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Kastanjesingel
de monumentale bomen worden vervangen
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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 IBAN NL 04 INGB 0000590484  

t.n.v. penningmeester Samenwerkende 

Bewonersorganisaties Schiebroek. Dank u wel.

Zondag 20 november 2016 een
Zondagmiddag High Tea

met schrijver en muzikant
Auke Hulst 

Zojuist verscheen zijn nieuwe roman “En ik herinner me Titus Broederland”
Ter ere van zijn tienjarig schrijverschap verzorgt Auke Hulst een programma 
rond literatuur. Ook zal hij muziek spelen uit zijn solo-oeuvre en van de albums 
die hij uitbracht met De Meisjes.
 

Wilt u hier bij zijn?
Reserveer bij ons in de 
winkel of via: info@coelers.nl
We zien u graag op zondag 
20 november 2016 om 14:00 uur
Inloop: 13:45 uur. 
Locatie: Boekhandel Coelers, 
Peppelweg 124.

BOEKHANDEL COELERS 
SERVEERT…
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IN DIT BLADIN DIT BLAD
pag. 3: Long hot summer

pag. 5: Huis van de Wijk

pag. 7: Activos

pag. 8/9: Tennisballen!

pag. 11: Schiebroek van Toen

pag. 13: Forse kanttekeningen RthHA-onderzoek

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

Foto voorpagina: De prachtige bomen aan de Kastanjesingel zijn 
(op twee na) aangetast door de kastanjeziekte. Gelukkig worden er 
kastanjes teruggeplaatst die minder gevoelig zijn voor de ziekte. De 
paardenkastanje, Aesculus indica, moet een goede vervanger zijn.

EEN LONG, HOT SUMMER

Een long hot summer, zo kunnen we de afgelopen periode wel noemen. Die 
zomer zette wel laat in maar duurde, dankzij het prachtige najaar, wel heel 
lang. Of die zomer ook hot was? Er waren hier in Schiebroek in ieder geval 
diverse hot items. 

Vestia
Zo was er aan het begin van de zomer, in juni, onze enquête over de 
onderhoudsklachten in de woningen van Vestia in Schiebroek Zuid. Het verhaal 
van de bewoners over de slechte staat van hun huizen baarde heel wat opzien, 
vooral ook omdat de bewoners klaagden maar geen gehoor te krijgen bij 
hun huisbaas. Reden voor LiS om namens de bewoners bij de huisbaas aan 
de bel te trekken en voor de huisbaas in kaart te brengen wat die klachten 
dan wel waren. Heel veel klachten over vocht, tocht en schimmel! En ook de 
warmwatervoorziening liet te wensen over: dan weer te koud, dan net voldoende 
dan opeens gloeiend heet! Door allerlei omstandigheden kon die enquete 
pas begin oktober officieel aan Vestia overhandigd worden, maar de resultaten 
waren natuurlijk wel bekend. En inmiddels heeft Vestia verklaard ermee aan het 
werk te gaan en is begonnen met o.a. het plaatsen van HR-ketels. Het is heel 
goed mogelijk dat met het plaatsen van goede ketels heel wat van de vocht- en 
schimmelproblematiek zal verdwijnen. Half november zal LiS door Vestia worden 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij de werkzaamheden. Wij zijn 
benieuwd.

rijksWegVerbinDing a16
Een ander hot item, maar met een minder positieve afloop is de A16, voorheen 
A13/16 geheten. LiS heeft samen met de Planologische Werkgroep Schiebroek 
en Letty Bekedam, die Schiebroek aan de gebiedstafels vertegenwoordigde 
een zienswijze ingediend. Kortweg stond daarin dat als de weg zou komen wij 
hem niet zouden willen zien horen of ruiken en dat dat inhield dat wij tegen de 
aanleg van een nieuwe ontsluiting voor het bedrijfsterrein waren aan de kant 
van het Schiebroekse Park.  Ook wilden we dat het recreaduct dat vanuit het 
park over de weg zou gaan naar de Vlinderstrik de ooit beloofde 60m breed 

zou worden in plaats van de magere 16m die de minister nu voor ogen had. De 
Vensterbank van Schiebroek moest behouden blijven en (de schermen langs) 
de weg niet te hoog. In juli nam de minister haar definitieve besluit: de A16 
komt er. Rijkswaterstaat deelde op een informatieavond daarover een boekje 
uit waar over vele pagina’s werd uitgesmeerd welke wensen van omwonenden 
volledig werden gehonoreerd. Daarachter kwam een iets kleiner hoofdstukje 
met gedeeltelijk gehonoreerde wensen en tot slot een paar bladzijden met niet 
gehonoreerde wensen. Maar wie de moeite nam om die te lezen, kwam tot de 
ontdekking dat dat juist de grootste, meest dringende wensen van omwonenden 
zijn geweest… 
Voor ons betekent het dat ondanks onze zienswijze het recreaduct 16 meter 
breed blijft – geen breedte waar je èn loop- èn fietspaden èn struiken goed kwijt 
kunt -, dat de ontsluitingsweg vanuit het bedrijventerrein toch door het park 
heen loopt, compleet met vrachtverkeer, dat de Vensterbank terug komt, maar 
waar weet niemand, en dat de schermen verderop weliswaar op papier omlaag 
gaan, maar in de praktijk waarschijnlijk niet, omdat RWS met zijn tekeningen 
dán eens een hoogte vanaf NAP aangaf en dan weer vanaf maaiveld. En dat 
zonder aan te geven wanneer wat. Wij vrezen dan ook dat het viaduct van de 
weg samen met die schermen ter hoogte van de overspanning van de HSL een 
flink eind hoger zal zijn dan nu en beslist te zien, horen en ruiken zal zijn. De 
actiegroep Rodenrijs West had zich ingespannen met een alternatief dat lager is 
en op termijn vast goedkoper dan het voorstel van RWS. Zeker weten doet men 
dat niet: RWS zei dat het alternatief duurder is, maar toonde nooit cijfers…
De laatste mogelijkheid om de weg of de voorzieningen tegen te houden is 
beroep op de Raad van State. Die kijkt echter alleen of alle procedures wel 
in acht genomen zijn en tegenover ons is dat helaas het geval. Wij zijn dus 
uitgeprocedeerd. Maar er ligt nog wel een kans voor Rodenrijs West en de 
bewoners van daar willen ook zeker in beroep. En er zijn er meer die beroep 
hebben aangetekend. We houden dus hoop. In de tussentijd zijn  we al wel met 
RWW aan het afstemmen hoe er zo min mogelijk overlast van de wegenbouw 
voor de wijk kan zijn.

