglounge

The Young Christian Singers: Kerstconcert

TYCS ( The Young Christian Singers) is een gemengd koor dat verbonden is aan 
de Hildegardiskerk in Rotterdam-Noord.
Het koor is in 1972 opgericht als jongerenkoor. Het koor werd al snel in de 
wijde omgeving van Rotterdam bekend vanwege de “beat-missen”.
Inmiddels bestaat het koor uit vijftig enthousiaste koorleden, onder leiding van 
dirigent Tom Emmerich. TYCS heeft ook een eigen combo met Karin Horeweg 
als pianist/arrangeur. Het repertoire van TYCS is zeer divers, van Bach tot 
hedendaagse muziek. Naast het verzorgen van kerkvieringen in de wijde 
omgeving van Rotterdam, organiseren zij ook elk jaar een kerstconcert, dat 
ditmaal voor de derde keer in LCC Castagnet plaatsvindt. 
Het belooft een gezellig en mooi concert te worden, dat u zeker in kerstsfeer zal 
brengen!

Aanvang: 14:30 uur
Entree: € 6,50
Adres: Larikslaan 200; 3053 LG

Reserveren: 010-4225096 of castagnetsenc@rotterdam.nl
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CSI SCHIEBROEK

niet. Men vraagt niet naar de naam van een melder en wil die ook niet weten. 
Gesprekken worden niet opgenomen en de verwerking van de melding is 
beveiligd.

hoe verloopt zo'n gesprek?
Stel: je vermoedt dat verderop in de straat een hennepkwekerij zit. Je belt 
0800-7000 en vertelt je verhaal. De medewerker aan de telefoon neemt de 
melding op en vraagt zo veel mogelijk feiten. Alleen als M. jouw anonimiteit 
kan waarborgen en de informatie bruikbaar genoeg is voor de politie om ermee 
aan de slag te gaan, geeft M. de informatie aan ons door. De informatie wordt 
vergeleken met informatie in de politiesystemen. Misschien is er al eerder een 
inval gedaan, heeft de dader al eens vastgezeten, enzovoorts. Daarna wordt 
beslist of de politie actie gaat ondernemen.

kun je ook online melDen bij m.?
Dat kan. Melden hoeft niet per telefoon, maar kan ook via de website www.
meldmisdaadanoniem.nl. Rechts bovenin zit een grote, rode knop: ‘anoniem 
melden’. Als je daarop klikt, kun je lezen hoe online melden werkt, of je kunt 
direct doorklikken naar het online formulier. 

welke zaken kun je bij m. melDen?
M. maakt geen onderscheid tussen ‘zware’ en ‘lichte’ criminaliteit. Van moord 
en verkrachting tot mishandeling en drugshandel. Daarnaast kun je bij het 
meldpunt terecht met tips over bijvoorbeeld hennepkwekerijen, inbraken en 
illegale handel en opslag van vuurwerk.

waar is m. niet voor beDoelD?
De meldlijn is niet bedoeld voor situaties waar andere mogelijkheden voor zijn. 
Heb je met spoed politie nodig, dan bel je 112. Hoef je niet anoniem te blijven 
of is er géén spoed, bel dan de politie via 0900-8844. Ook is M. er niet voor 
aangiftes, klachten en meldingen van verkeersovertredingen en dergelijke. 
Graag tot ziens in de wijk!
Martin van der Heijden, Frits Knulst en Sonja Dekker
Wijkagenten Schiebroek
E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl/sonja.dekker@politie.nl  
Twitter: www.twitter.com/FKnulst, Facebook: Politie Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek.

