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LEVEN in SCHIEBROEK
APRIL

2012

20 jaar Oranjefeest Schiebroek!

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

*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,
telefoon: (010) 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,-!

De nieuwe zomercollectie is binnen!

Ganzerikplein 10, 3053 EA Schiebroek
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl tel. 010-2261586/06-17540015

Ray-Ban Zonnebril op sterkte
vanaf € 139,-

Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs
tel. 010-7518363/06-48277450

De keuze van Merlijn:

Eduardo Spohr:
DE ENGELEN VAN
DE APOCALYPS
Het boek vertelt op een epische manier over het einde van
de wereld, vanuit het oogpunt van de engel Albion, die
verbannen is uit de hemel en sinds het begin der tijden bij de
mensheid heeft vertoefd. De manier waarop de schrijver deze
werelden in elkaar heeft gezet is ingenieus.
De talloze hemelen en dimensies maken een geweldig toneel
voor de strijd tussen goed en kwaad.
In het verhaal zit een goede vaart en na de eerste paar
bladzijden te hebben gelezen kon ik het niet meer wegleggen.
Er is nog nooit zo een epische strijd beschreven in een boek;
maar de schrijver van dit boek is erin geslaagd om dit te
doen.
Met een goede kijk op de karakters, een geweldige verhaallijn,
een reis achter de wereldgeschiedenis langs Engelse kastelen
en Chinese vlaktes tot Babylonische steden en Romeinse
havens, is dit boek niet alleen een aanrader; het is een echt
epos, een must-have voor iedereen die houdt van lezen!
Voor online bestellen: www.coelers.nl

Informeert u bij ons naar de voorwaarden!

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56
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HOE STAAT HET MET DE A13-A16?
Nog geen gemeentelijke uitspraak...

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van
de Gemeente Rotterdam
Aan de leden van de Gemeenteraad van Rotterdam

Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
In ons vorige nummer meldden wij al dat er binnen de gemeenteraad kritische
geluiden zijn te horen over de A13-16. Men is niet meer zo blij met de
shortcut tussen Terbregseplein en Kleinpolderplein. Reden: er gaat veel groen
mee verloren en het kost heel veel geld om dit te compenseren.
Dat ook de bewoners van de aan de weg gelegen deelgemeenten niet
blij zijn heeft de commissie die het raadsbesluit moet voorbereiden al
gemerkt: oorspronkelijk had men 7 maart gepland als inspraakavond voor
belanghebbenden en 28 maart om de reacties van wethouder Baljeu hierop
te horen. Er werden echter zo veel en zulke ernstige bezwaren ingediend
dat wethouder Baljeu uitstel heeft gevraagd om de reacties goed te kunnen
bestuderen. Op dit moment staat 11 april gepland voor haar commentaar.
Tussen al die bezwaren zitten er de nodige afkomstig uit onze deelgemeente.
Zo heeft het deelgemeentelijke platform A13/16 bezwaren ingediend
vanwege het verdwijnende groen en/of de schade hieraan (het Bergse Bos!)
en de overlast voor de direct aanwonenden. Dit betreft met name bewoners
van de nieuwbouw langs de Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseveld. En
een bewonersgroep uit Hillegersberg die een alternatief voor de weg heeft
laten ontwerpen protesteert omdat de gemeente dit alternatief niet serieus
in overweging neemt. En dat, terwijl het door deskundigen volgens de eigen
richtlijnen van rijk en regio is ontworpen en op basis van hun berekeningen.
En natuurlijk heeft ook onze wijk van zich laten horen:
De werkgroep Planologie en onze bewonersorganisatie LiS hebben de handen
ineen geslagen en nog eens goed gekeken naar wat er indertijd door wethouder
Baljeu is gezegd over de voorwaarden waaronder de weg er mocht komen.
De wethouder nam ooit het besluit dat de weg welkom was, mits inpasbaar
in de omgeving. En met dat inpasbaar werd simpelweg bedoeld dat er mee te
leven moest zijn. Dus geen overmatige geluidsoverlast, fijnstof, onherstelbare
beschadigingen aan het groen en ernstige verstoringen van het leefmilieu.
We mochten de weg niet zien, horen of ruiken, was het uitgangspunt.
Wij besloten de wethouder hier aan te herinneren en schreven de brief die u
hiernaast kunt lezen.
Wij houden vol. Wilt u op de hoogte worden gehouden, meld u dan aan voor de
A13-A16 WEKKER via onze site www.leven-in-schiebroek.nl of schrijf een e-mail
naar info@leven-in-schiebroek.nl
Lees ook het artikel van Kees Keller op pagina 11.

