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"ONDERSTEBOVEN!" 
is het thema van de dag van het Kunstfestival op zaterdag 14 september 2019

 (zie pag. 8 en 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 en Manicure

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

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

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

ACRODENT tandtechniek en tandartspraktijk

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

Peppelweg 116-118 | 3053 GS Rotterdam | tel. 010-4182632 | fax. 010-4183679 | rek. 3580883
info@bloemsierkunstsjerp.nl

www.bloemsierkunstsjerp.nl

JUWELIER I GOUDSMID I REPARATIES I TAXATIE I IN-  EN VERKOOP

Volg ons op

een zaak
vol glans!

sinds
1955

Peppelweg 91a - Rotterdam-Schiebroek - Tel. (010) 418 72 68
www.hugovandamjuwelier.nl

KLOKKEN-
REPARATIES

SIERAAD- EN
HORLOGEREPARATIES

BATTERIJ VERVANGEN

Modern en klassiek
Met desgewenst een aan-huis-service

Hugo en Jannie zijn
beiden gediplomeerd
sieraad- en horloge-
hersteller. Vaak klaar

terwijl u wacht. 

Voor alle horlogemerken. Klaar terwijl u wacht. 

8,-v.a.

Advertentie 95x134mm - Algemeen LiS FC Van Dam Juwelier:Layout 1  15-07-19     

Kom voor het beste scharrelvlees naar

VLEESWAREN
GOURMET

MAALTIJDEN
SPECIALITEITEN

Dick van der Meer
Rodondendronplein 3-A, 3053 ES  Rotterdam

Telefoon 010 - 285 74 66

K
w

aliteits Slager
ij

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKK ING

Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

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

Openingstijden: 
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IN DIT BLAD o.a.

door Ton van Eijsden

De aanhoudende stilte van de zijde van de gemeente over de 
werkzaamheden op de kruising Kleiweg/Uitweg, en vooral 
de vrees voor de gevolgen van die langdurige afsluiting voor 
de verkeersafwikkeling in een groot deel van Schiebroek en 
Hillegersberg, deden de gezamenlijke bewonersorganisaties 
besluiten om een brandbrief te sturen naar het college van B&W. In 
die brief uitten wij onze zorgen en spraken wij onze teleurstelling 
uit over het gebrek aan informatie.  
De ontvangst van die brief op het Stadhuis liet zich misschien nog 
het best omschrijven alsof daar een bom was ontploft. Binnen 
enkele dagen werden de leden van de klankbordgroep voor het 
Kleiwegkwartier en alle bewonersorganisaties uitgenodigd voor 
spoedoverleg op de gemeentewerf aan de Melanchtonweg.  
Ook vertegenwoordigers van de Belbus waren als direct 
belanghebbenden aanwezig.
De bijeenkomst stond onder leiding van een energieke 
communicatie-adviseur van de gemeente die een heus informatie- 
en communicatieoffensief aankondigde. Flyers, advertenties 
in dag- en weekbladen, faseringsschema’s, tekeningen van de 
omleidingsroutes, websites en zelfs een binnenkort te openen 
inloopwinkel op de Kleiweg, kortom: het kon niet op. Er volgden 
harde toezeggingen om gedurende de verschillende faseringen 
van het project een optimale omgevingscommunicatie te realiseren. 
Behalve de uit bewoners en ondernemers van het Kleiwegkwartier 
gevormde klankbordgroep, werd ook afgesproken dat er een 
structureel overleg volgt tussen vertegenwoordigers van de 
bewonersorganisaties, de gemeentelijke projectorganisatie 
en de aannemer. Die laatste wist te melden dat door een 
strakkere planning en langere werktijden de totale duur van de 
werkzaamheden inmiddels was teruggebracht van van anderhalf 
naar één jaar. 

indicatie
De bewonersorganisaties brachten in dat er van die kant geen 
discussie was over nut en noodzaak van de werkzaamheden en 
dat er alle begrip is voor de grote complexiteit van het werk op 
dit belangrijke knooppunt in het gebied. Iedereen die dagelijks 
of regelmatig gebruik maakt van de route Ringdijk/Uitweg naar 
de Kleiweg/Rozenlaan beseft dat als die doorgaande route 
wordt afgesloten dit elders aanzienlijke verkeersproblemen 

zal geven. Zeker in relatie tot het gebrek aan alternatieve 
omleidingsmogelijkheden. Door een groot deel van het 
doorgaande verkeer over de route Uitweg – Rozenlaan op te tellen 
bij de verkeersintensiteit op de G.K. van Hogendorpweg kan de 
daar te verwachten verkeerdruk eenvoudig worden berekend. 
Ook kan berekend worden hoeveel extra capaciteit een andere 
afstelling van de verkeerslichten op het Schieplein zou kunnen 
bieden. De uitkomsten van dat soort berekeningen kunnen op zijn 
minst een indicatie vormen van de door de bewonersorganisaties 
verwachte verkeersdruk en -problemen. 

beperKte mogelijKheden
In een open en zeker niet onprettig gesprek met de vertegen-
woordigers van de gemeente werd van die kant eerlijk toegegeven 
dat men zich nog niet aan dergelijke verwachtingsberekeningen 
had gewaagd en wellicht had onderschat dat de problemen wel 
eens zo groot zouden kunnen worden als de bewonersorganisaties 
vrezen. In elk geval werd op voorhand de toezegging gedaan 
om zoveel mogelijk uit de kast te trekken om de te verwachten 
verkeersdruk te ondervangen. De eerlijkheid gebiedt daarbij te 
zeggen dat de mogelijkheden daartoe vrij beperkt lijken te zijn. 
Ook de verantwoordelijkheden ten aanzien van de verschillende 
aspecten (de aannemer voor de maatregelen direct rondom 
de bouw en de gemeente voor het omgevingsmanagent) 
werden duidelijk geformuleerd. Verder werden er door de 
bewonersorganisaties ten aanzien van het openbaar vervoer de 
nodige vragen en opmerkingen gesteld. Zo rijdt lijn 8 een jaar 
lang niet over de Kleiweg en zal bus 174 via de Bovendijk, de 
Dwarskleiweg, langs het SFG naar het oude eindpunt van tramlijn 
8 worden geleid. Daarmee vervalt de OV-verbinding tussen 
Schiebroek en de winkels op de Kleiweg en NS-station Noord.  
Dat deze omleiding van bus 174 niet in een bestaande behoefte 
voorziet en dus geen meerwaarde heeft mag duidelijk zijn. De 
RET heeft wel aangegeven een elektrisch driepersoonsvoertuigje 
overdag op werkdagen op telefonisch afroep van en naar station 
Noord over de Kleiweg te laten rijden. Met zo’n doekje voor het 
bloeden stelp je geen slagaderlijke bloeding en bewoners van 
Schiebroek hebben daar dus helemaal niets aan. Met de RET is in 
elk geval overeen gekomen dat over mogelijk betere alternatieven 
nog aparte gesprekken met vertegenwoordigers van de 
bewonersorganisaties Leven in Schiebroek (LiS) en Kleiwegkwartier 
(BOK) gaan plaats vinden.

we blijven alert
Samenvattend, na een lange periode van stilte en onduidelijkheden 
is er nu een forse stap gezet in de informatievoorziening, de 
communicatie en de afstemming van dit project en heeft de 
gemeente zich bereid getoond om serieus om te gaan met op- 
en aanmerkingen en suggesties van alle belanghebbenden en 
betrokkenen. Een positief geluid voorafgaand aan de start van 
deze voor het gebied ingrijpende werkzaamheden. We blijven als 
bewonersorganisaties nauw betrokken bij dit project en zullen niet 
schromen om problemen aan de orde te stellen. Dat alles neemt 
echter niet weg dat het verkeer in een groot deel van het gebied 
HiS voor langere tijd veel overlast zal ondervinden.

