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LEVEN in SCHIEBROEK
OKTOBER/

NOVEMBER

2018

PEILING
PARKEEROVERLAST
VOOR BEWONERS
MEIJERSPLEIN E.O.

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

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

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

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

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

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

Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl
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PEILING PARKEEROVERLAST BEWONERS MEIJERSPLEIN E.O.
Leven in Schiebroek
info@leven-in-schiebroek.nl
De bewonersorganisatie Leven in Schiebroek hoort regelmatig klachten over
de parkeeroverlast in de omgeving van metrostation Meijersplein. Er wordt
geklaagd dat de parkeerplaatsen in de straat worden gebruikt door forensen,
ook al ligt er aan de overkant speciaal voor hen een P&R parkeerterrein. En er
wordt geklaagd over langparkeerders die hier hun auto stallen om vanaf RTHA
(Zestienhoven) te vliegen.
Leven in Schiebroek wil graag weten of bewoners inderdaad last hiervan hebben
en zo ja, op welke dagen en tijden. Ook willen wij weten of er bij overlast naar
uw mening maatregelen genomen moeten worden om de parkeerdruk te
verminderen. In de praktijk zal dat betekenen, dat er betaald parkeren door
de gemeente wordt ingevoerd met parkeervergunningen voor de auto’s van de
bewoners in het gebied.

PEILING
PARKEEROVERLAST
MEIJERSPLEIN E.O.
VOOR EN DOOR
BEWONERS
De peiling is anoniem maar u gelieve wel uw straatnaam
op te geven.

Gebied van het onderzoek
Asserweg tot Meidoornsingel, Donnerstraat, Teltinghof, Reuderpad, MeijerspleinNoord, Moddermanstraat, Diephuisstraat, Drionpad, Fockema Andreapad,
Meijersplein-Zuid, Naberstraat en Oppenheimstraat.

Vul hier de naam van uw straat in:
……………………………………………………………...................….

Wat kost betaald parkeren?
Bewoners in een gebied met betaald parkeren kunnen een parkeervergunning
aanvragen. De gemeente is van plan om de kosten voor de eerste vergunning
op € 115,20 per jaar vast te stellen (tarieven vanaf 1-1-2019) De tweede
vergunning kost € 248,40. Voor parkeren van bezoekers zijn er ook
mogelijkheden (zie website gemeente).

1. Ervaart u parkeeroverlast?
O ja

O nee

Indien nee: vraag 2 overslaan.

Peiling
Als op basis van de meningspeiling blijkt dat er parkeeroverlast is en dat
een meerderheid wenst dat er maatregelen moeten komen dan zal de
bewonersorganisatie dit rapporteren aan de Gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek. Die zal hierover dan een advies opstellen aan de gemeente
Rotterdam. Als een meerderheid aangeeft dat men géén parkeeroverlast
ondervindt of dat men niet bereid is de kosten van de vergunning voor
betaald parkeren te dragen, zal de bewonersorganisatie dit melden aan de
Gebiedscommissie. Die weet dan dat er geen reden of draagvlak is voor betaald
parkeren en zal dat, indien nodig, communiceren naar de gemeente.
Dit is dus een peiling voor en door bewoners. Indien u hier aan mee wilt doen
vul dan de korte vragenlijst hiernaast in en stuur de lijst aan
Leven in Schiebroek, Antwoordnummer 5017, 3050 VB Rotterdam.
Een postzegel plakken is niet nodig.
U kunt ook de lijst invullen via onze website www.leven-in-schiebroek.nl.
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2. Indien u parkeeroverlast ervaart:
De overlast is op: (O aankruisen indien van toepassing)
Op werkdagen

O ochtend

O middag

O avond

Zaterdag		

O ochtend

O middag

O avond		

Zondag		

O ochtend

O middag

O avond		

3. Bent u voor of tegen de invoering van een vergunning voor
betaald parkeren?
		O voor		O tegen

Stuur het ingevulde formulier naar:
Leven in Schiebroek
Antwoordnummer 5017
3050 VB Rotterdam
Een postzegel plakken is niet nodig.
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UW WONING VERKOPEN?
Het team van
EDHM staat voor u
klaar!
Maak een afspraak voor een geheel
vrijblijvende kennismaking en
verkoopadvies.
Bezoekadres (op afspraak):
Tjaskerlaan 76, 3052 HS RotterdamSchiebroek
tel. 088-111 2300, 06-33367013
edith@edhm.nl www.edhm.nl

088 111 23 00
V E R KO O P B E M I D D E L I N G

.

A A N KO O P B E G E L E I D I N G

.

TA X AT I E S

.

HYPOTHEKEN

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK SCHIEBROEK
-

Heeft u pijnklachten door uw kunstgebit?
Zit uw kunstgebit los?
Is uw gezicht veranderd?
Breekt uw kunstgebit regelmatig?
Is uw kunstgebit verouderd?