parkeerperikelen plasWijck
Ook Plaswijckpark vormde deze zomer een hot item: parkeeroverlast, vervuiling 
van de wijk. Ondanks toezeggingen van de gemeente dat er zo snel mogelijk 
verkeers- en beheersmaatregelen zouden komen gebeurde dat deze zomer niet. 
Op 4 oktober is echter met de klankbordgroep Plaswijckpark afgesproken dat in 
het laatste kwartaal van dit jaar die maatregelen er echt komen. Ondertussen 
wordt verder nagedacht over een meer definitieve oplossing voor de overlast, de 
aanleg van een groot parkeerterrein ergens in de buurt. Maar hoe het daarmee 
staat leest u op elders in het blad  (pagina 8 en 9).

V.l.n.r. Rob Maagdenberg (Vestia), Gio Ipcedencia (Dock) en Marijke van Seventer (voorzitter Leven in Schiebroek)
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Ook uw woning VERKOPEN via EDHM?

Molenstraat 152 , Schiebroek

Verkocht binnen 5 dagen
Tjaskerlaan 96, Schiebroek

Verkocht binnen 4 dagen

EDHM.NL 088 111 23 00

Molenvijver 31, Schiebroek

Verkocht binnen 1,5 week

Maak een vrijblijvende afspraak voor een advies.
Bezoekadres (op afspraak): Tjaskerlaan 76, 3052 HR Rotterdam-Schiebroek
tel. 088-111 2300, 06 33 367013        info@edhm.nl        www.edhm.nl

Wilgenplaslaan  280, Schiebroek

Verkocht binnen 1 week

Kerkstraat 30, Hendrik Ido Ambacht

RIANT WONEN IN DEZE MONUMENTALE VILLA! 
Met gepaste trots presenteren wij u deze ‘parel’ aan de Kerkstraat 30 in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Met uitzicht op het Waaltje en een hertenkamp, 
gesitueerd in de oude kern, uiterst markante en karakteristieke 
vrijstaande VILLA gebouwd in 1902. Dit fraaie object is voorzien van veel 
prachtige, originele details en biedt een wel zeer riant woonoppervlak 
van ca. 375 m2, een inhoud van ca. 1300 m3, tuin rondom en een royale 
eigen oprit. Het perceel omvat 1025 eigen grond.  Het pand betreft een 
gemeentelijk Monument met een rijke historie en staat bekend onder 
de naam ‘Spoorhuis’. De huidige bestemming van het pand is wonen 
met bedrijvigheid. In 2007 heeft een totaalrenovatie plaatsgevonden 
met behoud van alle originele details. Aan de achterzijde van het pand 
bevindt zich een heerlijke ruime en lichte serre met uitzicht over de grote, 
zonnige en beschutte tuin op het Zuid-Oosten. De locatie is een ideale 
plek voor de watersportliefhebber! Gunstige ligging op loopafstand van 
winkels, restaurants, openbaar vervoer en centraal gelegen, in de directe 
nabijheid van de uitvalswegen. Vraagprijs € 1.375.000,-- k.k. Kijk voor 
meer informatie op EDHM.NL
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Vrijdag:   
09:00-11:00 Bloemstukjes maken (Boemerang)
10:15-11:30 Koffieochtend (Boemerang)
11:00-14:00 Repareerlokaal (Buurthuis)
14:00-15:30 Inloop/Spelletjesmiddag (Brasserie)
14:00-15:30 Klaverjasclub (Boemerang)

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Walter van Gog, tel.
06-41685683, e: wvgog@dock.nl en/of Daphne Braaksma, tel. 06-38824675,
e: dbraaksma@dock.nl.

HUIS VAN DE WIJK SCHIEBROEK OPEN

Vrouwen zonder opleiding en/of werk zijn hartelijk welkom in het naaiatelier van 
Talentfabriek010. Dit atelier biedt vrouwen de kans om buitenshuis actief te 
zijn, een sociaal netwerk op te bouwen en een opleiding te volgen. Deze zomer 
is het atelier verhuisd van de Asserweg naar de Parkflat aan de Berberisweg 4. 
Daar worden in een tot atelier omgebouwde serre allerlei producten gemaakt 
voor Rotterdamse ontwerpers en bedrijven. Van maandag tot en met vrijdag 
werken zo’n twintig dames aan verschillende opdrachten: tassen, gordijnen, 
kinderkleding, schorten en nog meer. Hoewel er dagelijks productie wordt 
gedraaid, is naaien niet het hoofddoel van het atelier. Het naaien is een middel 
om de sociale doelstelling van het atelier te financieren. Talentfabriek010 
zorgt voor een ontmoetingsplek, verzorgt taalles en biedt samen met Zadkine 
een MBO1-opleiding waarmee de vrouwen een officieel Nederlands diploma 
behalen. Hiermee vergroten zij hun kansen op betaald werk of kunnen ze 
doorstromen naar andere beroepsopleidingen. 