De Gemeente Rotterdam heeft zich bij monde van wethouder Baljeu uitgesproken voor
de aanleg van de verbindingsweg A13-A16 mits deze inpasbaar zou zijn in de omgeving.
Een uitstekende voorwaarde! Maar helaas heeft de Minister zich van die voorwaarde
niets aangetrokken. Zij heeft uit een aantal voorkeursvarianten een keuze gemaakt en
die keuze wegens geldgebrek onvoldoende ingepast.
Reden voor de stad Rotterdam om honderd miljoen euro uit te trekken, omdat u zich wél
bekommert om het welzijn van de burgers van deze stad. Hoe prijzenswaardig ook, die
honderd miljoen is niet genoeg! Niet om de weg in te passen en niet om hem van nut te
laten zijn voor de stad en onze deelgemeente.
Om te beginnen is die honderd miljoen niet voldoende om te voorkomen dat de weg
een tolweg wordt. Dit zal ongetwijfeld betekenen dat automobilisten op zoek zullen gaan
naar goedkopere alternatieven. Ergo, de sluiproute door onze wijk naar met name de
Molenlaan blijft! Vervolgens heeft de Minister geen geld uitgetrokken voor een tunnel
door het Bergse Bos. Die tunnel moet nu door ú aangelegd worden en kost 70 miljoen.
Dan blijft er 30 miljoen over om de weg voor de overige belanghebbenden inpasbaar te
maken. Dit is te weinig!
De weg voert pal langs onze wijk Schiebroek. Ons is daarom een akoestisch
landschap toegezegd langs Doenkade en Schiebroekse Park. Maar het valt te bezien
of dit akoestisch landschap afdoende bescherming biedt voor onze burgers tegen
lawaaioverlast en fijnstof.
Er bestaan fijnstofwerende geluidsschermen, maar die zijn erg duur.
Wat het nóg duurder zal maken, is dat de weg ter plaatse stijgt. En dat de afscherming
dan niet of alleen tegen zeer hoge kosten kan worden voortgezet.
Ter hoogte van het kruispunt met de N471 en de G.K. van Hogendorpweg is de weg een
viaduct en is geen afscherming mogelijk. Dat betekent ferme overlast van fijnstof en
lawaai voor de bewoners van Schiebroek.
Die bewoners hebben al te maken met geluidsoverlast door HSL, Randstadrail, de
drukke autoweg en het vliegveld. Vier geluidsbronnen die op zich wel binnen de norm
blijven, maar doordat zij om de paar minuten ! in combinatie optreden, hier ver bovenuit
stijgen.
Dit is vastgesteld door de dienst DCMR. Hier nog de overlast van de A13-A16 aan
toevoegen levert een onleefbare situatie op.
Dit alles is alleen maar te voorkomen door geld, veel geld te investeren.
Geld dat het Rijk niet wíl en de Gemeente niet kán fourneren.
Onze conclusie luidt dan ook: de weg is niet inpasbaar.
Wij verzoeken de Gemeente Rotterdam om de verantwoordelijkheid voor het welzijn van
haar burgers te nemen en de Minister mede te delen dat de verbindingsweg A13-A16 op
deze wijze niet kan worden aangelegd.
			
Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek
			
Werkgroep Planologie Schiebroek e.o.
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Foto voorpagina: 20 jaar Koninginnedagfeest op het Wilgenplasplein...
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HEMA

IEDERE MAANDAG OM 9.00 UUR OPEN!

Lieve mensen,
Oeps... is het u ontschoten? Dat hindert niet, ik ben erg blij
als u alsnog besluit om uw steun te geven aan dit wijkblad.
Omdat het nodig is, hard nodig.
Soms schieten woorden tekort...
					 L

Sje

LEVEN in SCHIEBROEK - DONATIE
Hierbij machtig ik de Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek (SBO)
om, tot nadere opzegging, jaarlijks een bedrag van € 5,- af te schrijven
van mijn bankrekening ............................................................................
Naam + voorletters: ..........................................................................
Adres: ...............................................................................................