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

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

4

www.leven-in-schiebroek.nl / oktober -november 2018

IS ER EEN TUINMAN IN DE ZAAL?
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Eigenlijk is een foto van hem maken overbodig, want iedereen in Schiebroek
Zuid kent Jakob Janssens. Jakob is gewoon dé vrijwilliger van de wijk, bekend
van vele initiatieven, maar bovenal een betrokken mens. In 1991 is hij van
Groningen naar Schiebroek verhuisd en vond werk in Delft. Maar in 1994 moest
hij daarmee stoppen; Jakob kreeg een auto-immuunziekte. In combinatie met
de zware medicijnen die hij daarvoor kreeg werd het onmogelijk voor hem om te
blijven werken. Pas toen na tweeëntwintig jaar de medicijndruk verminderd werd
kon Jakob weer letterlijk uit de voeten, maar fysiek werd hij nooit meer de oude.

Kluskanjers
“Thuis blijven zitten wil ik niet", zegt Jakob en hij meldde zich bij een
welzijnsorganisatie op zoek naar een zwemmaatje om zijn mobiliteit te
verbeteren. Dat zwemmaatje heeft hij nog steeds niet, maar wel zag DOCK
zijn talenten en gaf hem de ruimte om die te ontwikkelen en in te zetten. En
ook daardoor kon hij zijn mobiliteit verbeteren! Hij begon met taallessen aan
nieuwe bewoners en werkte mee in het reparatiecafé, een werkplaatsje waar je
bijvoorbeeld kapotte huishoudelijke apparaten kon laten repareren.
"Die taallessen geef ik nog steeds", zegt Jakob. "Maar bij het reparatiecafé
kregen we steeds vaker de vraag of we ook niet klusjes bij de mensen thuis
konden doen. Toen hebben wij samen met anderen en ondersteund door DOCK
de Kluskanjers opgericht, een groepje vrijwilligers dat bij mensen thuis klusjes
verricht. Klusjes die ze zelf niet (meer) kunnen. Dat kan gaan om het indraaien
van een nieuwe lamp, maar ook het bijhouden van een tuin of het opruimen
van een schuur. Die kluskanjers worden veel gevraagd, zóveel dat we niet altijd
aan de vraag kunnen voldoen. Nu zijn we op zoek naar een tuinman voor de
mensen die zelf hun tuintje niet meer kunnen onderhouden. We hadden een
hele goede maar helaas voor ons, wel gelukkig voor hem: die kreeg een aanbod
voor betaald werk. Dus als er lezers zijn die een beetje verstand hebben van
tuinieren en het leuk vinden om mensen voor wie dat te zwaar wordt te helpen,
dan horen we dat graag!"

Taalbarrière
Jakob vervolgt: "Er is ook een kookgroep uit Borgsate naar het Huis van de
Wijk gehaald toen de groep moet stoppen. Met zowel de Kluskanjers als de
Kookgroep ben ik altijd druk bezig, maar zelf kook en klus ik”, niet grinnikt
hij.. "Dat kan ik niet meer. Maar wat ik wel kan is mensen enthousiast maken
om die dingen te doen en de boel organiseren.” Dan wordt hij ernstig: “De
kluskanjers komen bij allerlei mensen en soms treffen ze daar hele erge
problemen aan. Dan roepen ze mij en ga ik kijken wat er aan de hand is. Dan
probeer ik uit te zoeken waar en bij wie die mensen terecht kunnen voor hulp.
Vaak kan DOCK helpen, maar ook het wijkteam komt er soms aan te pas.
Schiebroek-Zuid is een heel tolerante wijk; er wonen hier veel verschillende
soorten mensen die elkaar wel accepteren, maar toch langs elkaar heen leven.
Dat komt doordat ze elkaar niet verstaan en ook geen Nederlands kennen.
Dat is de grootste probleemveroorzaker hier. Als je de Nederlandse taal niet
machtig bent kun je niet goed uitleggen dat er iets mis is en je kunt ook geen
brieven van de gemeente lezen. Bij mijn taallessen ontmoet ik volwassen
mensen die nooit hebben leren lezen of schrijven. Dan wordt integreren heel
moeilijk en blijf je vaak met problemen zitten die best opgelost hadden kunnen
worden. Maar dan moet je wel weten bij wie je moet zijn en wat je moet zeggen!
En omdat ze dat niet goed kunnen worden hun problemen vaak niet herkend
en wordt er niets voor ze gedaan. Dat geeft de mensen hier maar al te vaak het
gevoel dat ze er niet bij horen, ook al omdat alle hulp die ze voorheen kregen
wordt wegbezuinigd."

Help mee!
"Neem nu zo’n BTW-verhoging op gewone levensmiddelen. Dat raakt de mensen
hier direct. Er is veel armoede en de mensen weten niet waar ze naar toe
moeten. Ze hebben steeds meer het gevoel dat ze er niet toe doen en verliezen
hun zelfrespect.
Ze noemden mij buurtambassadeur. Maar nu staat die naam voor iets anders,
voor wat ik buurtambassadeur nieuwe stijl noem. De buurtambassadeur
nieuwe stijl is iemand die bij de mensen thuis komt, ze bij de buurt betrekt,
wegwijs maakt en instanties en mensen waar nodig met elkaar in contact
brengt. Vanwege mijn vele contacten en buurtkennis is mij gevraagd om
buurtambassadeur te worden. Dat vind ik het prachtig, maar helaas is het
voor mij fysiek te zwaar. Natuurlijk blijf ik wel betrokken bij de buurt, met de
kluskanjers, de kookgroep en wie weet wat er nog meer komt. Men is nu al
bezig om een buurtbedrijf op poten te zetten met daarin bijvoorbeeld een
maatjesproject en koken bij de mensen thuis. De klusdienst voor thuis kan
nog wat extra klussers gebruiken. Voor klusjes, reparaties, sjouwen bij (kleine)
verhuizingen enz. En zoals gezegd, een tuinman is ook heel welkom!”