WERKZAAMHEDEN KLEIWEG/UITWEG



www.leven-in-schiebroek.nl /september-oktober 20194

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.

UW WONING VERKOPEN?

Wij staan graag voor u klaar. Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies!

088 111 23 00         info@edhm.nl
06 33 36 70 13        edhm.nl

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

 

Kunstgebitten    Reparaties    Klikgebit

Tandprothetische praktijk

Schiebroek

Kastanjeplein 101    3053 CB Rotterdam    Tel: 010-818 30 43    tppschiebroek.nl
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Fase 1  van 19 augustus tot 1 november 2019

Fase 2  van 4 november tot 13 maart 2020

Fase 2 van 4 november tot 20 december 2019

Fase 2  van 7 januari tot 15 maart 2020

Fase 3   van 16 maart tot 15 mei 2020

Fase 4a  van 4 tot 13 december 2019

Fase 4b  van 18 mei tot 19 juni 2020

Fase 4c  van 22 juni tot 31 juli 2020

FASERING  RECONSTRUCTIE KLEIWEG/UITWEG

OMLEIDINGSROUTES
Er is tijdens de werkzaamheden géén verkeer 
mogelijk via de Uitweg naar de Rozenlaan en de 
Kleiweg.
Vanuit Schiebroek is de belangrijkste omleidingsroute 
via de Melanchthonweg, het Van Limburg Stirumplein 
en de G.K. van Hogendorpweg naar het Schieplein. 
Vandaar kan in alle richting verder worden gereden.
De Kleiweg is (tussen de Statenlaan en de 
Begoniastraat) slechts in één richting berijdbaar. De 
winkels op  dit gedeelte van de Kleiweg zijn dus 
alleen vanaf de Straatweg bereikbaar. 

openbaar vervoer
Omdat tramlijn 8 niet over de Kleiweg kan rijden zal 
deze via de Straatweg naar het eindpunt van tramlijn 
4 op de Molenlaan rijden. 
Bus 174 wordt omgeleid tot het eindpunt van lijn 8 bij 
de RET-garage op de Kleiweg.
Let op: Er is dus géén rechtstreekse verbinding meer 
vanuit Schiebroek naar NS- station Rotterdam-
Noord.

Via de bouwapp blijft u op de hoogte van het project en kunt u uw vragen stellen. Ook de faseringen en omleidingsroute 
zijn hier te bekijken/downloaden. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play. 
inoopochtend: Wekelijks is er op dinsdag tussen 7.30 uur en 10:00 uur een inloopochtend in het informatiepunt aan de 
Kleiweg 108B. U kunt ook een afspraak maken tussen 10:00 uur en 11:00 uur via e: projecten@evsbv.nl
projectsite: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kleiweg-uitweg/
ret: Tijdens de werkzaamheden vervallen een aantal haltes voor tram en bus. Informatie over de alternatieve routes en 
aanvullend vervoer voor minder validen kunt u vinden op: www.ret.nl/omleidingen.
Contact opnemen kan via de RET-klantenservice: 0900 – 500 60 10.

Schiebroek
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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) 

NAM
INFORMATIE
Geachte bewoners,
Als omwonenden van onze voormalige oliewinlocatie aan de 
G.K. van Hogendorpweg in de Rotterdamse wijk Schiebroek 
informeren wij u graag over de geplande terugkomst en opbouw 
van de boortoren op deze locatie. Medio juni is de boortoren weer 
opgebouwd om het opruimen van de oude oliewinputten op deze 
locatie af te ronden.  

werKzaamheden  
Momenteel wordt er onderhoud verricht aan diverse onderdelen 
van de boortoren “Synergy-2”. Aangezien deze boortoren op dit 
moment de enige boortoren is voor NAM in heel Nederland kan 
het voorkomen dat de boortoren tussendoor ook nog noodzakelijk 
putwerkzaamheden op andere locaties in Nederland moet 
uitvoeren. Op basis van de huidige planning verwachten wij eind 
2019 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal 
op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat 
we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente 
Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu 
weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan plaatsvinden. 
Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden 
op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren, zie onze 

website www.nam.nl/berkel of facebookpagina 
www.facebook.com/naminrotterdam. 

meting
Gedurende de opruimwerkzaamheden op onze voormalige 
Oliewinlokatie Berkel-4 wordt het (omgevings)geluid 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week gemeten. Wij realiseren ons dat de 
werkzaamheden niet geruisloos verlopen maar we doen er alles 
aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen 
aan de daarvoor gestelde wettelijke vereisten.Een weergave van 
de geluidsgrafieken vindt u op: https://bit.ly/2JIRBhr 

contact  
Mocht u nog meer vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met onze afdeling communicatie via 
telefoonnummer 0592-368222 of per e-mail via nam-
communicatie@shell.com. Mocht u hinder ondervinden van onze 
werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij 
onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.  
Meer informatie over het ontmantelingsproject kunt u vinden op 
www.nam.nl/berkel. 
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WE KUNNEN ER NIET MEER OMHEEN...
door Marijke van Seventer

We kunnen er niet meer om heen: de werkzaamheden voor de 
aanleg van de nieuwe A16 (voorheen A13-16) zijn begonnen. Dat 
merken we aan de herhaalde aanvragen voor een kapvergunning 
langs het tracée, een plotseling afgesloten fietspad bij de Wilderse 
Kade en bovenal aan het enorme zandbed aan weerszijden van de 
G.K. van Hogendorpweg bij de kruising met de Doenkade. Wordt 
dat de nieuwe weg, werd ons gevraagd. Die zou toch noordelijker, 
aan de overkant van de Doenkade komen? Wat gebeurt hier 
allemaal?

overzicht
Nee, dat zandbed is niet voor de A16. Maar het heeft er wel mee 
te maken. Het is onderdeel van de complexe werkzaamheden. 
Rijkswaterstaat en de aannemer, bekend als De Groene Boog, 
hebben er al een aantal info-avonden aan besteed, maar op zo’n 
avond duizelt het je van alle gegevens, schema’s en tekeningen 
die je worden voorgezet. Daarom hier een overzichtje van de 
gegevens die op dit moment van de aanleg het meest relevant voor 
Schiebroek zijn.
Om met de zandbedden even voorbij Meijersplein te beginnen:  
op die plaats komt een tijdelijke verkeersweg waarover het 
verkeer van de Doenkade kan rijden tijdens de aanleg van de 
A16 even noordelijk daarvan. De zandbedden zijn bedoeld als 
grondverzwaring zodat de grond ter plaatse inklinkt en een rijweg 
kan worden aangelegd zonder kans op grondverzakking. Ligt 
die weg er eenmaal, dan komt er precies zo’n zandbed naast 
te liggen en dat moet te zijner tijd de A16 worden. Dat alles 
gaat wel een aantal jaren duren, jaren waarin wij behalve op 
deze omleidingsroute ook getrakteerd zullen worden op steeds 
wisselende fietsroutes. Dat wordt heel ingewikkeld om in één keer 
te overzien. Rijkswaterstaat en de Groene Boog beloven plechtig 
ons via de Havenloods en regelmatige info-avonden op de hoogte 
te houden. 