In vier verschillende Rotterdamse wijken beheert Talentfabriek010 ateliers 
waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en aan hun eigen ontwikkeling kunnen 
werken. Ook op Natuurtalent, de stadstuin aan de Veldkersweg, organiseert 
Talentfabriek010 leerwerkplekken voor verschillende doelgroepen. Daar werken 
mensen op de stadslandbouwakker, in de kruidentuin en in het theehuis. Door 
elkaar ontmoeten, mee te doen, te werken en te leren krijgen mensen weer 
perspectief en worden ze gelukkig. Zo simpel is het! 
Wijkbewoners die mee willen doen in het naaiatelier of bij Natuurtalent kunnen 
een e-mail sturen naar Karen Welp: karen@talentfabriek010.nl

bijzonDer project in schiebroek-zuiD
Dit najaar gaat het naaiatelier aan de slag met een bijzonder project in 
Schiebroek-Zuid. Het doel van dit project is dat buurtbewoners elkaar gaan 

NAAIATELIER TALENTFABRIEK010 BIEDT VROUWEN KANSEN!
opzoeken. Op elk adres in Schiebroek-Zuid wordt een setje ansichtkaarten 
bezorgd. Hierop staan ontmoetingsplekken in de wijk. Het idee is dat je de 
kaarten aan iemand kan geven met het verzoek samen iets te ondernemen 
op zo’n ontmoetingsplek: koffie drinken, een wandelingetje maken enz. Op vijf 
honderd adressen zit er bij het setje kaarten een gouden wikkel! De gelukkigen 
die de wikkel aantreffen, krijgen een door het naaiatelier gemaakte speciale 
Schiebroek-tas (dat wordt een collectors-item!) met daarin onder andere 
een zelfgemaakt bloempotje met voorjaarsbolletjes. We hebben erg veel zin 
in het uitvoeren van dit mooie project, dat in nauwe samenwerking met de 
bewonersorganisatie Leven in Schiebroek wordt gerealiseerd. Het naaiatelier ligt 
vol met stoffen die door wijkbewoners zijn gebracht. Binnenkort gaan we aan 
de slag. Over de voortgang van dit project houden we u op de hoogte via lokale 
kranten, dit blad en de Facebookpagina van Talentfabriek010.

Op 14 oktober 2016 was de opening van het Huis van de Wijk Schiehoven. Er 
waren toespraken van onder andere Nicole Lemette (Manager DOCK HIS), Jenny 
Ploeg (Regio Directeur Aafje) en Henk Kamps (voorzitter gebiedscommissie).
Het Huis van de Wijk is in Schiebroek te vinden aan de Hamakerstraat 77. 
Medewerkers en vrijwilligers van DOCK en Aafje staan voor u klaar in Huis van 
de Wijk Schiehoven. Onderstaand leest u de vaste weekactiviteiten.

Maandag:  
09:30-11:30          Digikanjers (Boemerang)
09:30-11:30 Nederlandse les (Buurthuis)
14:00-15:30 Tekenclub (Buurthuis)
14:00-15:30 Klassieke muziek (Boemerang)  
     
Dinsdag:  
10:00-11:30 Gym (Brasserie)
13:30-15:30 Nederlandse les (Boemerang)
13:30-14:30 Bewegen op Muziek (Buurthuis)
        
Woensdag: 
09:00-11:30 Fietsclub
09:30-11:30  Digikanjers (Boemerang)
14:00-15:30 Muziekmiddag (Brasserie)   
 
Donderdag:  
10:00-14:00 Handwerkcafé (Boemerang)
14:00-15:30 Bingo (Brasserie)

Jenny Ploeg  en Henk Kamps bij de opening van het Huis van de Wijk
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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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Vele senioren in Hillegersberg-Schiebroek denken er met heimwee aan terug. 
De tijd dat de Wilgenkoepel, het Dorpshuis en de Duikelaar nog in functie waren 
als buurthuis. Een buurthuis waar je terecht kon voor een cursus of gewoon 
een partijtje biljarten. Die buurthuizen zijn stuk voor stuk gesloten. Thermiek, de 
welzijnsorganisatie die de seniorenactiviteiten verzorgde, is niet meer werkzaam 
in ons gebied en DOCK, de organisatie die daarvoor in de plaats is gekomen 
hééft geen seniorenactiviteiten in haar pakket. Wel heel veel andere goede 
zaken, zoals het zakgeldproject voor jongeren of Kluskanjers, maar senioren, nee 
dat niet. Conny de Ruiter en AnnaMarie ten Haken zagen dit met lede ogen aan. 
Beiden hebben veel ervaring in het organiseren van activiteiten voor ouderen. 
AnnaMarie heeft zo’n veertig jaar in de ouderenzorg gezeten, zoals zij het zelf 
uitdrukt. Onder andere als verzorgende en daarna als activiteitenbegeleidster 
in de Wilgenborgh en de Evenaar. Tot aan haar pensioen heeft zij vervolgens, 
praktisch zelfstandig, Plein 13 (voorheen het centrum voor Ouderen) in 
Overschie geleid. Conny werkte ruim tien jaar bij Thermiek in de Wilgenkoepel 
en op de Sleedoornlaan, coördineerde activiteiten en cursussen voor Thermiek 
en regelde de verhuur van buurthuizen voor activiteiten van senioren. En daarna 
ook nog twee jaar als activiteitenbegeleidster bij Laurens Den Hoogenban. 
Beiden hebben dus ervaring met zowel het begeleiden van activiteiten als het 
organiseren daarvan.

hanDen uit De mouWen
“We kennen elkaar al zo’n 10 jaar”, vertelt AnnaMarie. “En we hebben dit werk 
altijd met veel plezier gedaan. We vonden het dan ook heel erg dat met het 
vertrek van Thermiek indertijd alle seniorenactiviteiten stopten. En dat terwijl de 
mensen er altijd zo graag gebruik van maakten. Daarom besloten we om het zelf 
te gaan doen. Samen hebben we een stichting opgericht, Stichting Activos, van 
waaruit we allerlei activiteiten kunnen organiseren. Dat doen we om te beginnen 
vanuit Arcadia, het nieuwe Huis van de Wijk in 110-Morgen. De bedoeling van 
zo’n Huis van de Wijk is dat bewoners er van alles in organiseren waaraan ze 
behoefte hebben, met name op het gebied van welzijn. Een beetje zoals vroeger 
een buurthuis. DOCK heeft de gemeentelijke opdracht om die huizen op te 
zetten en te exploiteren, en start nu in die huizen allerlei leuke dingen. Maar 
zoals gezegd, geen seniorenactiviteiten, dus ze waren heel blij dat wij kwamen”. 

zinVol
“We hebben heel veel ideeën voor een activiteitenprogramma, o.a. 
ontspannings-, educatieve en creatieve activiteiten. En natuurlijk willen we 
vooral ook gezelligheid brengen, sociale contacten bevorderen. Daarom zijn niet 
alleen senioren bij ons welkom. We willen ook graag activiteiten organiseren 
voor allerlei groepen samen, oud met jong, multicultureel, noem maar op.