Wilt u helpen met klussen of tuinonderhoud?
Neemt u dan contact op met Jakob Janssens, tel. 06-2642893.

www.leven-in-schiebroek.nl / oktober -november 2018
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Vrijblijvend advies?

Telefoon 010-418 05 15
www.spindlermakelaars.nl

FUNDA beoordeling

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

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)
6
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Deskundigheid
Lokale marktkennis
Prijs/kwaliteit
Service & begeleiding
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BUURTAMBASSADEURS
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Buurtambassadeurs, wat zijn dat eigenlijk? Jakob Janssens (zie pagina 5)
had het er zijdelings al over, maar voor een uitgebreid antwoord op de vraag
wendden wij ons tot Gré Korteweg, medewerkster bij DOCK en degene die het
project Buurtambassadeurs in Schiebroek op poten wil zetten.
Gré is al enige jaren voor DOCK werkzaam in Schiebroek. Ze helpt o.a.
mensen die administratief zo in de knoop zijn geraakt dat ze in de schulden
zijn gekomen. Maar voor schuldhulpverlening (een gemeentelijke dienst) is
wel nodig dat je een geordend dossier overlegt en met die ordening helpt
DOCK. "Mensen komen hier zelfs letterlijk met hun administratie in een
schoenendoos”, zegt zij. "Dan is hulp hard nodig”

Aanspreekpunt
Of buurtambassadeurs daar iets mee te maken hebben? ” Nee, niet echt",
zegt Gré, “daar gaat het ook soms ook wel om hulp, maar van een andere
soort. Het woord ambassadeur zegt het al: buurtambassadeurs komen bij
(nieuwe) mensen in de wijk, ook bij zogeheten nieuwkomers, dus mensen
uit het buitenland. Daarvoor werken we samen met Vluchtelingenwerk.
Buurtambassadeurs komen met de bedoeling om contact te maken, ze
wegwijs te maken in de buurt, informatie te geven over scholen, artsen of
waar bepaalde winkels te vinden zijn en ga zo maar door. En natuurlijk, als de
buurtambassadeur merkt dat een bewoner problemen heeft moet hij/zij de
bewoner over de drempel kunnen helpen om die hulp bij DOCK of een andere
instantie te zoeken. Een buurtambassadeur moet een aanspreekpunt zijn voor
de hele wijk."
“Dat is nogal wat", vervolgt Gré, "maar het kan wel werken. In Capelle a/d
IJssel zijn al langere tijd buurtambassadeurs actief en dat gaat goed. Hier willen
wij het iets anders aanpakken: buurtambassadeurs zijn mensen uit de eigen
buurt. Dat kunnen verschillende mensen zijn, uit alle mogelijke groeperingen.
Als ze maar betrokken zijn bij de buurt en zich daar ook echt voor in willen
zetten. En ze moeten goed Nederlands kunnen spreken. Natuurlijk ben je
niet van de ene op de andere dag buurtambassadeur. Je moet op mensen af
durven stappen, een praatje kunnen maken en zeker bij huisbezoeken oog
hebben voor wat er misschien niet gezegd wordt, maar wel een probleem zou
kunnen zijn of worden. Vroegsignalering. Heel belangrijk, want hoe eerder je
een probleem signaleert, hoe eerder en makkelijker je hulp kunt bieden. Dat
is geen geringe taak en daarom bieden we de mensen die buurtambassadeur

Gré Korteweg

willen worden ook ondersteuning aan door bijvoorbeeld trainingen. En ook
belangrijk is om te melden dat het is niet de bedoeling dat je het alleen
doet. Huisbezoeken bijvoorbeeld doe je altijd met zijn tweeën. Maar als je
verantwoordelijkheidsgevoel hebt tegenover anderen, graag met mensen contact
hebt en samen wat van je buurt wilt maken, ben je van harte welkom als
buurtambassadeur.

Interesse?
Gré wil voor Schiebroek-Zuid een team van zes à tien ambassadeurs
samenstellen. Als jij daar bij wilt horen neem dan contact op met Gré Korteweg,
tel 06-18525765 of e-mail: gkorteweg@dock.nl.