japanse duizendKnoop en hermelijnen
Interessant voor ons is dat die zandbedden van tevoren zijn 
gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld zaden van 
de Japanse Duizendknoop, de schrik van iedere gemeentelijke 
groendienst! Hiervoor, maar ook om voortdurend te letten op 
de effecten van de wegaanleg op de natuur, is er een ecoloog 
bij het project werkzaam. Die heeft o.a. scherp opgelet of de 
werkzaamheden niet in het broedseizoen begonnen en heeft 
in kaart gebracht welke diersoorten er zoal in dit gebied leven 
(en dus gespaard moeten worden). Dat er veel vogels, hazen, 
konijnen en vossen zijn zult u ongetwijfeld weten. Maar wist u 
dat er hier ook hermelijnen leven? Helaas voor de tegenstanders 
van de wegaanleg, korenwolven en modderspringers zijn nog 
niet gevonden… maar het is wel duidelijk dat met dit gebied 
voorzichtig moet worden omgegaan.
Dat geldt ook voor de mensen die in de buurt van de weg wonen: 
via een satelliet wordt voortdurend gemeten of de trillingen die 
de wegaanleg kan veroorzaken schade kunnen toebrengen aan 
woonhuizen. Iets heeft men geleerd van Groningen! En ook 
het bouwverkeer mag alleen overlast veroorzaken als het niet 
anders kan: er komt een bouwweg tussen de Vliegveldweg en de 
Terbregseweg, een gesloten systeem waarover geen normaal 

verkeer maar uitsluitend bouwverkeer gaat. Alleen heel bijzondere 
transporten – bijvoorbeeld het transport van een brugdeel –
zal via de reguliere weg gaan. Dat soort transport zal, onder 
begeleiding van politie, bij voorkeur op (midder)nachtelijke uren 
plaatsvinden en tijdig worden aangekondigd via de media en 
verkeersborden. Als het even kan wordt dan in het kader van 
de veiligheid de weg voor ander verkeer even afgesloten. Maar 
al is het midden in de nacht, het vervoeren en plaatsen van een 
dergelijk kunstwerk zal ongetwijfeld een hoop belangstelling 
trekken. Maar op dit moment zien wij nog niet meer qua verkeer 
als de bordjes op de Molenlaan dat die weg verboden is voor 
vrachtverkeer van De Groene Boog. Er lijkt weinig te gebeuren, 
de zandbedden voor inklinking doen hun werk in stilte. Wel zien 
wij daar om de zoveel meter metalen “strookjes” uitsteken: die 
zijn van de drainageapparatuur. Want behalve trillingen worden 
ook de grondwaterstand en de waterspanning gemonitord en 
bewerkt. Rondom die zandbedden komen bouwsloten, bedoeld 
om het water af te voeren dat uit de grond geperst wordt voor 
het inklinken. Dat grondwater moet hier en daar ook omgeleid 
worden. Activiteiten waar wij niet veel van zien, maar die wel heel 
belangrijk voorbereidend werk zijn.

tijdspad
En wanneer gaat het dan daadwerkelijk van start zullen sommigen 
van u – al dan niet benauwd – vragen. Eigenlijk niet echt te 
beantwoorden, want waar houdt iets op voorbereiding te zijn 
en begint het “echte”werk? Voor ons is daarbij het criterium dat 
het begint waar wij er daadwerkelijk iets van merken, als wij 
alternatieve routes moeten gaan rijden. Voor fietsers is het werk al 
van start gegaan en automobilisten gaan het merken als er gewerkt 
gaat worden aan het kruispunt/viaduct Ankie Verbeek Ohrlaan. 
De werkzaamheden gaan in de zomer van 2020 – volgend 
jaar dus al – van start en zullen duren tot voorjaar 2022. De 
werkzaamheden aan de kruising met de N471 beginnen al in het 
voorjaar van 2020 en eindigen in het najaar van 2022, terwijl het 
recreaduct wordt aangelegd tussen ’21 en ’22. 
Voor en tijdens die periode zullen wij nog met talloze omleidingen 
en alternatieve routes voor het traject Doenkade en N209 
geconfronteerd worden. We zeiden het al aan het begin van dit 
artikel: we kunnen er niet meer omheen. Maar letterlijk zullen 
we dat de komende jaren wel moeten. Wij zullen ons best doen 
u op de hoogte te houden. Maar zelf kunt u ook altijd met uw 
vragen terecht bij de informatielijn die speciaal voor dit project 
is geopend: 0800 8002. U wordt gegarandeerd binnen een 
vastgestelde tijdslimiet teruggebeld.
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Deze 5,5 meter lange vis zwemt straks statig boven de hoofden 
van ons allemaal op het Rododendronplein! Regelmatig krijgt 
hij een oprisping, en dan ontsnappen er plastic ballen uit zijn 
bek. Dat komt door de plastic soep waarin hij leeft. Geef de 
ballen maar snel terug aan de Neptunus Zeereinigers, dan 
kunnen ze weer hergebruikt worden!

14 SEPTEMBER 2019: DAG VAN HET KUNSTFESTIVAL MET THEMA "ONDERSTEBOVEN!"
Hooggeëerd publiek! 
U bent van harte welkom op zaterdag 14 september bij de 
Dag van het Kunstfestival. In de afgelopen maanden is er volop 
gepeinsd, bedacht, verworpen, opnieuw bedacht en daarna 
geregeld. Het resultaat mag er zijn. Het Rododendronplein in 
Schiebroek ziet er weer geweldig uit, laat u maar verrassen! 
Bezoek de kunstmarkt, waar u leuke cadeautjes kunt vinden voor 
uzelf of een vriend(in), kom even langs bij ons Foodcourt en terwijl 
u geniet, kunnen uw kinderen de workshops volgen.

Kunst in de etalage: van 2 t/m 28 september
We beginnen de septembermaand met Kunst in de Etalage. 
Een aantal winkeliers heeft de etalage beschikbaar gesteld voor 
kunstwerken die in het thema 'Ondersteboven!" gemaakt zijn. Loop 
gerust even langs de etalages en bewonder ze. Kunst in de Etalage 
is een wedstrijd. Een deskundige jury beoordeelt de werken en 
op donderdag 19 september vindt de prijsuitreiking plaats in de 
bovenzaal van De Buurvrouw, Larikslaan 200. Aanvang: 20.00 
uur. Ook hier bent u van harte welkom.

dag van het Kunstfestival: 14 september
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom op het Rododen-
dronplein. Dan kunt u alvast een rondje lopen over de kunstmarkt. 
Snuffelen en kijken, vastpakken en vragen hoe het gemaakt is. 
Nog een keer kijken, een straatje om en vervolgens weer terug... 

Om 11.15 uur wordt de dag officieel geopend en dan gaat het 
los. Er zijn allerlei straatartiesten en natuurlijk workshops voor de 
kinderen. In het KinderKooKcafé kun je op de shakefiets een heerlijke 
smoothie klaarmaken, maar er is nog veel meer te ontdekken! 
Ga vooral even langs bij Knappe Koppen waar je geschminkt kunt 
worden en waar je je haar kunt laten pimpen. Of ga naar het 
Vliegend naaiatelier van Juf Katy, fiets je schilderij of ga naar 
scrap... Je kunt met je eigen telefoon meedoen aan de workshop 
Vloggen. Natuurlijk is er ook een poppentheater. Eigenlijk te veel om 
op te noemen: er is in ieder geval keus genoeg voor alle kinderen 
én volwassenen. Om 16.00 uur begint de theatervoorstelling van 
hilaria. Zorg dat je erbij bent!

met bijzondere danK aan onze trouwe sponsors:
gebiedscommissie his rthairportgemeente rotterdam

gemeente 
rotterdam

gebied 
hillegersberg-
schiebroeK

rabobanK rotterdam

Food and Drinks KunstmarktFiets je schilderij

DE GLAZENDRAAIER!
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14 SEPTEMBER 2019: DAG VAN HET KUNSTFESTIVAL MET THEMA "ONDERSTEBOVEN!"