ACTIEF MET ACTIVOS
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Het is natuurlijk nog een beetje aftasten wat de mensen graag zouden willen 
en daarom hebben we een boekje in de wijk verspreid met voorgestelde 
activiteiten. Daar kunnen de mensen op inschrijven en bij voldoende 
belangstelling voeren we zo’n activiteit ook uit. En dat kan echt van alles zijn: 
van een muzikale middag met artiesten tot een heerlijke wijkwandeling. Op 
18 november organiseren we een spektakeldag met activiteiten op gebied 
van bewegen, beauty en creativiteit. We eindigen dan met een multiculturele 
modeshow. We hopen dat er veel mensen op af zullen komen en over de 
drempel naar Activos in het Huis van de Wijk durven stappen.”

Dat laatste is voor sommige mensen nog een probleem, merken Conny en 
AnnaMarie: de mensen denken nog te veel aan Arcadia als een verzorgingshuis. 
Terwijl ze juist activiteiten willen organiseren tussen jong en oud en dat niet 
alleen voor deze wijk, maar ook voor bijvoorbeeld Schiebroek. ”We weten 
alleen niet of er dan wel genoeg ruimte is”, verzuchten ze. En de locatie is ook 
niet voor alle activiteiten geschikt. “We willen dolgraag zo snel mogelijk een 
seniorenkoor oprichten”, zegt AnnaMarie, maar daar is hier geen goede ruimte 
voor. Dus zijn we op zoek naar een goede oefenplek voor het koor. Want we 
willen niets liever dan onze senioren een fijne en zinvolle dagbesteding aan- 
bieden en zo een hoop gezelligheid in de wijk brengen.
Interesse? Bij de receptie van Arcadia vindt u de nieuwsbrief van Activos met 
het activiteitenprogramma voor de komende tijd.  U kunt u daar ook inschrijven 
voor een activiteit of u opgeven als vrijwilliger om activiteiten te begeleiden. 
Ervaring is niet vereist, AnnaMarie en Conny verzorgen graag een opleiding. 
Bel of kom langs bij het Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat  163,  tel 010 
7271113. Stichting Activos: www.stichtingactivos.nl. E-mail: stichtingactivos@
gmail.com.

Conny de Ruiter en AnnaMarie ten Haken

“Mama kijk een veulentje!” Mama kijkt vertederd naar het kleine paardje 
naast het grote paard. Maar dan kijkt mama nog eens goed. Nee, dat is 
geen veulentje, dat is een volwassen paardje, een minipony! Sinds begin 
september logeren er op de kinderboerderij Wilgenhof drie nieuwe dieren, twee 
prachtige lichtgrijze ezels en een shetlandpony. De ezels waren meteen op hun 
gemak. De pony had het wat moeilijker; blij huppelde het paardje op de grote 
fjordenpaarden af, zo van ha: soortgenoten! Maar die moesten daar de eerste 
dagen niets van hebben: ga weg, namaakveulen. Inmiddels is de vrede gesloten 
en grazen ze allemaal gezellig bij elkaar in de wei. De logeerpartij is binnenkort 
voorbij, maar wat hebben veel mensen er weer van genoten.

LOGEES OP DE KIBOE
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Het had lang geduurd, maar 4 oktober was het dan zover: een informatie- en 
overlegavond voor de klankbordgroep Plaswijckpark. Halverwege vorig jaar 
had de gemeente een informatieavond belegd over het parkeren bij Plaswijck. 
De gemeente wilde namelijk 35 parkeerplaatsen extra gaan aanleggen op de 
Meidoornweide voor de bezoekers van Plaswijckpark. 

Druppel op gloeienDe plaat
Die avond werd een aantal zaken duidelijk. Schiebroek wilde geen verdere 
aantasting van het groen op de Meidoornweide en die 35 plaatsen zouden toch 
maar een druppel op een gloeiende plaat zijn, de parkeerbehoefte is vele malen 
groter. De gemeente ging daarop de zaak nog eens onderzoeken en kwam op 
11 november terug met een studie waaruit bleek dat er voor Plaswijck wel zo’n 
350 plaatsen meer nodig zouden zijn. Die studie presenteerde de gemeente 
niet op een algemene wijkavond, maar op een avond met vertegenwoordigers 
van de belanghebbende partijen, dus de BoPP, (Bewoners tegen Parkeeroverlast 
Plaswijckpark), die bestaat uit bewoners die in en om de Adrianalaan 
wonen, Geen P in het P (geen Parkeren in het Park, een groep bewoners uit 
de zijstraten waar veel wild geparkeerd wordt), Plaswijckpark zelf, leden van 
de gebiedscommissie en natuurlijk Leven in Schiebroek, de Schiebroekse 
bewonersorganisatie. 

tennispark?
Behalve die bleken er ook bestuursleden van het tennispark Plaswijck aanwezig 
en al snel bleek waarom: na het zien van de presentatie over parkeren was 
het hele gezelschap tot de conclusie gekomen dat de enige oplossing voor 
het parkeerprobleem die zoden aan de dijk zou zetten één groot nieuw 
parkeerterrein zou zijn en het tennispark zou een plaats zijn waar dat kon. Zo 
veel alternatieven om een groot parkeerterrein aan te leggen zijn er verder 
niet. Op dat moment wist de gemeente maar één andere locatie, het Berg en 
Broekpark! Dat laatste viel niet echt goed bij de Schiebroekenaren: een derde 
deel van het park zou voorgoed verloren gaan. Maar de locatie tennispark  
beviel de tennisvereniging niet, hoewel de mogelijkheid tot tennissen aanwezig 
zou blijven. Plaswijck (eigenaar van de grond van het tennispark) wilde daar wel 
een parkeergarage bouwen. Die garage zou niet ondergronds hoeven omdat het 
park al in een put ligt, zodat de rijen auto’s niet te zien zouden zijn. Wat wel te 

zien zou zijn, zou het tennispark zijn, want dat kon bovenop de parkeergarage 
teruggebouwd worden. Het leverde op dat moment niet meer dan gemor over de 
kosten op. 