WIE KENT DE PERSONEN OP
DEZE FOTO?
Tijdens de verbouwing van ons huis aan de Plataanweg 24, ongeveer 8 jaar
geleden, vond ik deze foto in glas op de zolder. De techniek van deze foto
dateert uit 1870 maar hoe oud deze foto is, kan ik niet achterhalen. Met behulp
van een fotograaf (Lou Wolfs Fotografie) hebben we de foto gedigitaliseerd.
Ons huis is gebouwd in 1921. De personen op deze foto zijn voor mij onbekend.
Ook bij navragen in de buurt en bij onze voormalige buren leverde geen
resultaat op. Ik zou het wel leuk vinden om de originele foto te overhandigen
aan de nabestaanden. Dus, wie kent de personen die op deze foto staan?
Een reactie kunt u sturen naar marco.vriens@hotmail.com.
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SCHIEBROEK VAN TOEN

(deel 52)

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Met enige regelmaat is conservator van het museum 40-45 NU, Johan van
der Hoeven, te gast bij Radio Rijnmond. Het zijn altijd bijzondere verhalen
en onze oren waren gespitst toen het enige tijd geleden ging over een
stoutmoedige inwoner van Schiebroek. De heer Van der Hoeven stelde graag
alle documenten en het verhaal ter beschikking. Leest u hieronder het verhaal
van Lambrecht Willem Gerhardt.

Weer een puzzelstukje
Uit Overloon kreeg ik een berichtje of wij geïnteresseerd zouden zijn in
documenten uit de oorlog van een ambtenaar van de gemeente Rotterdam.
Lambrecht Willem Gerhardt, geboren in 1904 en wonende aan de Adrianalaan
72 in Schiebroek. Uit de documenten blijkt dat Lambrecht illegaal werker was
van de landelijk organisatie, afdeling falsificatie en persoonsbewijzen.
Van die organisatie hadden wij al eerder gehoord. Wij hebben in het
museum de gegevens en de collectie van Kees van den Engel en Jim Keeffe.
Kees was de oprichter van de Firma Coco, de vervalsingscentrale van het
Rotterdamse verzet. Jim Keeffe, een neergeschoten Amerikaanse piloot die
was ondergedoken, hielp hem bij het vervalsen. Toen Kees van den Engel werd
gearresteerd en in december 1944 het hoofdkwartier aan de Mathenesserweg
118b werd opgerold, werd Lambrecht verantwoordelijk voor de falsificaties.
Uit de documenten blijkt echter dat Lambrecht veel meer deed: hij verschafte
onderdak aan onderduikers en nam het op voor een gedeserteerde Duitser.
Deze Duitse soldaat, Schröder Reichert, was in 1933 gevlucht uit NaziDuitsland. In het vrije Zweden trad hij op als artiest.
Toen Reichert's moeder in 1943 ernstig ziek werd, had ze nog maar een wens:
haar zoon zien. Hij wist dat hij een groot risico zou lopen, maar vertrok toch
naar Duitsland. Daar zag hij zijn moeder en, je raadt het al: hij werd verraden
en gearresteerd. Hij moest in militaire dienst en kwam in 1944 naar Nederland.
Toen vond hij het welletjes, deserteerde en dook onder bij de familie Prins, hier
in Rotterdam. Schröder Reichert probeerde bij het verzet te komen en bood
zelfs zijn wapens aan. Het verzet vertrouwde hem echter niet en ondertussen
werd hij ook nog eens door de Grüne Polizei gezocht. Als ze hem zouden vinden
zou hij de kogel krijgen. Uiteindelijk won hij het vertrouwen van Lambrecht.
Schröder Reichert heeft niet alleen geholpen met het falsificeren, maar
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adjudant inspecteur. Hij kreeg daar tien guldens en achtenvijftig centen voor.
Tot slot nog twee documenten: een ode aan Gerhardt, geschreven door enkele
door Gerhardt geholpen onderduikers en een lijstje dat Gerhardt moest maken.
Op dat lijstje staat nauwkeurig omschreven wat hij voor het verzet heeft gedaan.
U zult begrijpen dat wij heel blij zijn met deze documenten en deze direct
hebben ingeschreven in onze collectie onder nummer 11342. Zij maken de
puzzel weer een stukje completer!

Ode aan dhr Gerhardt - Als illegaal werker
Mijnheer
In het leven gaan véél dingen
ongemerkt aan ons oog voorbij.
Doch wat ik nu wil mededeelen
Maakt een uitzondering in de rij.
't Is een hulde aan den heer Gerhardt
Voor zijn werken deez' vijf jaar.
Die voor ons gold als verschrikking.
Juist in dien tijd speelde hij het klaar.
Als ambtenaar werkzaam ten stadhuize
in Rotterdam - die grote stad.
Wijde hij zich aan d'Ondergrondsche
Waar hij een groot aandeel in had.

verrichtte ook koeriersdiensten. Dat laatste deed hij in zijn Duitse uniform…
Bij de razzia van 10 november 1944 heeft hij, in datzelfde uniform, meerdere
Rotterdammers weer vrij weten te krijgen, waaronder de drie gebroeders
Dalmeijer. Daar hebben wij nu een door Lambrecht ondertekende verklaring
van.

Vele jongens - vele mannen,
Bleven vrij door zijnen daad.
Uit de handen van de Duitsers.
Mijnheer Gerhardt was als steeds
paraat.
Aan de ooren was gekomen
van de Grüne Polizei
Dat heer Gerhardrt was een illegale
Die moeten we hebben zeiden zij.