BLOK’S PAPERWORK
U bent van harte welkom!
PEPPELWEG 152
De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

Loop eens binnen in onze gezellige winkel. U kunt er
van alles vinden: boeken, kleding, kinderspeelgoed
en glaswerk. Er is vast wel iets van uw gading bij. En
hebt u zelf ook spulletjes over? Breng ze dan bij ons,
u maakt er anderen weer blij mee.
De vrijwilligers van Blok’s ontvangen u graag!
Surf ook eens naar onze website: www.blokspaperwork.nl

Postcode + woonplaats: ....................................................................
Teln: ............................... e-mailadres: ..............................................

ALGEMENE RECHTSPRAKTIJK/
STRAFRECHTSPECIALIST

Handtekening			Datum
.................................................		

........................................

Na incasso bent u gemachtigd om de afschrijving te weigeren. De termijn die
hiervoor staat is 56 dagen.
Wilt u deze bon s.v.p. inleveren of zenden aan:
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam.
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Stichting Blok’s Paperwork, Peppelweg 152, 3053 GW Rotterdam, tel. 010-418 93 33
www.blokspaperwork.nl info@blokspaperwork.nl
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PORTRET VAN EEN
MEDEMENS

VRIJHEID
WERELDWIJD

Op Rotterdam The Hague Airport is het niet alleen vakantiepret en zakenreis
wat de klok slaat. Pal naast de start- en landingsbaan, onder het donderend
geraas van dalende en opstijgende vliegtuigen, staat het detentiecentrum voor
asielzoekers. Nauwelijks opvallend door de donkere kleur van het gebouw.
Weinig mensen hebben een idee wat er gebeurt binnen de muren van dit
‘niemandsland’ op de grens van Overschie en onze deelgemeente.
Nee, het is geen asielzoekerscentrum, maar een streng bewaakte gevangenis
voor ruim vijfhonderd uit hun thuisland gevluchte mensen die hopen asiel te
kunnen krijgen in Nederland. Sommigen zijn net gearriveerd, anderen zitten
al een halfjaar hier, maar altijd als gevangenen opgesloten, ongeacht hun
achtergrond.
Het zijn mensen zoals u en ik, geen criminelen. Maar zij hebben altijd angst voor
de toekomst en gaan nooit rustig slapen, want iedere nacht, ja altijd ’s nachts,
kan zomaar het busje komen om hen naar het vliegtuig te brengen.
Ondanks vele protesten in verleden en heden om de erbarmelijke
omstandigheden daarbinnen te verbeteren, verandert er bitter weinig.
Er is een bezoekgroep, bestaande uit een diversiteit aan betrokken burgers, die
individuele contacten met gedetineerden onderhoudt als die daar behoefte
aan hebben. Marlies is zo’n trouwe bezoekster. Aan de hand van haar verhalen
schetsen we de komende tijd een aantal portretten van onze tijdelijke medewijkbewoners.

Thema 2012: Vrijheid geef je door

Iedere generatie heeft eigen markeringspunten als het gaat om vrijheid.
De generatie die de Tweede Wereldoorlog
heeft meegemaakt, heeft een andere
emotie bij en geeft een andere betekenis
aan het begrip ‘vrijheid’ dan iemand die
geboren is in de jaren zestig of in de
jaren negentig van de vorige eeuw. Voor
naoorlogse generaties zijn bijvoorbeeld
de val van de dictaturen in Griekenland
en Spanje, de Praagse lente, de val van
de enclave Srebrenica, de val van de Berlijnse muur, de oorlog in Irak of
Afghanistan of de vrijlating van Nelson Mandela vormende herinneringen.
De beleving van vrijheid is tijd- en plaatsgebonden: voor iemand die de
Arabische lente meemaakt is vrijheid anders dan voor iemand die in Nederland
opgroeit. Met het thema ‘Vrijheid geef je door’ nodigt het Nationaal Comité
iedereen uit om stil te staan bij het feit dat iedere generatie, afhankelijk van in
welk land je leeft, andere referentiepunten kent die bewust en onbewust ideeën
en idealen van vrijheid vormen. Elke generatie geeft op basis van die ervaring
andere ideeën over vrijheid door aan de volgende.