10.00 - 17.00 uur Kunstmarkt
   
11.15 uur  Officiële opening 

11.30 - 16.00 uur Workshops: 
   Kinderkookcafé
   Fiets je schilderij
   Vliegend Naaiatelier
   Knappe Koppen 
   (schmink en kapsels)
   Scrap
   Vloggen
   Poppentheater
16.00 - 17.00 uur   Straattheater HILARIA!

STRAATARTIESTEN: 
ViS, The Flageolettes, Glazendraaier, 
Rodeo Roses, Verbraak   Van Bijnen
Ac(ro)cordion, Hilaria en nog veel meer...

fonds elise mathilde fonds daniël van der vorm

vrienden van het Kunstfestival

STRAATTHEATER HILARIA!

PROGRAMMA

Scrap Knappe Koppen The Flageolettes

KINDERKOOKCAFÉ!
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ATELIERROUTE
SCHIEBROEK-

HILLEGERSBERG

zaterdag 21 en 
zondag 22 september 

2019 

ATELIERROUTE SCHIEBROEK-
HILLEGERSBERG
De Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg is dit jaar op zaterdag 21 
en zondag 22 september 2019. Het is dé gelegenheid om kennis 
te maken met kunstenaars uit ons gebied en hun werk. De adressen 
van de ateliers zijn verspreid over Schiebroek-Hillegersberg en 
Terbregge. Voor de route is een boekje beschikbaar dat (gratis) 
verkrijgbaar is bij o.a. De Buurvrouw, bibliotheek en diverse win-
kels in Schiebroek-Hillegersberg. Het boekje is vanaf 9 september 
2019 ook te downloaden van onze website www.kunstfestival.nl 

Betty van Schendel  Rita Spaan-Klauss
Jacqueline Mulder  Roelie Starink
Dick Carlier   Mathilde Stein
Wil Jansen   Marina Radius
Emrys Huntington  Diet van Velzel
Hella de Boo   Cornelie Paul   
Nelleke Hoogenberg  Karin Stroo
Judina Keramiek  Diane Timmer
Dorien Verwaaijen  Erik van de Belt
Martine Boven   Evelien van Pruissen 
Sonia Angulo   Yvette Jansen

DeelnemenDe kunstenaars
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WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2019

SCHIEBROEK  GEWOON  SCHOON

De Buurvrouw, Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis

U bent van harte welkom!
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Dagelijks rij ik op de fiets over de Gordelweg/Boezemlaan. 
Je hebt genoeg tijd om om je heen te kijken en op enig 
moment viel het me op: zwerfvuil en nog eens zwerfvuil. En 
als je het eenmaal ziet, dan zie je het opeens overal. Ik in 
ieder geval. Omdat niets doen voor mij geen optie is, heb 
ik de stap genomen en bij de gemeente prikstokken besteld. 
Toen ik in mijn kennissenkring een gelijkgestemde ziel vond, 
hebben we samen de volgende stap gezet en een eerste 
prikactie georganiseerd. Jammer dat het nodig is – gek 
genoeg zijn er nog mensen die betwijfelen of het probleem 
ook in Schiebroek speelt – maar het stemt mij vrolijk dat er 
steeds meer mensen zijn die hun aandeel leveren aan een 
Schoon Schiebroek.
 
Aan de andere kant van Rotterdam heeft een vriendin van 
mij Ivo Rodermans als buurman. Ivo is al jarenlang actief als 
lobbyist om zwerfafval te verminderen. Hij introduceerde 
het concept dat als een op de vier Rotterdammers dagelijks 
één ‘zwerfie’ opraapt, het zwerfvuilprobleem in deze stad 
is opgelost. In een artikel hiernaast leest u meer hierover.
Via Ivo kwamen wij erachter dat Rotterdam-breed al een 
netwerk bestaat van diverse prikkersgroepen. We spraken 
met Evelien in Rotterdam-Bloemhof, waar het probleem net 
een stukje groter is dan hier. In hun whatsapp-groep kun 

je op de voet volgen waar de problemen zich voordoen 
en hoe de ‘Zakkenvullers van Bloemhof’ er een dagelijkse 
bezigheid van hebben gemaakt om zich op dit probleem 
te storten met een goede portie Rotterdamse humor. Ook te 
volgen op de gelijknamige Facebook-groep. Tommy Kleyn 
trok met het project De Schone Schie al meerdere keren 
meer dan driehonderd mensen om de oever van de Schie 
op te ruimen. Ook dit project is te vinden op Facebook.

Tijdens de thema-avond op  woensdag11 september in De 
Buurvrouw krijgt u praktische informatie en tips om zwerfvuil 
en plastic in het algemeen te verminderen. We geven 
dan de aftrap voor de grote WORLD CLEAN UP DAY op 
zaterdag 21 september. Op die dag gaan we de uitdaging 
aan om met ten minste honderd mensen (volwassenen én 
kinderen) Schiebroek weer zwerfvuilvrij te krijgen.

WORLD CLEANUP DAY 
21 SEPTEMBER 2019

Vanuit twee locaties in Schiebroek gaan we de 
uitdaging aan om Schiebroek schoon te maken. 
Vuilniszakken, handschoenen en afvalgrijpers zijn 
aanwezig. Voor enthousiaste vissers hebben we wat 
magneten en visnetten om troep mee uit het water te 
vissen. We willen graag met 100 mensen aan de slag, 
zorg dat je erbij bent!
 
Start/eindlocaties (open van 10.30 – 14.30 uur)
DOCK: Teldersweg 287
Spindler Makelaars: Rododendronplein 6a
Aanmelden is niet nodig. Deel je prestaties op deze 
dag vooral op twitter: #WorldCleanupDay 

THEMA-AVOND
AANPAK ZWERFVUIL
Een groeiende groep wijkbewoners neemt de 
handschoen op om korte metten te maken met 
het zwerfvuil. In Rotterdam zijn er gelukkig veel 
mooie initatieven die nader toegelicht worden. 

Sprekers:
- Ivo Rodermans, Zwerfie Rotterdam
- DRIFT, onderzoeksinstituut naar
  duurzaamheidstransacties (EUR)
- Tommy Kleyn, De Schone Schie

De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur. De toegang is gratis, koffie/thee staat 
voor u klaar.