Doch buiten de waard hadden zij
gerekend
want al zochten zij dagen lang
Ze konden hem niet te pakken krijgen
Ze maakten hem wél blij - niet bang.
Dan dook hij onder enkele dagen.
Dook daarna dan tóch weer op.
Om weer ondergronds te werken.
Nimmer gaf het het tóch op.
Ja, zijn vrouw was dikwijls angstig
Op de zenuwen soms zo waar
Maar, Gode zij dank -'t is goed
afgelopen.
Het kwam gelukkig voor elkaar.
Het deed haar zelfs een paar keer
verhuizen.
Uit logeren - ging zij dan.
Doch kwam terug als de baan weer
vrij was.
Keerde weer bij hare man.

Na de oorlog werd Lambrecht aangesteld in kamp Hoek van Holland. Een kamp
waar NSB-ers werden geïnterneerd. Eerst als waarnemend inspecteur en later

Geschiedenis van Schiebroek
De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille begin.
Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Een ‘must have’ in uw boekenkast, een mooi geschenk
voor een verjaardag. Bent u Schiebroekenaar of kent u
iemand die ooit in Schiebroek gewoond heeft en er nog steeds
met liefde over spreekt? Dan is dit boek echt een aanrader!
Chris Mast: “Schiebroek doet mee is een encyclopedie van
Schiebroek, een boek van gewicht”

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl
www.leven-in-schiebroek.nl / oktober -november 2018

9

JUWELIER Y. COMMEREN

VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!
Ook voor uw reparaties zoals: goud,
zilver, horloges en klokken, vakkundig
gerepareerd met garantie. Rijgen en
knopen, taxaties... Kortom, daarvoor
bent u bij ons aan het juiste adres!

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

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!

- 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
- Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
- In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.
* BINNENZONWERING		
* VERF EN BEHANG
* VOUW/PLISSE- en			* JALOEZIËEN (OP MAAT)
ROLGORDIJNEN (OP MAAT)		
* LAMELLEN (OP MAAT)

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

ADMINISTRATIEKANTOOR

maakt uw party compleet!

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

J . W. M E K K I N G
Wij verzorgen voor u uw:

Administratie
Belastingaangiften
Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam
Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl
10

Dotterbloemstraat 19		

Fax.010 - 422 65 99

3053 JV Rotterdam		

info@boboverhuur.nl

Tel. 010 - 422 29 13		

www.boboverhuur.nl
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AVOND VAN GEDENKEN
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Het Gedenkbos aan de rand van het Schiebroekse Park groeit gestaag. Dit jaar
is daar de honderdste boom aangeplant. Die groei geeft aan dat er bij veel
mensen behoefte bestaat aan een plekje om hun geliefden te gedenken en een
gedenkboom voorziet in die behoefte. De boom met zijn bloesems, bladeren en
herfsttinten vormt een levend monument voor de overledenen.
De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park plant jaarlijks twintig nieuwe bomen
aan voor mensen die op enige wijze een band met Schiebroek hebben. De
aanplant is een kostbare zaak, terwijl de stichting heel graag een gedenkboom
voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar wil laten zijn. Om die reden wordt
jaarlijks een subsidie aangevraagd bij de gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek. Met behulp van die subsidie hoeft de eigen bijdrage van de
aanvragers niet meer te bedragen dan € 150,--.

Gedenken
Buiten de mensen om die een boom hebben aangeplant zijn er veel mensen
voor wie het gedenkbos een herdenkingsplek is. Mensen die wellicht behoefte
hebben aan het neerleggen van een bloem, het schrijven van een persoonlijke
boodschap of iets anders dat hun herinnering vormgeeft.
De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek heeft financiële ondersteuning
verleend om op vrijdagavond 2 november 2018, traditioneel de herdenkingsdag
voor overledenen, een bijeenkomst te organiseren in het Gedenkbos. Samen
met de Goede Herderkerk, die materiaal verschaft om mee te gedenken, kan
dan door iedereen die dat wil een herinnering worden vormgegeven, een
persoonlijk gesprek aangegaan of gewoon alleen maar in stilte worden herdacht.
Meer informatie vindt u op: www.avondvangedenken.nl

OPRUIMACTIE SCHIEBROEK SCHOON
Opruimactie zwerfvuil: start aan de Ringdijk, in het park tegenover Plaswijckpark
Ook Schiebroek is niet vrij van zwerfvuil. Vooral op plaatsen waar veel
mensen voorbij komen, bij bankjes, op parkeerplaatsen en in bosjes
verzamelt het zich. Om het onderwerp zwerfvuil ook hier onder de
aandacht te brengen, en van Schiebroek wél die zwerfvuilvrije zone te
maken, organiseren wij op zaterdag 24 november een opruimactie.

Doe mee met de actie!
We starten om 10.00 uur in het park tegenover Plaswijckpark en zorgen dat
we goed herkenbaar zijn. Voor de liefhebbers stippelen we routes uit die onder
handen genomen kunnen worden, maar je kunt ook materiaal ophalen en aan

de slag in je eigen straat of buurt.
Voor kinderen zijn er felgekleurde hesjes en als de actie is voltooid krijgen de
kinderen een diploma!