(Voor)oorDeel?
Vervolgens ging men met de gegevens van de avond terug naar de 
verantwoordelijk wethouder(s). Toegezegd werd dat in maart 2016 men weer 
bijeen zou komen om verder te praten. Dat duurde echter veel langer; de 
wethouders kwamen er kennelijk niet uit wat gebeuren moest. Er moesten 
meer locaties onderzocht worden en er moest een nieuw parkeeronderzoek 
komen over de parkeerdruk en behoefte. Maar dat dat allemaal nog onderzocht 
moest worden, verhinderde de wethouders niet om vast hun oordeel te geven 
over de twee genoemde locaties. Het Berg en Broekpark, uniek onvervangbaar 
groen vanwege de cultuurhistorische waarde “liever niet” en het tennispark met 
zijn waarde voor de wijk “in geen geval”. Een conclusie die bij menigeen de 
wenkbrauwen omhoog deed gaan..
Op 4 oktober was het dan zover, de klankbordgroep kwam weer bijeen. De 
gegevens van de nieuwste parkeerstudie hadden aangegeven dat een extra 
parkeerruimte van 350 plaatsen – en bij het wegvallen van het terrein van 
Rijndam zelfs 450 – voor topdagen noodzakelijk was. Voor “gewone”dagen zou 
een uitbreiding van 200 à 300 plaatsen voldoende zijn. 

een pennestreek
Ook werd gekeken hoe dit bij andere pretparken van vergelijkbare grootte, zoals 
Drievliet, geregeld is. Die hadden allemaal duidelijk bewijzerde richtingborden 
naar een betaalde parkeergelegenheid op eigen terrein dicht bij hun park. Dat 
heeft Plaswijck dus allemaal niet, zeiden wij, en keken naar de lijst met locaties 
die onderzocht waren. “Moet het tennispark niet van die lijst afgevoerd?” 
vroeg het bestuur van de tennisvereniging.."Die locatie is door de wethouder 
afgewezen.” Dat was het moment waarop de vertegenwoordigers van Plaswijck 
zich niet meer in konden houden: ”Wij voelen ons niet serieus genomen 
door de gemeente”, riepen zij. “Wij hebben die locatie aangedragen bij het 
gemeentebestuur en het is met één pennestreek van de tafel geveegd! Zonder 
overleg of wat dan ook. En dat terwijl de locatie voldoet aan al de criteria die 
daarnet genoemd zijn. Het ligt op eigen terrein, dichtbij ons park. En we hebben 
aangeboden er in mee te financieren. Daar is totaal niet met ons over overlegd 
en het is in de pers verkeerd terechtgekomen. Daar lezen we dat wij het 
tennispark willen opheffen. Maar het park kan gewoon terugkomen, bovenop 

TENNISBALLEN!
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
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de parkeergarage! Dat hadden we willen bespreken, maar de wethouder had 
kennelijk voldoende aan wat een paar mensen buiten ons om hebben gezegd.”

tennismatch
Dat was voor alle andere aanwezigen, behalve waarschijnlijk de 
tennisvereniging, een hele verrassing! “Zet het in de notulen van deze 
vergadering”, riep het Plaswijckbestuur en als de notulisten het verdere verloop 
van de vergadering ook genoteerd hebben, dan kunnen ze verslag doen van 
een felle tennismatch. Een echte rally. Want vanaf dat moment vlogen de 
stennisballen ons om de oren. De vereniging betoogde woedend dat het nu 
eenmaal zo beslist was, dat ze 1200 leden hadden in de wijk die zéér met het 
tennispark verbonden zijn. Die kun je toch niet zomaar wegvegen. Dat bij de 
bouw van zo’n garage ze zeker drie jaar daar niet terecht zouden kunnen, zodat 
hun leden zouden weglopen. Plaswijck riep dat daar toch oplossingen voor te 
vinden zijn, zodat een gedeelte van de banen in gebruik kon blijven en dat ze zo 
snel mogelijk van start willen omdat ze zich machteloos voelen bij de klachten 
van omwonenden. 

afgeserVeerD
De tennisclub serveerde dit af met dat het toch onzin was om zo’n heisa te 
maken als er twee bewoners met klachten voor de deur stonden of er een 
lijstje met twintig handtekeningen werd gepresenteerd. Wij hebben 1200 leden, 
herhaalde de club. Waarmee ze waarschijnlijk bedoelden dat die heel wat meer 
gewicht in de schaal legden dan die paar onnozele omwonenden...
De rest van het gezelschap luisterde verbijsterd naar wat de Hillegersbergse 
club zoal te berde bracht. Schiebroek telt zo’n 15.000 inwoners die niet 
allemaal overlast hebben van Plaswijck, dat is waar. Maar er zijn beslist meer 
dan 1200 omwonenden voor wie dat wél geldt. 

huisWerk
Dus stuurden ze de voorlichters terug met de opdracht deze locatie nog eens 
goed bij de wethouder te bespreken. Dat nadat ze van hun verbazing bekomen 
waren. Want de mensen die namens Schiebroek aan tafel zaten en deze taal 
aanhoorden konden hun oren niet geloven en wisten niet wat ze zagen. Maar 
nee, ze zagen het heus goed: tennisballen, echte tennisballen.
Wordt vervolgd.

ZONNESTRAAL BLIJFT
Even leek het erop dat Schiebroek een van de markanste kunstwerken kwijt zou 
zijn. Maar door de oplettendheid en snelle actie van Maureen Hidskes kon het 
beeld aan de Berberisweg via een bewonersinitiatief worden gered. Met dank 
aan de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek en Stichting Kunstfestival 
Schiebroek-Hillegersberg. De laatste heeft het beeld geadopteerd. Maureen is 
er wat blij om.