DE KNOP IS OM!
door Linda Jansen
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KLAGEN OVER ZWERFAFVAL IS ZINLOOS
Door Ivo Rodermans
Zwerfie Rotterdam

Zwerfafval is een van de grootste ergernissen van 
Rotterdammers. Heel begrijpelijk, want de Maasstad is verre 
van schoon. Maar je ergeren lost het probleem niet op. 
Daardoor ligt er geen stukje afval minder op straat. 
De overgrote meerderheid van de inwoners gooit nooit 
expres iets op de grond. De kleine minderheid die dat wel 
doet, is moeilijk te overtuigen om daarmee te stoppen. 
Boetes uitdelen is goed, maar de pakkans is zó klein dat 
het geen noemenswaardig effect heeft op het gedrag van 
vervuilers. Je kunt boos worden op mensen die afval op de 
grond gooien. Maar dat heeft geen nut. Klagen loont niet. 
Je ergeren aan afval en het laten liggen evenmin. Hoe gaan 
we dit probleem dan wél de wereld uit helpen?

geef afval waarde
Je kunt je erbij neerleggen dat er nou eenmaal mensen zijn 
die dingen uit hun handen laten vallen die voor hen geen 
waarde meer hebben, zoals een eekhoorn een nootje opeet 
en het schilletje laat vallen. Maar dat zou te makkelijk zijn. 
Veel van ons afval breekt immers niet af. Hoe geweldig zou 
het daarom zijn als afval wél waarde krijgt. Letterlijk. Als 
je voor een flesje of blikje statiegeld terugkrijgt is de kans 
erg groot dat je het wilt inleveren bij de winkel. En als dan 
toch eens een drankverpakking in de berm belandt, rapen 
andere mensen het graag op. 

nog beter
Nog beter is het om minder verpakkingen te hebben. Want 
wat je niet in je hand hebt, kun je ook niet laten vallen. Als 
een verpakking om een product toch onvermijdelijk is, laat 
het dan tenminste biologisch afbreekbaar materiaal zijn. 
Dus liever een papiertje om een snoepje dan een plastic 
wikkel.

de Knop om
Wat niet op de grond ligt, hoeven we ook niet op te ruimen. 
Mooi gezegd natuurlijk, maar weinig mensen hebben 
invloed op het beperken van de hoeveelheid zwerfafval. 
Je kunt zelf besluiten om geen ballonnen op te laten, geen 
confetti buiten af te schieten of geen knetterballen te kopen. 
Er zijn echter ook zaken waar je niet direct invloed op 
hebt: wat winkels aan anderen verkopen is iets waaraan 
jij niet veel kunt doen. Een wereld zonder zwerfafval ligt 
niet zomaar binnen handbereik. Al helemaal niet als je het 
gedrag van vervuilers zou willen veranderen. Je zoekt de 
verandering dan buiten jezelf en je kunt daarop wachten 
tot Sint-Juttemis. Dat leidt tot teleurstelling, want het is 
ondoenlijk om alle veroorzakers van zwerfafval hun gedrag 
te laten aanpassen. Waar je wél iets aan kunt doen, is je 
eigen gedrag. 

We kunnen het probleem met zwerfafval de wereld uit 
helpen door juist bij welwillende mensen een knop om 

te zetten. Dat is veel makkelijker. Door je ergernis om te 
zetten in positieve actie. Door niet mopperend over een stuk 
zwerfafval heen te stappen, maar door het op te rapen. 
Want één ding is zeker: de veroorzaker zal dat niet meer 
doen. 

dubbel geluK
Vaak is het hiervoor nodig om weerstand te overwinnen, 
want je gaat toch niet de zooi oprapen van iemand anders? 
Je bent toch gekke Henkie niet! Maar als je bedenkt dat je 
het niet opraapt voor de veroorzakers, maar voor mensen 
die na jou een schoon wandelpad of een schone stoep 
aantreffen, ben je ineens een weldoener. Ook voor de 
natuur overigens, want elk stukje dat je opraapt komt niet 
via een windvlaag, het oppervlaktewater of de riolering 
terecht in de eeuwige plasticsoep. Dubbel geluk! Het 
geeft bovendien een goed gevoel. Je bent nu onderdeel 
geworden van de oplossing. 

hoe eenvoudig
Als een op de vier inwoners dagelijks één stukje zwerfafval 
opraapt, ligt er niets meer. Gewoon als je de hond uitlaat of 
naar de tramhalte loopt. Hoe eenvoudig is dat? En bedenk 
dat je niet de enige bent. Vele handen maken licht werk. 
Door ook nog een foto van een stukje opgeraapt zwerfafval 
op sociale media te zetten (#zwerfie), kun je anderen 
inspireren om jouw voorbeeld te volgen. 
Zo komt een schone stad toch binnen handbereik.
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Bram den Braber woont, samen met zijn gezin, al 56 jaar 
in Schiebroek, waarvan 35 jaar in de Diephuisstraat. 
Misschien wel, zoals hij zegt, de mooiste straat van 
Schiebroek. Alles wat je nodig hebt zijn een paar groene 
vingers, een aantal mensen die bereid zijn met enige 
regelmaat de handen uit de mouwen te steken, een 
compliment op z’n tijd uit te delen of te ontvangen en dat is 
zo'n beetje alles...
De straat mooi houden is zo langzamerhand een passie 
geworden voor Bram. Bij de vijf containers in de straat is 
soms wel eens zwerfafval en dat vraagt om actie. Wanneer 
hij de bezemwagen – tegenwoordig helaas met een stuk 
minder vegers dan vroeger – aan hoort komen, zorgt hij 
snel dat hij met de zelf aangeschafte blazer al het vuil netjes 
bij elkaar blaast, zodat het meekan. En dan zijn er nog de 
zestien boomspiegels om te onderhouden. Hier wieden vier 
mensen met regelmaat het onkruid en krijgen de planten 
water.
De straat mooi houden betekent ook mensen aanspreken 
op hun gedrag. Bij complimenten nodigt hij iemand altijd 
uit om mee te doen. Ziet hij wat achterstallig onderhoud 
in een tuin, vaak van een oudere buurman of buurvrouw, 
dan trommelt hij wat mensen op en gaan ze aan de slag. 
Bijkomend effect is dat hij op die manier waardevolle 

contacten in de buurt heeft gekregen. Wijkconciërge 
Jolanda van der Molen spreekt regelmatig met hem, want 
bij mensen als Bram start een schone wijk. Zij zijn de ankers 
in de buurt.

BIJ ONS IN DE STRAAT...

BIJ ONS IN HET PARK...
Actieve, betrokken bewoners zijn er door heel Schiebroek. 
Bram, Irma, Karen en Lalot maken zich sterk voor het 
Wilgenplaspark. Niet alleen ruimen ze, net als andere 
bewoners, bij het uitlaten van de hond het zwerfvuil op 
maar ze spreken mensen aan als ze zien dat deze afval in 

het park gooien. Ook gaan ze met snoeischaar en zaag in 
het park aan de slag. Tweemaal per jaar wordt er een grote 
schoonmaakactie georganiseerd met na afloop een borrel. 
Dit jaar hebben ze, met geld van de gebiedscommissie, met 
vele andere bewoners uit de buurt ruim 1500 bloembollen 
geplant langs de Lindesingel. Het resultaat mag er zijn! 
Een blijvende zorg is dat het prachtige park slecht wordt 
onderhouden. Hondenbezitters, jonge gezinnen en ook 
ouderen, soms in een scootmobiel of achter een rollator, 
maken gebruik van het park. De paden zijn ronduit slecht: 
het asfalt is verbrokkeld, er liggen stukjes steen én er ligt 
veel glas. Al meerdere keren zijn er mensen ongelukkig 
gevallen en hebben daarbij behoorlijke verwondingen 
opgelopen. Als het regent zijn grote gedeelten van het 
park onbegaanbaar omdat het drainagesysteem niet meer 
functioneert.