Laat het even weten
Graag aanmelden op: www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/
actie?id=65341 of via greenteam22@outlook.com.
Goed als je meedoet!

www.leven-in-schiebroek.nl / oktober -november 2018
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DE BTV TIMMERT ACTIEF AAN DE WEG EN
ZOEKT BESTUURLIJKE VERSTERKING
Dirk Breedveld, voorzitter BTV
info@btv-rotterdamairport.nl

Wat is de BTV?
De vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) bestaat sinds 1985 en zet
zich in voor de verbetering van de woon- en leefomgeving van Rotterdam-The
Hague Airport (voorheen Vliegveld Zestienhoven). Per oktober 2018 staat het
aantal leden op ca. 950 gezinnen.
De BTV informeert via de pers, bestuurders en ambtenaren van de gemeenten,
de provincie, de rijksoverheid; de Tweede Kamer, politieke partijen en verwante
organisaties over de standpunten van de BTV. Tevens informeert de Vereniging
BTV via zijn website, nieuwsbrieven en social media over ontwikkelingen rond
het vliegveld en de daar aan verbonden overlast.
Voor meer informatie zie ook: https://www.btv-rotterdam.nl/over-ons

Actuele ontwikkelingen en zienswijzen
Begin dit jaar is door het bestuur van de BTV besloten om een second opinion
uit te laten voeren op de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse, die in
2015 in opdracht van de directie van RTHA is gemaakt.
De BTV heeft hier twee deskundigen voor ingehuurd, te weten dr. Walter
Manshanden en drs. Leo Bus. Begin juli heeft dit rapport het licht gezien en
heeft meteen de landelijke pers en media gehaald. 26 September jl. hebben
we het in wijkcentrum ‘De Buurvrouw’ gepresenteerd voor onze leden en andere
belangstellenden. Uit de second opinion blijkt dat er over het geheel genomen
sprake is van overschatting van het positieve saldo. Dat ontstaat door de
overschatting van de directe baten voor de consument en onderschatting van
de externe schadelijke, dan wel negatieve effecten. Bij schadelijke effecten
kunt u denken aan CO2-uitstoot, fijnstof, geluidsoverlast, gezondheidseffecten

en vermindering van woningwaarde. De maatschappelijke kosten-baten
analyse over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport biedt dan ook
onvoldoende basis voor besluitvorming. Een herziening van deze MKBA is vanuit
maatschappelijk oogpunt gewenst. Het rapport is te lezen via: https://www.
btv-rotterdam.nl/54-leden-only/2018/551-toelichting-op-second-opinionrapport-mkba.

Overige actualiteiten
Naast de dagelijkse contacten die wij hebben met media, pers, politiek (lokaal,
regionaal en nationaal) spreken wij met veel andere belanghebbenden,
onder wie natuurlijk onze leden maar ook diverse experts op nationaal en
internationaal gebied.
Laatste nieuws in dit verband is dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
de geluidsnormen rondom Europese vliegvelden omlaag moeten en wel naar
45 dB. Dus ook rond Rotterdam The Hague Airport, waar deze waarde op dit
moment significant hoger ligt. Overschrijding van deze norm leidt volgens de
WHO tot gezondheidsproblemen. Op dit moment zijn de gemeten waarden in de
regio veel hoger!

Bestuurlijke versterking gewenst!
We zoeken mensen met passie voor deze zaak die ons helpen met lopende
projecten en dossiers!
1. deeldossiers uitdiepen en terugkoppelen aan het bestuur.
2. ledenwerving: flyeren op straat en deur aan deur.
3. bijeenkomsten bijwonen, een kort inhoudelijk verslag schrijven en
terugkoppelen aan bestuur.
Wil je meer weten, mail ons via info@btv-rotterdamairport.nl.

WIE BEDENKT HET THEMA VOOR
KUNSTFESTIVAL 2019?
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We willen heel graag aan de slag, dus doe mee, denk mee en laat van je horen!
De bedenker van het leukste en best uitvoerbare thema krijgt een mooie kunstwerkje.
Stuur jouw idee voor het thema naar: info@kunstfestival.nl
En... Like ons op Facebook! Daar kun je ook jouw idee posten.

Kunstfestival: samen maken we Schiebroek nóg leuker!
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JUF JANNIEK LERAAR VAN HET JAAR!
Wat zijn we trots en blij: onze juf Janniek is uitgeroepen tot de állerbeste leraar
van heel Rotterdam!! Janniek van den Berg, leerkracht van groep 5 op de
Fatimaschool, werd onlangs voorgedragen voor deze eervolle titel; de ouders
en leerlingen uit haar klas van vorig schooljaar waren ervan overtuigd dat zij
ruimschoots voldeed aan alle kwalificaties. En dat bleek! Er werd enthousiast
en massaal gestemd en dat leverde haar al snel een plaats op in de top 3.
Een mooie prestatie op zich! Het feest was echter compleet toen er op vrijdag
5 oktober bekend werd gemaakt dat zij van de drie toppers de nummer 1 was
geworden.
Wat maakt juf Janniek zo speciaal? De jury omschreef het als volgt: “Ze oefent
haar hobby uit voor de klas. Ze zorgt voor een fijne sfeer in de klas met drie
vaste regels. Door in de eerste schoolweek met ieder kind te spreken, leert ze
snel de leerbehoeftes van de kinderen kennen. Successen worden in de groep
standaard gevierd. Ze coacht haar collega’s in didactische vaardigheden en
ze volgt een master educational needs, om eigen deskundigheid nog verder te
ontwikkelen.”
Janniek: “Het was best een pittige selectie. Ik heb gesprekken gevoerd met
volwassen juryleden, maar ook - vanzelfsprekend - met de jeugdige garde.
Ik moest een advies formuleren aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, de klas van de toekomst schetsen, vertellen over mijn lesmethode
en hoe ik zorg voor een fijne sfeer in de groep, waarom ik denk genomineerd te
zijn en nog veel meer. Al met al een spannende ervaring, die me nog meer doet
beseffen hoe bijzonder mijn beroep is. En deze waardering maakt het alleen
nog maar mooier!”