DJIBI
Hij is geboren in Sierra Leone, een West-Afrikaans land waar jarenlang een
burgeroorlog woedde. Zijn vader werd doodgeschoten, zijn moeder overleed
toen hij zeven jaar was. Daarna voedde oma hem op tot ook zij overleed.
Djibi werd zwerfkind en probeerde met allerlei klusjes zijn kostje bij elkaar te
scharrelen. In de haven vond hij werk als sjouwer, ook voor de passagiers van
de cruiseschepen die aanlegden. Op een dag in 2007 wist hij zich onderin
een cruiseschip te verbergen. Na vier dagen werd hij op volle zee ontdekt en
kon niet meer terug. Hij moest als verstekeling mee naar eindbestemming
Rotterdam.
Via de politie belandt hij op de gevangenisboot in Dordrecht, in afwachting van
de asielprocedure. Na een aantal maanden wordt hij zonder papieren op straat
gezet en komt in de illegaliteit terecht. Djibi blijft in Dordt en ontmoet goede
mensen, zowel uit zijn geboorteland als Nederlanders. Hij leert zo snel mogelijk
onze taal en bouwt een netwerk om zich heen. Door allerlei baantjes aan te
nemen, o.a. honden uitlaten, weet hij te overleven.
Bij een politiecontrole op straat voor op de fiets rijden zonder licht blijkt hij
geen papieren te hebben en zit zes maanden lang als onze bijna-buur in het
detentiecentrum op het vliegveld. Daar ontmoet Marlies hem en zij gaat de
laatste twee maanden iedere week een uur bij hem op bezoek.
Dan komt het bericht dat Djibi uitgezet moet worden, maar dat hij niet welkom
is in zijn vaderland Sierra Leone. Hij wordt ‘geklinkerd’. Dat betekent dat hij,
zoals 60% van de op Airport gedetineerden, op straat gezet wordt na het
ondertekenen van een papier, waarin staat dat hij Nederland zal verlaten. Hij
ontvangt € 10,- en een ov-kaartje dat twee dagen geldig is. Djibi keert terug
naar nergens; moet het verder maar uitzoeken. 28 jaar en een toekomst vol
angst.

HERDENKING SPINBOLPLEIN
Sinds 1990 wordt in onze deelgemeente de herdenkingsplechtigheid
georganiseerd aan het Spinbolplein.
Aan deze plechtigheid wordt medewerking verleend door het Rotterdams
Symfonisch Blaasorkest en door de Voalgroup WE.
Deelraadsvoorzitter Jan Cees van Duin zal een toespraak houden.

STILLE TOCHT
De plechtigheid wordt voorafgegaan door de stille tocht. Deze tocht, waaraan
iedereen kan deelnemen, vertrekt vanaf de tramremise aan de Kootsekade om
19.00 uur. De tocht leidt via de Kleiweg en de Ringdijk naar het monument
aan het Spinbolplein. Verwachte aankomst: rond 19.45 uur. Na afloop van de
plechtigheid, rond 20.35 uur, is er gelegenheid om met elkaar na te praten en
een kopje koffie of thee te drinken bij het Melanchthon College.
U bent allen hartelijk welkom.

				Opgetekend door Dokie van Noort
NB: vlak na het schrijven van dit portret werd door Zembla een tv-documentaire
over het detentiecentrum uitgezonden en werd bekend dat de Nationale
Ombudsman een onderzoek naar de werkwijze binnen het centrum gestart is.

www.leven-in-schiebroek.nl - april 2012
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Spindler Makelaars

THUIS

IN SCHIEBROEK

Nieuwe collectie! 		
Elegant
				Exclusief 		
				Ultrasexy
Kortingscode: lanweb1203 geldig t/m 13 mei 2012

www.lasutien.nl
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info@lasutien.nl

www.leven-in-schiebroek.nl - april 2012

KONINGINNEDAG IN SCHIEBROEK
Gezelligste Koninginnedagfeest van Rotterdam beleeft twintigste editie
Eline Klooster
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Op het Wilgenplasplein in Schiebroek wordt tijdens Koninginnedag voor de
twintigste keer feest gevierd. Het terrein bij voormalig station Wilgenplas kleurt
ook dit jaar oranje met muzikale optredens, kinderspelletjes, survivalbanen en
uiteraard een vrijmarkt. Het thema van dit jaar is Oud-Hollands.
Tussen 11.00 en 17.00 uur zijn alle inwoners van Schiebroek welkom om het
gezelligste Oranjefeest van Rotterdam mee te vieren.
Kinderen vermaken zich de hele dag op het Wilgenplasplein.Het
kinderspeelterrein is open van 11.00 tot 15.00 uur. Daarna wordt het podium
vrijgemaakt voor kleine artiesten die tijdens de kinderplaybackshow hun sterkwaliteiten tonen. Kinderen die hieraan willen meedoen geven zich op via
info@ocschiebroek.nl of melden zich op 30 april bij het podium.
Na alle optredens en de prijsuitreiking vindt de kinderdisco plaats in de op het
feestterrein gelegen sociëteit Konneksjun. Daarna wordt Koninginnedag in stijl
afgesloten; om half negen start de lampionnenoptocht door de wijk.
Ook voor volwassenen is Koninginnedag op het Wilgenplasplein een groot feest.
Het is goed toeven op het buitenterras in de zon. Je kunt er bijna zeker van zijn
dat je oude buren of schoolkameraden ontmoet!
Het 20ste Oranjefeest in Schiebroek wordt mede mogelijk gemaakt door:

PROGRAMMA

WONINGSTICHTING HAVENSTEDER

10.30 uur Optreden Wilgenstamkoor o.l.v. Mariska de Waay met o.a. het
		 Schiebroekse Volkslied
10.55 uur Opening
11.00 uur Kinderspelen met Oud-Hollandse spelletjes
11.00 uur Survivalactiviteiten onder leiding van
		 Stichting Kampwerk Terbregge
13.00 uur Fire, coverband met lokale artiesten
15.00 uur Kinderplaybackshow
16.00 uur Stage One, coverband met funk, rock, soul en disco
16.30 uur Kinderdisco
20.30 uur Lampionnenoptocht met band The Red Rose of Lochbuie
		 Pipes & Drums door Schiebroek

SOCIËTEIT KONNEKSJUN

wwww.ocschiebroek.nl

ROTTERDAM THEHAGUE AIRPORT

FPO FINANCIËLE PLANNING

info@ocschiebroek.nl

Opzoomer Mee Juist Nu!
Opzoomer Mee roept u op om juist nú op eigen kracht uw straat of buurt
leefbaar, gezond, vriendelijk, veilig of gezellig te maken. Maak samen met uw
buren plannen. Opzoomer Mee biedt met drie schitterende aanbiedingen de
helpende hand. U kiest zelf van hoeveel aanbiedingen u gebruik wilt maken.
1. OPZOOMERBIJDRAGE VAN MAXIMAAL 175 EURO
U kunt een Opzoomerbijdrage aanvragen voor uw straat van maximaal 175
euro. Vul het aanmeldformulier in, even een mailtje naar info@leven-inschiebroek.nl en wij sturen het u toe.
2. DE SLAGROOMTAART VAN OPZOOMER MEE
Help bewoners die dat nodig hebben om beter Nederlands te spreken. Niet
moeilijk, wel leuk en hartstikke nuttig. Kruis op het aanmeldformulier uw
uitdaging aan. U ontvangt als beloning een grote slagroomtaart voor uw straat!
3. EEN HANDIG OPZOOMERKEETJE
U kunt een Opzoomerkeetje lenen boordevol spullen voor uw straatactiviteit.
Elk keetje heeft een voorleestentje aan boord. Reserveer nu: 213 10 55.
Meer weten? Opzoomer Mee tel. 213 10 55 of kijk op www.opzoomermee.nl
www.leven-in-schiebroek.nl - april 2012
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 11)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Het is ongelooflijk leuk dat deze rubriek zoveel losmaakt. Allereerst even terug
naar de vorige aflevering met Corrie en Bart van Leeuwen. Daar stond een foutje
in: de Harbour Jazzband is niet opgericht door Hans Speelman en Jan Perridon.
Zij hebben met de band niets te maken, zij waren vriendjes die bij Corrie thuis
welkom waren.
En er kwam een uitgebreide e-mail van Francien Teunisse, die zich veel wist
te herinneren van de winkeltjes in Schiebroek. Daarmee zijn direct de vragen
beantwoord uit de aflevering met Kees Donkers, hoewel... Volgens Francien
heette het hoedenwinkeltje op de Larikslaan “Maison Lariks”, anderen spreken
over “Maison Willy”. Wie heeft het bij het rechte eind?
Francien weet ook te vertellen dat de winkel op de hoek van de Ribeslaan en de
Populierenlaan, waar nu Alexander Smit antiek & restauratie zit, voorheen
Slagerij Patings was, daarvoor Slagerij Van Eensbergen en nog eerder een
viswinkel (later Koos Ver Aa op de Peppelweg, waar nu Verhage zit).
En naast de garage van de heer De Koning op de Adrianalaan was een
woonhuis met op de benedenverdieping een tabakswinkeltje, waar je ook
altijd de staatsloten kon kopen. De dochter des huizes was een begenadigd
poppenkastspeelster en kwam bij Francien thuis de verjaardagspartijtjes
opluisteren met haar spel.
Omdat deze rubriek natuurlijk ook te lezen is op onze site www.leven-inschiebroek.nl gebeurt het wel dat er vanuit een ander deel van ons land
een bericht binnenkomt. Zelfs uit Zuid-Frankrijk, waar Gertie Romein haar
herinneringen ophaalt. Haar verhaal kunt u volgende keer lezen. Maar nu eerst
het verhaal van Nathan (Fred) Zwaaf. Hij schreef een aantal maanden geleden:
“Vanavond had ik het weer. Even denken aan de tijd van vroeger. Gewoond,
geleefd en veel plezier gehad in Schiebroek. Nu woon ik al jaren op de Veluwe,
dus geen idee over het Schiebroek van nu. Even op internet kijken. Kwam
terecht op jullie site van ‘Leven in Schiebroek’. En daar klikte ik op jullie
prachtige wijkblad. In twee bladen las ik artikelen over mevrouw Winters en
mevrouw Van Esch. Beiden gekend. Jan Ceelen was Sinterklaas en Jan Winters
was Zwarte Piet bij mij op de kleuterschool. De broer van Marianne van Esch,
Cor, heb ik ook goed gekend. Wat een leuke verhalen, zeer herkenbaar.”
Voldoende reden om op een koude en natte winterdag de auto in te duiken en
naar Apeldoorn te rijden. Voor een warm onthaal en een mooi verhaal.