De bewoners vinden dat onacceptabel en hebben lange 
tijd gesproken, gebeld en geschreven met de gemeente 
over de aanpak van het park. Inmiddels zijn er wat banken 
verplaatst, maar er moet nog veel gebeuren. Een lijst met 80 
handtekeningen van mensen die hun zorg uitspreken over 
de staat van het park is aan de gemeente overhandigd.
De bewoners zijn gematigd positief en er lijkt een nieuw 
begin te zijn: enkele weken geleden heeft er een schouw 
plaatsgevonden en zijn met de gemeente afspraken 
gemaakt. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.
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Half mei stuurt een vriendin uit Rotterdam-Middelland me een 
artikel. Het gaat over zonnepanelen op het bedrijventerrein 
Schiebroek. “Iets voor jullie?” schrijft ze erbij. Grappig, het is bij 
ons om de hoek maar wij wisten zelf van niets. Zonnepanelen 
willen we al jaren. Maar onze tuin ligt op het noorden, dus zouden 
ze aan de straatzijde van onze jarendertigwoning moeten komen. 
Niet alle buren zijn daar blij mee en er zit bovendien een grote 
dakkapel. De garage dan? Een bedrijf in zonnepanelen helpt ons 
uit de droom: het minimum van zes panelen past daar niet. Toch 
willen we graag duurzame stroom opwekken. Al die grote platte 
daken daar op het industrieterrein, als ze daar toch eens…?

van en voor burgers
De Rotterdamse Energie Coöperatie (R.E.C.) kwam blijkbaar op 
hetzelfde idee. “Wij zijn een coöperatie van en voor burgers”, 
vertelt Cynthia Nolen, een van de drie mensen achter de R.E.C. 
“We werken bij energiebedrijf Greenchoice en willen de wereld 
duurzamer maken. De R.E.C. is volledig onafhankelijk, er is 
geen belangenverstrengeling. Alles wat wij doen is openbaar 
en alle leden kunnen meedenken en meebesturen. Wel moedigt 
Greenchoice ons aan en helpt ons met inhoudelijke vragen.” 
In heel Nederland schieten de energiecoöperaties gericht 
op zonne- en windenergie als paddenstoelen uit de grond. 
“Rotterdam loopt achter”, merkt Nolen op. “Ook als het gaat om 
eigen zonnepanelen. Rotterdam heeft de meeste platte daken 
van Nederland, namelijk 14,5 km^2. Tegelijkertijd is het aantal 
huishoudens met zonnepanelen in Rotterdam het laagst van 
heel Nederland.” Waarom Rotterdam zo achterblijft, is gissen. 
“Mogelijk heeft het met draagkracht te maken. De aanschaf van 
zonnepanelen is een behoorlijke investering.”

stroomdelen Kopen
Een collega van Nolen kwam in contact met bedrijventerrein 
Schiebroek. Dit heeft zich aangesloten bij Bedrijventerreinen 
Energiepositief, een stichting gericht op het verduurzamen en CO2-
neutraal maken van bedrijventerreinen. De dakeigenaren op het 
terrein willen of kunnen zelf geen zonnepanelen installeren, maar 
willen dat wél graag in coöperatieve vorm doen.”De dakeigenaren 
maken best een commitment", vindt Nolen. “Ze stellen hun 
dak vijftien jaar lang ter beschikking. De coöperatie krijgt het 
opstalrecht, de bedrijven ontvangen daarvoor huur. Geen vetpot, 
maar ze houden er wel iets aan over.”
Burgers die zich aansluiten bij de coöperatie investeren zelf in 
de zonnepanelen. “We verkopen geen fysieke panelen maar 
stroomdelen van 100 Wattpiek. Op die manier kun je ook met een 
kleiner bedrag instappen. Eén stroomdeel kost 96 euro inclusief 
btw.” De Wattpiek komt overeen met een gemiddelde opbrengst 
van 86 kilowattuur (kWh). Hoeveel panelen heb je dan nodig? 
“Het gemiddelde stroomverbruik voor een gezin met twee kinderen 
is ongeveer 4500 kWh. We raden aan om 90% van je verbruik 
te dekken, dan zou je dus 47 stroomdelen nodig hebben. Een 
eenpersoonshuishouden verbruikt jaarlijks gemiddeld 1750 kWh, 
dat worden dan 18 stroomdelen.” 

postcoderoosregeling
En krijg je dan je eigen stroom? “Nee, die verkopen we aan 

energieleveranciers. De opbrengst vloeit in de coöperatie, de 
leden beslissen samen wat ermee gebeurt. Een deel zal nodig 
zijn voor onderhouds-, verzekerings-, dakhuur en andere kosten, 
en we hopen te investeren in andere groene energieprojecten. 
Misschien kunnen de deelnemers nog winst uitgekeerd krijgen.” 
Maar hoe verdien je dan je investering terug? “Via de teruggave 
van de energiebelasting op je eigen energiebelasting, via de 
Postcoderoosregeling.”
De overheid bedacht de Postcoderoosregeling zodat je zonder 
eigen dak ook kunt profiteren van de financiële voordelen van 
zonne-energie. Het werkt als volgt: je investeert in het opwekken 
van groene energie ergens in de buurt – je moet in een ‘roos 
van postcodes’ rondom het terrein wonen. Dan kun je de 
energiebelasting op je eigen energieverbruik terugkrijgen. “Over je 
elektriciteitsverbruik betaal je een belasting van ongeveer 12 cent 
(inclusief btw) per kWh. Dat is bijna de helft van de totaalprijs. Je 
zou dan in zeven, acht jaar je investering terug hebben. Daarna 
ga je verdienen.” Omdat de postcoderoosregeling alleen je 
betaalde energiebelasting vergoedt, is het niet handig om meer 
stroomdelen aan te schaffen dan je zelf nodig hebt. 

risico’s
Deelname aan de Postcoderoosregeling staat voor dit project 
voor 15 jaar vast. “Wat er daarna met de zonnepanelen gebeurt, 
moeten de coöperatie en dakeigenaren dán beslissen.” Deelname 
valt niet onder AFM-toezicht. Het grootste risico is dat de overheid 
de energiebelasting verlaagt, waardoor je minder terugverdient. 
Dat is op zich niet ondenkbaar, want de overheid wil dat mensen 
overstappen van gas op elektriciteit.
De R.E.C. wil minstens 2000 stroomdelen verkopen. “Zodra er 
900 verkocht zijn, kunnen we van start. We zitten met 30% aardig 
op schema.” En als de stroomdelen op zijn? “Dan kunnen we 
eventueel uitbreiden naar andere daken.” Meer informatie staat 
op www.rotterdamseenergiecooperatie.nl. Check wel even of 
je energieleverancier deelneemt aan de  Postcoderoosregeling. 
“De wetgever stelt deelname niet verplicht en het is nogal een 
administratief gedoe”, licht Nolen toe. “Eventueel moet je 
overstappen naar een andere energieleverancier.”

voors en tegens
Meedoen aan een collectief heeft voor- en nadelen. Het 
is makkelijker dan eigen zonnepanelen: geen gedoe met 
verzekeringen, onderhoud en afspraken met de netbeheerder, je 
deelt de kosten en je hebt geen ‘ontsierende’ panelen op je dak. 
Aan de andere kant ontvang je niet je eigen stroom maar alleen 
de teruggave van de energiebelasting. Terugverdienen duurt dus 
langer. Welk van beide je kiest, is een persoonlijke keuze. Wij 
twijfelen nog een beetje, maar waarschijnlijk wordt het de R.E.C.