De maandag na de prijsuitreiking wachtte Janniek een feestelijke ontvangst
op school: er stond een tuktuk klaar voor een ererondje door de wijk, onder
luid applaus en gejuich van alle kinderen en collega’s. Julie, een ‘oud-leerling’
van juf Janniek, vertelde enthousiast: “Juf Janniek is gewoon de beste, omdat
ze alles wat we toch al moeten leren, veel leuker weet te maken.” En toen de
dame vroeg wat er nog meer zo leuk was, zei Bruno: “Ze maakt veel grapjes!”
De ouders van Lucy, ook een leerling uit haar vorige klas, prezen juf Janniek om
haar inzet: elke dag 1000%. Mooie woorden, die bevestigen dat juf Janniek de
terechte winnaar is van de verkiezing ‘leraar van het jaar’!

DRINGENDE OPROEP
BEZORGERS
Voor dit blad zijn we op zoek naar
mensen die zes keer per jaar LiSmagazine in een (klein) deel van
Schiebroek willen bezorgen.
Houdt u van een frisse wandeling, even
de zinnen verzetten en tegelijk nuttig
bezig zijn, dan vinden wij het heel fijn als
u ons komt helpen.
Stuur alstublieft een e-mail naar:
redactie@ leven-in-schiebroek.nl.
Een briefje sturen kan ook:
sbo Leven in Schiebroek,
Antwoordnummer 5017
3050 VB Rotterdam.
Een postzegel is niet nodig!
www.leven-in-schiebroek.nl / oktober -november 2018
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IN NOVEMBER BIJ DE BUURVROUW

zondag 28 oktober 2018 om 19:00 uur: Woeste Woning
Een echt spannend verhaal voor het slapen gaan
Thomas is ervan overtuigd dat het spookt in het huis aan de overkant. Hij heeft
het allemaal gezien. Lichten die plotseling aangaan, ramen die op ogen lijken,
krakend hout alsof een monster zich schuilhoudt. Komt je bal per ongeluk in de
tuin terecht, dan verdwijnt ie spoorloos. En dan heb je nog de bewoner van het
huis. Een enge man die nog het meest op een oude tovenaar lijkt, met ontploft
haar en een enorme haakneus. Het huis draagt een geheim in zich. Het huis ...
leeft! Iedereen verklaart Thomas voor gek, maar Loena gelooft hem. Ze gaan op
onderzoek uit en ontdekken het verrassende geheim van de woeste woning.
Dingen zijn niet altijd zoals ze lijken...

zondag 4 november 2018 om 10:00 uur: Pakje Plezier! (4 t/m 6 jaar)
Pakje Plezier is ervan overtuigd dat creativiteit het leven leuker maakt en dat
vindingrijkheid je mogelijkheden vergroot. Niet zo gek dat veel volwassenen
genieten van de originele gedachten van kinderen. Veel van ons zouden deze
het liefste willen koesteren en stimuleren. Tegelijkertijd laten we weinig over
aan de verbeelding van kinderen. Veel knutselpakketten leggen stap voor stap
uit hoe je een perfect plaatje na kunt maken. Een eigen idee is niet nodig. Bij
Pakje Plezier ontdekken kinderen nieuwe materialen, kunnen ze fantaseren
en hun creativiteit ontwikkelen. Ieder pakket heeft een thema en bevat een
stappenplan en praktische tips. Genoeg om zelf mee aan de slag te gaan.
JE KOOPT EEN KAARTJE VOOR JE KIND
EN DAARMEE MAG 1 VOLWASSENEN MEE HELPEN.

zondag 4 november 2018 om 10:00 uur: DE BEZETTING SPEELT
Ruim een decennium lang maken we al kamermuziek op het hoogst mogelijke
niveau met ons ensemble van vijf strijkers en vijf blazers. Met een bezetting
van twee tot tien musici kunnen we alle kanten op. Juist die verschillende
combinaties van instrumenten bieden een rijke variatie in klank. Continu
zoeken we daarbij naar niet-alledaags repertoire. Daarnaast spelen we op maat
gemaakte arrangementen door hoboïst Alexander van Eerdewijk. Het resultaat?
Een spannende, bruisende programmering waarin grote, kleine, bekende en
minder bekende werken aan bod komen. Naast onze concertseries in Rotterdam
zijn we op verschillende podia door het hele land te zien en laten we regelmatig
van ons horen op radio en televisie.

woensdag 28 november 2018 om 14:30 uur: GOUWE OUWE
Bij Gouwe Ouwe gaat u op reis door de sixties in de sfeer van de kroeg van
weleer. Onze huisband speelt de hits van Cliff Richard, Elvis en Wim Sonneveld.
Zing, dans en sjans op dit muzikale feest van herkenning! De entree is slechts
een piek. Bent u ook van de partij?
In de komende periode staat Gouwe Ouwe twee keer bij De Buurvrouw:
• 28 november 2018
• 30 januari 2019
Aanvang: 14.30 uur (zaal open vanaf 14.00 uur)
Kosten: een euro.
Kaartjes kunnen gekocht worden via het internet of bij de balie. Reserveren
mag altijd en dat kan in het café van de Buurvrouw van maandag tot en met
vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.