Nathan (Fred) Zwaaf

Juffrouw Van Apeldoorn en juffrouw Hazelzet zijn namen die hij zich goed
herinnert. Het schooltje was heel klein, een lokaal en een wc. Achterin het
lokaal stond, achter een gordijn, de poppenkast.
Na een korte periode op de Prinses Ireneschool ging Nathan, die toen nog Fred
werd genoemd, naar de Montessorischool aan het einde van de Wilgenplaslaan.
Later verhuisde de school naar een houten noodgebouw aan de Abeelweg.
In de Dalkruidstraat woonden veel kinderen. Marcel en Henk van Brandwijk en
Hans Grootaars waren buurkinderen die regelmatig bij Nathan thuis naar de
televisie kwamen kijken op woensdagmiddag, zo ging dat in die tijd.

Verhuizen
Nathan kwam op zijn derde jaar in de Dalkruidstraat in Schiebroek wonen en
ging naar het kleuterschooltje dat destijds was gevestigd in een klein lokaaltje
achter de bakkerij van Van der Meer & Schoep op de hoek van de Adrianalaan
en de Kastanjesingel.
Nathan

Schooklasje met achterin ‘het gordijn’
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In de jaren die volgden ging het iedereen steeds beter en Nathans ouders
zetten het in hun hoofd om te verhuizen naar een eengezinswoning.
Nathan: ”Mijn moeder was een sociale vrouw. Ze sprak met iedereen. Peek was
destijds opzichter bij de woningbouwvereniging en mijn moeder liep bij hem de
deur plat om zo’n woning te krijgen. Het was haar droom en die zou en moest
vervuld worden. Ze was, laten we zeggen, sympathiek brutaal en uiteindelijk
kreeg ze het voor elkaar om zelfs een hoekwoning te bemachtigen. Op de
slaapkamer kwam Jabo, dat liet zulke striemen achter in mijn voeten, ik had er
een hekel aan, maar beneden lag mooie zachte vloerbedekking. Ik heb zulke
fijne herinneringen aan die tijd. Met Joyce Wilderom speelde ik altijd vader-enmoedertje; op de andere hoek van onze blok woonde Marcel Houtkamp. Rob
van Toor, de zoon van de bedrijfsleider van de Coöp op de Peppelweg, zat bij
mij op school en hij woonde in de Diephuisstraat. Vanuit mijn slaapkamerraam
keek ik uit op het winkelcentrum aan het Meijersplein met dat enorme grasveld
waar we zo heerlijk konden voetballen.
Op de hoek van de Diephuisstraat had je de snackbar, dan de supermarkt van
Vreugdenhil, de groentenhandel van Veth, banketbakker Degenkamp en op de
hoek zat een bank, de naam is me even ontschoten. Er waren nog meer winkels,
maar deze zijn me bijgebleven. De cassière van Vreugdenhil, Tonny van Schaik,
werd later onze buurvrouw in Ommoord.
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De bakkerij herinner ik me ook goed, want als ik op woensdagmiddag uit school
kwam, stuurde moeder mij naar de bakker voor slagroomhoorntjes. Van die
opgerolde kletskoppen, gevuld met slagroom. Ik was broodmager en moeder
dacht dat ik wel wat extra’s kon gebruiken.”