ZON IN SCHIEBROEK
door Diana de Veld
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De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille 
begin. Met als rode draad de sociale en maatschappe-
lijke 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”

Geschiedenis van Schiebroek

Verkrijgbaar bij: Boekhandel Maximus,
Bergse Dorpsstraat 122, Hillegersberg of via
info@big-mama.nl

Het is meer, wat anders en weer gratis een keer. Poëzie 
Lagogo is aan het meer en meer. Een festival aan de 
Bergse Voorplas, want het mag wel eens meer open, 
dat dichten. Meer gezelligheid en lichtvoetige, zonnige 
poëzie. Dit nieuwe festival aan het Rotterdamse water 
met mariachi, poëtische kinderdisco en toffe dichters, 
sluit zondagmiddag 1 september de zomervakantie af: 
Poëzie Lagogo! Lokale dichters en Rotterdam Revoluties 
namen een paar maanden geleden de handschoen op en 
werden even later gesteund door de gebiedscommissie, 
cultuurscout en lokale ondernemers zoals boekhandel 
Maximus en wijnbar Mendoza. Behalve dichters is er 
meer, zoals een Mexicaans mariachi orkest en een 
uitgebreid poëtisch kinderprogramma. De dichters 
zijn Ingmar Heytze, Dean Bowen, Demi Baltus, Jana 
Beranová en lokale helden uit de buurt zoals Luuk 
Guber, Jeroen Sloof en Piet Janssen. Ook de huidige 
Rotterdamse Poetryslam kampioen Ramona Maramis 
staat op Lagogo. Elfje Tromp presenteert de middag. Er 
is nog een plekje vrij voor jong talent uit de buurt. Voor 
tips kun je mailen naar edwin@revolutie.tv. Menno Smit 
verzorgt de poëzieworkshops voor kinderen; het resultaat 
wordt ook op het podium voorgedragen en ten slotte 
volgt er een poetry disco. De toegang is gratis.

win een boottochtje met een dichter!
Ook kan je bootje varen met een dichter. Zo’n 

zondag 1 september: 
POËZIEFESTIVAL

boottochtje over de Bergse Voorplas kun je winnen door een 
Lagogo steunkaartje van 5 euro te kopen bij boekhandel 
Maximus. Op het festival krijg je te horen of je bij de 
gelukkigen hoort. "Geen boot Wel varen" zorgt voor de boot. 
Ook krijg je met je kaartje korting bij de boekenkraam op het 
festival.
Poëzie Lagogo vindt plaats zondagmiddag 1 september 
van 13.00 tot 18.00 op het gras naast wijnbar Mendoza, 
Weissenbruchlaan 149. Makkelijk te bereiken met tram 4. De 
toegang is gratis.

Ben je ook zo gek op zingen? En wil je ervaren hoe het is om 
in een koor van 50 vrouwen mee te zingen en je een echte 
zangeres te voelen? Dat kan, dus trek de stoute schoenen aan 
en meld je aan voor de workshop Barbershop zingen. Dit is 
een a capella en vierstemmige zangstijl. De hoogste stempartij 
is de tenor; de stempartij, die de melodielijn meestal zingt, 
is de lead; de bassen zingen de laagste stempartij en de 
baritons vullen het akkoord verder in. Er is dus altijd wel een 
partij, waar jouw unieke geluid bij past. 
Het koor organiseert een workshop op drie opeenvolgende 
maandagavonden. Aan het einde van de workshop zing je uit 
volle borst mee en ervaar je de bijzondere energie van samen 
meerstemmig zingen! 
Data: 30 september, 7 oktober en 14 oktober van 19.30 uur – 
22.00 uur. 
Locatie: van Bijnkershoekweg 97, Rotterdam (Schiebroek). 
Kosten: € 20,-. 
Aanmelden: via de website www.theskylinesisters.nl.  
The Skyline Sisters staan garant voor een warm onthaal en een 
mooie muzikale ervaring.

ZING MEE 
MET 
THE SKYLINE SISTERS
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SCHIEBROEK VAN TOEN (deel 57)

door Margot Leeninga

Deze keer maakt u kennis met mevrouw Briedj Soekhai. Een  heel 
bijzondere dame die zich gedurende haar leven ingezet heeft voor 
de medemens. Leest u hier haar verhaal. 

"In het district Suriname in de wijk Kwatta ben ik ter wereld 
gekomen. Tot mijn zestiende jaar woonde ik bij mijn ouders, mijn 
twee broers en acht zusters. Oorspronkelijk woonden wij op het 
land, mijn vader was landbouwer. Later zijn we naar de stad 
getrokken. Toen ik eenentwintig jaar was, ben ik ‘gekoppeld’ aan 
een echtgenoot. Ik had de kweekschool gedaan en was, dacht ik, 
economisch zelfstandig. Maar vrouwen alleen kunnen in Suriname 
niets ondernemen, je krijgt dan meteen een slechte naam. Er zat 
dan ook niets anders op dan te trouwen. In 1974 zijn we naar 
Nederland gekomen met onze twee kinderen. Eerst in Den Haag, 
waar ik al snel een baan had. Na het opheffen van de school heb 
ik gesolliciteerd bij een Rotterdamse school. Door bemiddeling 
van het schoolbestuur kregen wij een woning in Alexanderpolder. 
Rotterdam vond ik heel leuk en zo gezellig. In 1984 ben ik met de 
kinderen teruggegaan naar Suriname, maar na acht maanden zijn 
we teruggekeerd naar Nederland. Via een vriendin kreeg ik dit 
huis waar ik nu alweer sinds 1985 woon." 

terugbliK
"Bij Nedlloyd was ik docent automatisering, daarna heb ik les 
gegeven aan ambtenaren van de Sociale Dienst. In mijn carrière 
hebben gelukkig altijd allerlei zaken mijn pad gekruist die ik 
erg leuk vond. Ik heb dan ook zeer naar mijn zin gewerkt. 
Nadien heb ik nog bestuurskunde gedaan, maar ik vond de 
baan als beleidsmedewerker uitermate saai. Ten slotte ben ik bij 
een pensioenfonds terechtgekomen als administratief-juridisch 
medewerker en dat heb ik vele jaren gedaan."

driehoeK
"In 1997 heb ik met andere vrouwen de organisatie voor 
Hindoestaanse vrouwen (Hindoestaanse Vrouwenorganisatie 
Rotterdam, HVR) opgericht met als doel: ontmoetingen. Al snel 
werden er ook trainingen en workshops verzorgd. Omdat we 
de enige organisatie in Nederland waren, ging onze roem 
ons vooruit. In korte tijd waren we niet alleen landelijk, maar 
zelfs internationaal bezig. We hadden een eigen kantoor met 
medewerkers en het activiteitenpakket breidde zich uit. Na 
een werkbezoek aan India in 2002 zijn vrouwen uit India en 
Suriname naar ons land gekomen. We hebben toen heel veel 
publiciteit gehad en zijn overal ontvangen, bijvoorbeeld in 
de Tweede Kamer. Dat was echt geweldig! Onze voorouders 
stammen uit India en zijn naar Suriname getrokken. Zo was de 
driehoek compleet. In een later stadium is de HVR gefuseerd en 
liepen mijn werkzaamheden af. Er waren nog twee projecten 
waaraan ik verbonden was, nl. een gezondheidsproject in India 
en een onderwijsproject in Suriname. In India was het Cordaid 
die een eenjarig project financieerde en in Suriname was een 
onderwijsproject gestart voor kinderen van ouders met een smalle 
beurs. Normaliter zouden deze kinderen nauwelijks onderwijs 
krijgen. Wij hebben ervoor gezorgd dat deze kinderen kunnen 
doorleren door het beschikbaar stellen van middelen. Op de top 
waren er driehonderd kinderen op de muloscholen. Zij kregen 

lesmateriaal, schoolartikelen en het schoolgeld werd rechtstreeks 
aan de scholen gegeven. Er studeerden tijdens mijn laatste jaar 
drie kinderen af op de universiteit." 