VROUW RIBES EN 
HALLOWEEN

Herfstvakantie en dus Halloweenfeest in Plaswijckpark. Ik vind dat altijd leuk 
om te zien, al die verklede kinderen met heksenbezems, spinnenwebben, 
lichtgevende groene verf, noem maar op. Dat verkleedfeest is ‘s avonds, 
zo dat er lekker in het donker gegriezeld kan worden. Zelf ben ik niet meer 
van die leeftijdsgroep, maar ik wil wel meegenieten dus ga ik altijd een 
kijkje nemen bij de ingang. Had ik niet moeten doen. Sta ik daar dus 
argeloos in het halfduister, rennen er allemaal gillende kinderen voor me 
weg! Wist ik veel dat voor die gelegenheid de medewerkers van Plaswijck, 
volwassenen dus, zich ook verkleden en op allerlei donkere plekken gaan 
staan om de mensheid schrik aan te jagen. “Maar ik ben toch geen verklede 
medewerker”, riep ik verontwaardigd tegen de parkdirecteur. Maar die zei 
dat hij zelf ook bijna door mij geschrokken was. Ik beledigd af. Maar ik zal 
ze leren! Als het straks Halloween is verkleed ik me en ga terug naar het 
park en dan zal ik die directeur eens laten zien wat een écht enge griezel 
is. Reken maar dat ze zullen schrikken als ik voor de poort sta in mijn 
tennispakje!
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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 40) 

Henriëtte Krans (1929) was in Schiebroek een bekende persoonlijkheid. Niet 
alleen vanwege haar kerkenwerk, maar ook omdat zij jarenlang namens het 
CDA was actief in de deelgemeenteraad. Zij vertelt u graag haar verhaal.

"Mijn hele leven woon ik al in Rotterdam", vertelt Henriette enthousiast. "Vanaf 
mijn vierde jaar in Hillegersberg. Eerst in de Oranjelaan (de Heiligerleelaan, 
red.) en later in het Berglustkwartier. Tot 1983. Toen ben ik naar Schiebroek 
verhuisd. Ons gezin was groot: acht kinderen, ik was nummer vier. Vader 
was zeeman en is de hele oorlogsperiode niet thuis geweest. In 1947 is hij 
overleden, mijn moeder bleef achter met drie jongens en vijf meisjes."

Werken en kerken
Henriëtte was werkzaam als directrice van een huishoudschool, maar daarnaast 
was ze zeer actief in het kerkenwerk. "Voor de oorlog bouwde Berglust voor de 
gereformeerden in Schiebroek een kerk; de Meidoornkerk kwam in 1940 klaar. 
Daarnaast had je dan de Nassaukerk op de Kleiweg. Het was altijd druk in de 
kerk. Er waren twee diensten, één ‘s morgens en één ‘s avonds. Na verloop van 
tijd begon de Nassaukerk “leeg te lopen”. Aan Berglust is toen gevraagd om 
over te komen naar de Nassaukerk, hetgeen ook gebeurde. Mijn ouderlingschap 
vanuit Schiebroek verhuisde mee."

batelka
"In Schiebroek zat in het pand van Bontenbal aan de Adrianalaan een 
jeugdhonk. Dat was voordat de kerk Arcadia (later Brandaris, red.) kocht", 
herinnert Henriëtte zich. "De jeugdvereniging droeg de naam Batelka (Brengt 
Allen Tot Elkander) en zette zich in om een brug te slaan tussen werkende 
en studerende jeugd. Zo’n zestig leden telde de vereniging en er werden 
verschillende activiteiten georganiseerd. Er zijn ook diverse huwelijken uit 
voortgekomen", vertelt ze lachend.

branDaris
"Schiebroek groeide na de oorlog uit tot een flinke wijk. Toen de kerk de 
oude kroeg Arcadia kocht en omdoopte tot Brandaris, was meteen het 
ruimteprobleem opgelost. De Meidoornkerk had alleen een kerkzaal en een 
kleine consistorie, maar in de Brandaris kon iedereen terecht. Een deel ervan 
werd verhuurd en het jeugdwerk kwam erbij. Toen het aantal kerkleden terugliep 

werd de Brandaris verkocht en later moest ook de Meidoornkerk verkocht 
worden. Heel goed herinner ik me de opening van het rouwcentrum dat nu in 
de Meidoornkerk is gevestigd en waarvoor wij allen een uitnodiging hadden 
gekregen. Een aantal van ons meende vanuit hier wel begraven te willen worden. 
Hess had meteen klanten!"

politiek actief
Henriëtte vervolgt: "Sinds 1983 woon ik in Schiebroek en daar heb ik het erg 
naar mijn zin. In het begin miste ik mijn tuin, maar ik heb me snel aangepast en 
thuisgevoeld. Een heerlijk huis, fijn uitzicht op een singel met groen en vogels. 
Soms zelfs nesten van meerkoeten in het riet, met kleintjes in het voorjaar. 
En ik ben blij met de winkelstraat om de hoek." 

lees verder op pagina 11

Henriette Krans

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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De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) 
plaatst forse kanttekeningen bij het recente onderzoek van VNO-NCW West 
over vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

De respondenten moesten de vragen over hun houding t.o.v. RTHA, en het 
waardevol zijn van de uitbreiding van RTHA, beantwoorden ‘gezien vanuit het 
bedrijf/instelling waar u werkzaam voor bent’. Het onder-
zoek zegt dan ook helemaal niets over het sentiment 
van omwonenden over RTHA, of wat omwonenden van 
de uitbreidingsplannen van RTHA vinden, maar hooguit 
over wat bedrijven in de regio er van vinden. Dat in een 
regio 30% van de bedrijven negatief over RTHA denkt, 
is eigenlijk best veel. 

eenzijDig
Bij de vragen werd een uiterst eenzijdige uitleg gegeven. 
Zo werd niet vermeld dat RTHA (volgens de MER) thans 
reeds bij 37.000 inwoners ernstige hinder veroorzaakt.
En dat bij de door RTHA voorgenomen uitbreiding dat 
aantal stijgt tot 53.000! 

geen goeD beelD
Het onderzoek is gehouden onder bedrijven in een grote 
regio (incl. bijv. Den Haag). Dat is hetzelfde als in Lim-
burg of Groningen vragen naar de uitbreidingsplannen 
van Schiphol. Dat levert geen goed beeld van de overlast. 
VNO-NCW West vindt het opvallend dat zelfs in die brede regio omwonenden 
bang zijn voor overlast t.g.v. RTHA. Voor de BTV is dat logisch, omdat bijv. veel 
inwoners van Delft steeds meer overlast van RTHA ervaren.
In de onderzoeksverantwoording wordt melding gemaakt van een panel van 
225.000 leden, waaruit voor een specifiek onderzoek een steekproef wordt 

"Vrij snel na mijn komst naar Schiebroek werd ik, naast het kerkenwerk, actief in 
het bestuur van het Dienstencentrum en later werd ik lid van de Deelgemeente. 
Werk dat ik allemaal met veel plezier heb gedaan."

schiebroek Van nu
Henriëtte kijkt nog steeds met een 'bestuurdersblik' naar haar omgeving.
"Het is leuk om te zien hoe de corporaties de woningen opknappen en 
ik juich de woningdifferentitatie van harte toe. Mij baart het wel zorgen 
dat er in Schiebroek-Zuid nu zo’n verpaupering is. Een betere openbaar-
vervoerverbinding met de Straatweg zou ik op prijs stellen. Nu moet ik met de 
bus die eenmaal per  half uur rijdt. De bezuinigingen op het openbaar vervoer 
pakken vaak met name voor ouderen slecht uit. Wat dat betreft heb ik nog wel 
een wensenlijstje klaarliggen."