Wilde jaren
Nathan glimlacht bij de liefdevolle herinnering en vertelt: “Mijn ouders
bezochten de Meidoornkerk, mijn moeder was jeugdleidster van een van de
meisjesclubs. Zij was beroemd om haar kippesoep die tijdens de altijd grootse
Kerstviering werd uitgedeeld. De kippen kocht ze bij de familie Griffioen op
de boerderij aan de Hoge Limiet, ze kocht er ook eieren met dubbele dooiers.
Ik ging graag met haar mee, hoewel ik bang was voor de hond die er altijd zo
blafte.
De kerkdiensten hebben me nooit geboeid. Op veertienjarige leeftijd ging ik
naar Batelka in de Brandaris. Een jongerenclub “Brengt Allen Tot ELKander”.
Je had verschillende groepen, ik geloof dat het A, B en C was en tussen die
groepen was wat rivaliteit. De A-groep was de groep die het meest vrijzinnig
was, de B zwierf ergens in het midden en de C’s waren de intellectuelen.”
“Al snel werd ik lid van sociëteit De Koffer. Mijn broer Herman was een van de
oprichters van de Schiebroekse Ontspanningsvereniging, maar ik was daar
te jong voor. De Koffer was zijn tijd ver vooruit, er hingen gekleurde lampjes
en visnetten, er werd een bar geïnstalleerd en al snel zat ik in het bestuur en
deed allerlei klusjes. Heerlijke avonden waren dat en de volgende ochtend met
elkaar alles weer opruimen. Cor van Esch zat ook in het bestuur, hij verkocht de
kaartjes. Ik had de supervisie over de knakworstjes.
Er kwamen ook niet-kerkelijke jongeren en er werd heel veel gediscussieerd,
ongelooflijk veel plezier gemaakt, bandjes uitgenodigd (de beste als het
enigszins kon) en gedanst, gedanst en gedanst.
Maar er gold wel een regel: je moest als jongen een stropdas dragen, je moest
‘netjes’ gekleed gaan. Dat was voor mij natuurlijk een uitdaging. Op een
avond ben ik de garderobe ingeslopen, heb me uitgekleed, mijn zwembroek
aangedaan én een stropdas. Zo ging ik naar binnen. Iedereen vond het geweldig
leuk, de reactie was reuze sportief en ik werd gewoon binnengelaten. In mijn
zwembroek heb ik de dansvloer betreden. Als ik er achteraf op terugkijk, dan
heb ik soms wel rare dingen uitgehaald!
En de koster! Hij woonde in de Brandaris met zijn gezin en hield een oogje in
het zeil. Als er jonge stellen zaten te zoenen trok hij de geliefden uit elkaar en
dan kregen ze te horen, op strenge toon en met een wijzend vingertje, dat dit
echt niet kon.”

Naar de kelder
Nathan vervolgt: “Later verruilde De Koffer de bovenzaal voor de kelderruimte
in De Brandaris. Er werden geen bandjes meer uitgenodigd, de disco deed
zijn intrede. We bouwden met elkaar een prachtige bar, waar je gezellig kon
drinken en praten. Achter de bar werden de plaatjes gedraaid. En er kwamen
leuke zitjes. Daar vonden we onze vrienden en vriendinnen. Mijn boezemvriend
Rob van Toor en zijn broer Arnold heb ik daar geïntroduceerd. Eerst waren ze
wat huiverig omdat ze dachten dat het alleen om kerkjeugd ging, maar al snel
waren ze helemaal in de club opgenomen.
Ook buiten De Koffer gingen we met elkaar om, we vierden oudejaarsavond en
gingen na twaalf uur naar verschillende adressen. Met de auto; ik herinner me
nog goed dat we niet allemaal in de Simca 1000 van Arnold pasten.
Geen probleem, sommigen van ons klommen gewoon op de motorkap. We
hadden een slokje op, we waren vrolijk en gemoedelijk en toch voorzichtig.
Wat we deden was gewaagd en tegelijk onschuldig. We waren niemand tot last
en alles ging goed.”
Bedachtzaam zegt hij: “In een latere fase kreeg De Koffer concurrentie van

Samen met een buurjongetje op de fiets in de Dalkruidstraat

clubs in de Goede Herderkerk (La Plaza of El Plaza) en in De Castagnet.
Vreemd eigenlijk, we deden alles voor die sociëteit, we scholden erop, maar we
bleven komen. Er waren affaires, romances en in die tijd hoorde je nogal eens
de naam ‘Peyton Place’ noemen als ze het over de sociëteit hadden.”