buurtbemiddeling
"In de achterliggende periode van werken heb ik nauwelijks tijd 
gehad me te verdiepen in mijn directe omgeving. Natuurlijk heb 
je wel contact met de buren. Ik heb ook altijd het blad van de 
bewonersorganisatie gelezen en zo bleef ik op de hoogte. Toen ik 
wat meer vrije tijd kreeg wilde ik iets doen voor mijn eigen wijk. 
Om die reden ben ik actief geweest voor buurtbemiddeling. Nu 
ben ik aan het werk als vrijwilliger bij Laurens Maasveld. Er is een 
inloopproject van de hindoestaanse ouderen; ze komen eenmaal 
per week bij elkaar. Dan verzorg ik het middagprogramma: 
middag openen, mededelingen, voorlichting geven over diverse 
thema's enz. Om de andere week leid ik de bingo-activiteit. 
Bingo is goed voor de concentratie van ouderen en ook voor het 
luisteren. Zolang ik dit leuk vind en het kan doen, ga ik ermee 
door."

trots!
"Als ik met de tram Schiebroek binnenrijd, kom ik tot rust. Het 
water, de planten, de eendjes die over de weg lopen en bovenal 
de rust. Onze straat is leuk, het ziet er gezellig uit door de 
geveltuintjes. Ik wil altijd in Schiebroek blijven wonen. Onze 
huizen worden gelukkig goed onderhouden, het enige nadeel is 
dat het zo gehorig is. Schiebroek is wel veranderd. Hier woonden 
mensen die oud werden in hun huis en vervolgens naar een 
seniorenwoning gingen. Dat zie je niet meer: er is veel in- en 
doorstroom. Dat heeft invloed op de contacten in de buurt.
Natuurlijk speelt wel mee dat ik geen kleine kinderen meer 
heb, want dan breng je ze meestal met elkaar naar school. Nu 
maak ik af en toe een praatje met de mensen die ik nog ken. 
Als ik vriendinnen op bezoek heb, lopen we vaak even naar de 
Peppelweg om op een terrasje te zitten, heel gezellig. Ik ben trots 
op onze tuinstad!"
 
Reacties: redactie@leven-in-schiebroek.nl
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Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam, tel. 418 87 27

JUWELIER Y. COMMEREN

DE INTERIEURSPECIALIST
VERF | BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN

SHUTTERS | RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING | SCHUIFDEURKASTEN

OOK VOOR DESKUNDIG KLEUR- & INTERIEURADVIES!

U vindt bij ons het mooiste behang, sfeervolle gordijnen, 
onderhoudsvriendelijke vloeren, praktische raamdecoratie 
en kwalitatief hoogwaardige verf. Al onze producten 
worden op maat gemaakt. Heeft u zelf geen tijd om 
alles te installeren? Geen probleem! Wij komen bij u 
meten, monteren en/of leggen op een moment dat het u 
uitkomt. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

14 karaat goud. 
Extra witte diamant 
met minimale insluitsels

Alliance 
ring

In wit, rosé of geelgoud, speciale prijs
1 x 0,02   0,02 crt    € 299,-
3 x 0.02   0,06 crt    € 397,-
5 x 0,02   0,10 crt    € 498,-

Solitair ring R16
In wit of geelgoud, 0.03 crt.

Normaal € 290,- 

Speciale prijs: € 230,- 
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donaties
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u uw 
bijdrage storten t.n.v. Samenwerkende Bewon-
ersorganisaties Schiebroek.

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

Kopij/advertenties
Het volgende magazine komt uit op 
24 oktober 2019. U kunt uw kopij vóór 
30 september 2019 inleveren bij: Leven in 
Schiebroek, Antwoordnummer 5017, 3050 
VB Rotterdam (geen postzegel!).
E: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. C. van Gelder, tel. 422 77 28 
Blok’s Paperwork
www.blokspaperwork.org
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
info@gedenkbosschiebroeksepark.nl
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
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl
Tel. 06-15373109. 

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
info@konneksjun.nl
Oranje Comité Schiebroek
info@ocschiebroek.nl
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
info@kunstfestival.nl
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
4meicomité@leven-in-schiebroek.nl
Winkeliersvereniging Schiebroek
info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
info@leven-in-schiebroek.nl
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

CSI SCHIEBROEK

Jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer. Veel te vaak raken 
schoolkinderen betrokken bij een ongeval. De politie stelt vast 
dat vooral de periode na de zomervakantie en de nieuwe route 
naar een andere school, risico’s voor hen zijn. En niet alleen voor 
hen. Ook automobilisten en andere weggebruikers moeten na de 
vakantie weer even wennen aan al die fietsende, rennende en 
overstekende kinderen.Veilig Verkeer Nederland (VVN)doet al jaren 
in augustus goed werk door met spandoeken op straat iedereen op 
de toenemende drukte te wijzen. Maar de belangrijkste actie ligt 
volgens zowel de politie als VVN bij de ouders.

oefenen
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is de route naar school 
een belangrijke verkeerservaring. Ouders kunnen samen met hen 

vóór de start van het schooljaar een of meerdere keren de route 
oefenen. Zo leren kinderen hoe zij het beste kunnen handelen op 
specifieke risicoplekken. En als de school eenmaal is begonnen, 
is het goed hen ook dan te begeleiden. Net zo lang tot ze 
vertrouwd zijn met alle situaties. Op www.vvn.nl zijn allerlei tips 
te vinden over schoolgaande kinderen in het verkeer. Tips voor 
automobilisten, maar ook voor ouders én kinderen. 

bellen en appen op de fiets
Vanaf 1 juli 2019 mag u geen elektronische apparaten zoals 
mobiele telefoons, navigatiesystemen, tablets of muziekspelers 
vasthouden tijdens het fietsen. Handsfree bellen en muziek luisteren 
is wel toegestaan. Als u stilstaat, mag u uw telefoon of ander 
mobiel elektronisch apparaat vasthouden en gebruiken.

handsfree gebruiK en muzieK luisteren toegestaan
U mag tijdens het fietsen muziek luisteren, bellen en uw telefoon of 
ander elektronisch apparaat handsfree gebruiken. Bijvoorbeeld via 
oordopjes waarbij u de knopjes aan het snoer gebruikt voor het 
beantwoorden van een telefoongesprek. U moet wel zorgen dat 
u het omgevingsgeluid nog hoort. Dit kunt u doen door maar één 
oordopje te gebruiken of het volume laag te zetten.
U mag ook spraakbediening gebruiken. Tijdens het fietsen mag 
u uw telefoon niet klemmen tussen uw oor en schouder. U mag 
uw telefoon of ander mobiel elektronisch apparaat tijdens het 
fietsen gebruiken als deze in een houder zit. Bijvoorbeeld als uw 
navigatiesysteem vraagt een alternatieve route te accepteren.
Als de politie ziet dat u tijdens het fietsen uw telefoon (of een ander 
mobiel elektronisch apparaat zoals een navigatiesysteem, tablet of 
muziekspeler) vasthoudt, dan kunt u een boete krijgen van € 95,-. 
Tot ziens in de wijk!

Wijkagenten Schiebroek: Martin van der Heijden, Frits Knulst
e: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl

SAMEN VEILIG 
NAAR SCHOOL
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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 

010 418 05 15             info@spindlermakelaars.nl

Meidoornlaan 11, 3053 WT Rotterdam