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 

Vervolg pagina 9, Schiebroek van Toen (deel 40)

getrokken. Maar het onderzoeksverslag noemt niet de omvang van de gekozen 
steekproef, het volstaat met de vermelding van alleen het aantal deelnemers 
aan het onderzoek (513). De precieze response, die bij de toegepaste 
onderzoeksmethode in het algemeen tussen de 20% en 40% schommelt 
(volgens het onderzoeksbureau ‘hoog’), wordt niet vermeld.

linkeDin...
De vragenlijst is in elk geval niet alleen aan de leden van het panel   
 voorgelegd, maar is naar de eigen waarneming van de
 BTV, ook vrijelijk via (advertentieruimte bij) het zakelijke  
 LinkedIn verspreid. De link was daarmee gemakkelijk  
 door te mailen naar andere voorstanders/niet   
 panelleden, hetgeen de uitkomsten van het onderzoek  
 vertroebelt. 
 Het onderzoek toont aan dat een meerderheld van
 de respondenten a. RTHA niet open vindt t.o.v. de
 media en omwonenden, en b. niet makkelijk informatie
 kan vinden. De BTV heeft de afgelopen periode RTHA
 meerdere malen aangesproken over het feit dat RTHA in
 de media meldde dat de overlast (van de
 uitbreidingspannen) verwaarloosbaar zou zijn, en dat er
 ‘niet meer, maar wel vaker’ geluidsoverlast zou zijn. 

 broDDelWerk
 Al met al levert dit beperkte onderzoek geen nieuwe
 inzichten. En al helemaal niet over wat omwonenden
 van RTHA en zijn plannen vinden. Aan het onderzoek
 kan dan ook eigenlijk weinig waarde worden toegekend.
 
De BTV plaatst dit onderzoek, dat in de Schiedamse pers al als broddelwerk is 
bestempeld, in de categorie: ‘Wij van WC-eend, adviseren WC-eend’. 

Meer informatie? 
Raadpleeg dan de website van de BTV: www.btv-rotterdam.nl.

FORSE KANTTEKENINGEN BIJ RTHA-ONDERZOEK
Persbericht
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast

De Meidoornkerk (1940). Henriëtte Krans heeft er heel wat voetstappen liggen.
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DONATIES
Op IBAN NL 04 INGB 0000590484 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: Diana de Veld
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 15 
december 2016. U kunt uw kopij vóór 27 no-
vember 2016 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

Zondag 13 november:
Zondagmiddaglounge, Shantykorenfestival
Elk jaar organiseert Shantykoor Albatros het jaarlijkse shantykorenfestival 
waar verschillende shantykoren aan mee doen. Deze 9de korendag zijn de 
Shantykoren ‘Schiehaven’, de ‘Kaapstander’ en natuurlijk Shantykoor ‘Albatros’ 
van de partij om u een onvergetelijke middag te bezorgen. 
Aanvang: 13:00 uur, entree: € 6,50/ R'pas of Aafjepas € 4,90

Woensdag 16 november:
Poppentheater Jacobus Wieman, met "Een koffer vol Kleuren" (3+)

Een koffer vol kleuren is een voorstelling voor peuters en kleuters over kleuren. 
Koos ziet op het speelvlak een koffer die vol moet zitten met kleuren. Want de 
voorstelling heet: "een koffer vol kleuren". Hij onderzoekt de koffer en ontdekt 
dat alles daardoor door elkaar zit, door malle rijmpjes en versjes die de 
kinderen al snel mee kunnen zingen. 
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40

Zondag 27 november
Zondagmiddaglounge: Dansorkest De Stalen Band – ‘The Ramblers Radio 
Show’
Dansorkest De Stalen Band is een orkest met een eerbiedwaardige historie.
De duidelijk Nederlandse naam is afkomstig van de personeelsvereniging 
“De Stalen Band” die in de dertiger jaren van de vorige eeuw bij het in Leiden 
gevestigde metaalconstructiebedrijf N.V. Hollandsche Constructie Werkplaatsen 
(HCW) werd opgericht. Het eerste optreden vond plaats op 13 februari 1941, 
de officiële oprichtingsdatum van het orkest.
De muziek van het befaamde Nederlandse dansorkest The Ramblers wordt door 
het orkest in samenwerking met samensteller en presentator Wim Zweekhorst  
ten gehore gebracht in het unieke eigen programma “The Ramblers Radio 
Show”. Ruim dertig jaar lang werd door de radioluisteraars van voorheen 
afgestemd op de wekelijkse radio uitzending van The Ramblers onder leiding 

VOORSTELLINGEN CASTAGNET

WIJKGEBOUW CASTAGNET
Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam

Reserveren: 010-4225096 of castagnetsenc@rotterdam.nl

van Theo Uden Masman. Maar liefst tweeduizend uitzendingen zorgden voor 
een ongekend grote schare fans. Elke keer als de “Farewell Blues” als het 
onvermijdelijke einde van de populaire radioshow werd ingezet, wist men dat 
het programma voor die week helaas weer was afgelopen. “Maar…..we komen 
terug!", was steevast het geruststellende slotwoord van Theo Uden Masman.  De 
radiojaren van The Ramblers met Theo Uden Masman, arrangeur Jack Bulterman 
en zanger Marcel Thielemans komen weer tot leven als het orkest “The Ramblers 
Radio Show” presenteert. 
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40

Woensdag 30 november:
Juffrouw Dotje en Juffrouw Lotje, Sinterklaasfeest (3+)