Voor het oplossen van misdrijven is de hulp van het publiek onmisbaar. 
De politie roept daarom op om altijd melding te doen van een misdrijf. 
Desnoods anoniem. Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem (M.) via het gratis 
telefoonnummer 0800-7000 of de website www.meldmisdaadanoniem.nl. 
Jaarlijks worden er meer dan duizend misdrijven opgelost dankzij tips via M. 

waarom Doet niet ieDereen melDing? 
Uit angst voor wraak bijvoorbeeld. Wat als de dader een bekende is? Wat als 
je hem tegenkomt? Je kunt daar soms echt van wakker liggen. Het kan ook zijn 
dat je er tegenop ziet om te moeten getuigen in de rechtszaal. In dat geval geldt 
dus: meld misdaad anoniem. 

hoe anoniem is Dat Dan?
M. is onafhankelijk en geen politie. M. ziet je telefoonnummer of IP-adres 

OPROEP WIJKAGENTEN: ‘MELD 
MISDAAD, DESNOODS ANONIEM’ 

schiebroekse riet alaverDy: koorzang kerst-Doelenconcert overwelDigenD

Duizenden mensen uit alle hoeken en gaten van het land bezoeken jaarlijks de 
kerstconcerten van het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus in de Doelen. Riet Alaverdy, 
al bijna veertig jaar met plezier wonend in Schiebroek, zingt al 41 jaar mee als sopraan. 
Haar enthousiasme en inzet voor het koor zijn onderminderd groot. Riet vertaalt onder meer 
teksten en helpt mee om het koor ook in de publiciteit neer te zetten. Bijzonder vindt zij dat 
bloemsierkunst Sjerp van de Peppelweg al meer dan veertig jaar de bloemstukken rond het 
podium en de boeketten voor de solisten verzorgt. Riet: "Ze bieden altijd extra kwaliteit."

inDrukwekkenD

Bij de jaarlijkse Kerst-Doelenconcerten doen ook andere koren mee. Zo ontstaat een vorm 
van professionele samenzang die Riet gerust "overweldigend" durft te noemen. Het zijn de 
kerstsfeer, de keuze van het repertoire en het "evangeliserend" zingen die voor haar een 
bijzondere combinatie betekenen. Maar ook niet-gelovigen genieten ieder  jaar weer van 
de concerten. De muziek is dus voor vele doelgroepen aantrekkelijk, vindt Riet. Ook wijst ze 
op de geweldige traditie die de concerten inmiddels hebben gevestigd. Ze herinnert zich 
in dit kader nog goed de bekende Schiebroekse Reinate Heemskerk die als fraaie alt vele 
kerstconcerten luister bijzette. Ook in 2016 belooft het een mooi concert te worden, omdat 
de nieuwe dirigent Hans van Blijderveen een eigen stempel drukt op de repertoirekeuze met  

meer compacte composities. Nieuw dit jaar is 
de aanpak om het kerstverhaal in muzikale- en 
vertelfragmenten te vertalen naar een groot 
publiek. Tussen de muziekstukken worden 
verbindende teksten gesproken. De solisten 
leggen vooral eigen accenten in hun optreden, 
waarbij het aloude kerstverhaal de centrale 
rol speelt. De begeleiding is door het orkest 
L’Orchestra Particolare. Daarnaast spelen 
orgel, panfluit en piano een rol in de uitvoering. 
Alles bij elkaar zal het Kerst-Doelenconcert
volgens Riet Alaverdy zeker indruk maken. 
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar via kaartverkoop@deocantemus.nl.

lintje

Na enige aandrang vertelt zij over haar onderscheiding in 2014 tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Deze werd uitgereikt door burgemeester Aboutaleb voor haar jarenlange 
vrijwilligerswerk voor De Hart & Vaatgroep op het gebied van organisatie en publiciteit. In het 
bijzonder voor de erkenning en herkenning van de ziekte van Rendu-Osler-Weber, die zich 
kenmerkt door afwijkende, bloedende bloedvaten in allerlei plekken van het lichaam. Maar 
de onderscheiding is ook voor haar jarenlange inzet voor de Werkgroep Doelenconcerten van 
Deo Cantemus. Riet Alaverdy wil al met al graag een actieve Schiebroekenaar blijven.

Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.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