KAARTEN voorstellingen via www.debuurvrouwrotterdam.nl of aan de
balie van De Buurvrouw, Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam.
14
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slachtoffer geworden van deze klussers, bel dan direct de politie via 09008844. Noteer altijd signalementen en/of kentekens of maak foto’s. Als u wordt
bedreigd of er is sprake van spoed dan belt u 112. Denk niet alleen aan uzelf,
let ook op alleenstaanden en/of ouderen in uw wijk of buurt. Deze malafide
klusjesmannen gaan geraffineerd te werk en kiezen hun slachtoffers zorgvuldig.

Verdachte zaken? Meld het bij de politie

CSI SCHIEBROEK

WAARSCHUWING
Politie waarschuwt voor klussende oplichters
In de regio Rotterdam zijn klussende, soms Engelssprekende, oplichters actief.
De politie heeft klachten van bewoners ontvangen. Zij moesten grote bedragen
betalen terwijl de werkzaamheden niet goed uitgevoerd waren. Het gaat om
personen die stelselmatig aan de deur hun diensten aanbieden zoals het
schoonmaken of renoveren van de gevel of dak, ophogen van de oprit of de
voortuin en andere tuinwerkzaamheden.
Bewoners wordt verteld dat bijvoorbeeld hun dak onderhoud nodig heeft en
vervolgens worden de slachtoffers hoge rekeningen gepresenteerd die contant
betaald moeten worden. Ook wordt het werk dikwijls niet afgemaakt. Wij
adviseren dan ook om niet in zee te gaan met deze klussers, die vaak rijden in
bestelbusjes. De politie werkt aan de aanpak van deze reizende klusjesmannen.
Daarbij is informatie van gedupeerden en ook van bewoners die deze klussers
zien, voor ons van groot belang!

Advies van de politie
Wordt u met dergelijke opdringerige personen geconfronteerd of bent u

sbo

Een groot deel van de jaarlijks door de politie opgeloste misdrijven is te danken
aan tips. Wie iets wil melden over een misdrijf, kan dat 24 uur per dag doen;
telefonisch, per mail, brief, of mondeling in het politiebureau. Een andere optie
is Meldpunt Anoniem (0900-8070). Als het maar gebeurt. Dan kan de politie
de daders aanpakken en wordt het gebied voor iedereen weer veiliger.
Een automobilist rijdt door nadat hij tegen een geparkeerde auto is gebotst
en u heeft z’n kenteken genoteerd. Er lopen vreemde mensen door de straat
die opvallend veel belangstelling hebben voor het huis van de buren of de
geparkeerde auto’s. Het zijn maar twee willekeurige voorbeelden van meldingen
uit de dagelijkse praktijk, waar de politie blij mee is.

Achteraf spijt
En niet alléén zij. De eigenaar van de geparkeerde auto kan door de melding
zijn schade verhalen en door de tip over vreemde snoeshanen wordt mogelijk
een inbraak of autokraak voorkomen. Niemand die dan dankjewel zegt. Maar de
politie heeft genoeg voorbeelden waarin buurtgenoten achteraf zeggen spijt te
hebben dat zij niet belden.

Handig
Twijfelt u toch? Agenten komt liever voor niets, dan te laat, dus bel dan voor
alle zekerheid toch het alarmnummer 112 (bij acute zaken), of het algemene
nummer 0900-8844 (als het minder haast heeft). Probeer ook kenmerken van
dader(s) en vervoermiddel(en) te noteren, want soms kan de politie niet direct
op uw telefoontje reageren. Dan is een kladje wel zo handig.
Graag tot ziens in de wijk!
Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek

Leven in Schiebroek

LIDORGANISATIES:
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
info@ocschiebroek.nl
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. van Es, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

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

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

DONATIES
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u
uw bijdrage storten t.n.v. Samenwerkende
Bewonersorganisaties Schiebroek.

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

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op
13 december 2018. U kunt uw kopij vóór 19
november 2018 inleveren bij:
Leven in Schiebroek, Antwoordnummer
5017, 3050 VB Rotterdam (geen postzegel!).
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

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

Meesterlijk in vertrouwd (ver)bouwen!
Aannemingsbedrijf E.J. Bouwmeester is al sinds drie generaties werkzaam in Rotterdam
en omstreken. Binnen ons vakgebied voeren wij complete verbouwingen, restauraties en
nieuwbouw uit. Ook het dagelijks onderhoud hoort daar bij. Al met al bieden wij u het hele
pakket, van A tot Z. Onze afspraken komen we na én we vinden het vanzelfsprekend om
kwaliteit te leveren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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