Jufrouw Dotje en Juffrouw Lotje zijn buurvrouwen van elkaar en hele ‘gegoede‘ 
vriendinnen; ze wandelen samen, lezen elkaar voor en drinken gezellig samen 
een kopje thee. De dames houden van gezelligheid, vooral wanneer het jaar ten 
einde loopt. Ze zijn dol op kadootjes en je mag ze ‘s nachts wakker maken voor 
warme chocola, speculaas en marsepein. De gegoede vriendinnen bedenken 
plannetjes om zoveel mogelijk Sinterklaascadeaus te bemachtigen. Elk jaar 
verzinnen ze een nieuwe streek. Elk jaar is uiteindelijk Sint Nicolaas degene 
die hun plannetjes doorziet en verijdelt en de beide dames dwingt om hem te 
beloven, dat ze ‘het nooooit meer zullen doen‘. 
Aanvang: 14:30 uur, Entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40
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Ook werken inbrekers graag op plaatsen waar niemand hen ziet. Met die kennis 
kunt u uw woning beschermen.

tijDschakelaars
De indruk wekken dat u thuis bent, kan gemakkelijk met tijdschakelaars. Deze 
schakelaars doen lampen automatisch aan. U bepaalt zelf het tijdstip waarop 
dit gebeurt. Luxere modellen tijdschakelaars kunt u zelfs zo programmeren 
dat de lampen iedere dag op een ander tijdstip aangaan. Door in meerdere 
kamers lampen op tijdschakelaars aan te sluiten, lijkt het nog meer alsof er 
echt iemand aanwezig is. Als u spaarlampen of ledverlichting aansluit op deze 
schakelaars, blijven de kosten beperkt. Het gaat er echter niet alleen om dat 
u licht in de woning laat branden, maar ook dat er goede buitenverlichting is. 
Eventueel kan men een radio of televisie aan laten staan. Het moge duidelijk 
zijn dat verder het goed afsluiten van deuren en ramen met degelijk hang- en 
sluitwerk en het niet in het zicht laten liggen van kostbare zaken (autosleutels, 
laptops e.d.) aan te raden is.

Wat Doet De politie?
De politie heeft het drastisch verminderen van het aantal woninginbraken 
als prioriteit. Zo doet de politie na iedere woninginbraak standaard een 
grondig sporenonderzoek om te kijken of inbrekers vingerafdrukken of DNA 
hebben achtergelaten. Ook vindt er altijd buurtonderzoek plaats. We vragen 
hierbij bijvoorbeeld aan de buren of ze iets verdachts hebben gezien. Verder 
waarschuwt de politie dat er een inbraak is geweest. Bij huizen die op elkaar 
lijken, proberen inbrekers vaak op dezelfde manier binnen te komen. Met die 
kennis kunnen bewoners zelf preventiemaatregelen treffen.

bel 112, Daar pak je inbrekers mee!
Ziet u iets verdachts in uw buurt? Bel altijd 112. De interesse van de politie 
gaat vooral uit naar mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel interesse 
hebben in huizen en/of de omgeving. Ook verneemt de politie graag met 
welke auto of (brom)fiets/scooter deze mensen zich verplaatsen. Vooral de 
signalementen van de verdachte personen en de voertuiggegevens (merk, type, 
kenteken) zijn belangrijk. Wilt u liever anoniem blijven dan kunt u dat doorgeven 
via Meld Misdaad Anoniem: 0800- 7000.
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.

Zo tegen het einde van het jaar heb je de neiging om de balans op te maken. 
Als het gaat om woninginbraken dan kunnen wij zeggen dat wij het samen 
voor elkaar hebben gekregen om het aantal woninginbraken flink omlaag te 
brengen in Schiebroek. Wij hebben het idee dat dat onder andere komt door 
uw burgeralertheid! Met het oog op de donkere dagen geven we graag een paar 
tips ter voorkoming van woninginbraak.

licht aan, Voorkom inbraak!
Het is weer vroeg donker. Dat weten woninginbrekers helaas ook. Die slaan juist 
in de donkere dagen hun slag. Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?
De politie is in samenwerking met onder meer de gemeenten dit jaar weer 
gestart met een actie om bewoners te wijzen op het belang van verlichting in en 
om de woning. Hierbij krijgen de ‘hot spots’, wijken en buurten waar vaak wordt 
ingebroken, voorrang. Het doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- 
en buitenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want inbrekers houden niet van 
licht. En, zoals u ongetwijfeld weet, gelegenheid maakt de dief.
Bij tachtig procent van de woninginbraken zijn de daders gelegenheidsinbrekers. 
Ze hebben niet een bepaalde woning op het oog, maar kijken waar ze 
gemakkelijk kunnen toeslaan. 
Woningen waarbij de bewoners niet thuis zijn, vinden zij aantrekkelijk. Net als 
woningen waar ramen openstaan of die slecht hang- en sluitwerk hebben. 

VOORKOM INBRAAK!

De kluskanjers zijn nu sinds één jaar actief in de wijk Hillegersberg-Schiebroek. De klussen worden op vrijwillige 
basis gedaan door vakmannen, die werkzaam zijn als vrijwilliger bij DOCK-HiS. Alle vrijwilligers hebben een 
VOG-verklaring. Voor de klussen wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht. Zo betaal je voor een klus 
die korter dan een uur duurt een bedrag van € 2,50. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het ophangen van 
een schilderij, een stopcontact vervangen of lampen vastdraaien. Voor klussen die langer dan een uur duren 
(bijvoorbeeld een tuin opknappen, een kamer verven of laminaat leggen), wordt € 3,50 per uur berekend. 

U zorgt zelf voor het materiaal
Het is van belang dat de nodige materialen al aangeschaft zijn. Deze kosten zijn niet voor de kluskanjers. 
De kluskanjers zijn er voor buurtbewoners die niet mobiel zijn en/of weinig te besteden hebben. 
Heeft u de kluskanjers nodig? Neem dan gerust contact op via 06 264 284 93 of stuur een mail naar 
kluskanjers3052@gmail.com. De Kluskanjers staan voor u klaar!

KLUSKANJERS SCHIEBROEK

www.kluskanjers-his.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