Naamsverandering
Ernstig vertelt Nathan nu over wat hem bewoog om zijn naam op latere leeftijd
alsnog te veranderen.
“Ik ben een kind van Joodse ouders. Zij hebben de hele oorlog ondergedoken
gezeten en in die tijd hebben zij kennisgemaakt met het christelijk geloof. Hoe
dat is gegaan, vertelt de geschiedenis niet, maar het is zo. De angst leefde nog
hele lange tijd bij hen en het was juist die angst waardoor ze besloten om mij
Fred te noemen, geen Joodse naam dus. Het was de angst dat de geschiedenis
zich zou herhalen.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Mijn vader hield lezingen over
Joodse feestdagen en naarmate zijn eigen achtergrond zich meer aan hem
opdrong, begon hij zich te verdiepen in het Joodse geloof. Hij werd lid van een
organisatie van mensen die in dezelfde positie verkeerden.
Dat alles kreeg ik natuurlijk ook mee en een aantal jaren geleden heb ik
besloten om afscheid te nemen van de ‘noodnaam’ Fred, zoals mijn ouders
dat noemden. Tegelijk is het een eerbetoon aan mijn grootvader om zijn naam
Nathan te gebruiken.”
Tot slot komt er nog een frappant verhaal.
“Tijdens een van mijn vaders lezingen kwam er een vrouw naar hem toe. Ze
zei: “Zwaaf?, dat is een bekende naam, heeft u een zoon met de naam Fred?”
Vader bevestigde dit, waarop zij zei: “Ik ben juffrouw Hazelzet en uw zoon heeft
bij mij in de klas gezeten.” Dat was een leuke ontmoeting, maar nog veel leuker
was dat mijn vader, die inmiddels weduwnaar was en juffrouw Hazelzet zijn
getrouwd. Wij gingen kennismaken met de nieuwe liefde van vader en toen
kwam diezelfde ondeugendheid weer bij me op, net als vroeger.
Ik kwam binnen en viel op mijn knieën voor haar. ‘Dag juffrouw Hazelzet, ik ben
toch niet te laat vandaag?...’ Wat hebben we gelachen.”
Aan Schiebroek bewaar ik de beste herinneringen. Een heerlijke jeugd heb
ik er gehad. Wij wonen nu al tientallen jaren op de Veluwe, heel mooi, maar
Schiebroek... ja, er is maar één Schiebroek!”

REAGEREN OP DIT ARTIKEL?
Wilt u reageren op dit artikel, stuur dan een e-mail naar:
redactie@leven-in-schiebroek.nl.
De redactie is op zoek naar verhalen van vroeger, naar foto’s en filmpjes van het
oude Schiebroek, onze tuinstad. Neem contact met ons op: tel. 422 77 28. Bij
geen gehoor kunt u het antwoordapparaat inspreken, wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op.
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Verse
Groente

Lekker
Fruit

HANS CAMMAN

“Uw Gemakkelijke Groenteman
Gezonde
Salades

Kant & Klaar
Maaltijden

Verwen u zelf met de lekkerste... GRATIS SALADE.
Elke vrijdag en zaterdag krijgen alle klanten (bij besteding vanaf € 7,50) GRATIS
200 gram salade. Elke week een andere. Welke?... dat is een verrassing!

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

Hans Camman “de Gemakkelijke Groenteman”
Peppelweg 13a
010 243 99 22

Verjaardagstip:

VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!
Ook voor uw reparaties zoals: goud,

geef een

zilver, horloges en klokken, vakkundig

“New Style” cadeaubon
modern, gewaagd
of een
compleet nieuwe look

gerepareerd met garantie. Rijgen en
knopen, taxaties... Kortom, daarvoor

Dames & Herenkapsalon

bent u bij ons aan het juiste adres!

“New Style”

Clematisstraat 35a, Rotterdam (Peppelweg, Schiebroek)
T (010) 418 98 00
Ook op afspraak

Mooie
Huiswijn:
Pierre Jean
mmm... lekker!

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard

€ 4,

Peppelweg 79a, 3053 GD Rotterdam
tel: 010 4220593, fax: 010 2183240, www.klootwijk.nl

99

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 24,95
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Even voorstellen? Wij zijn René
en Thea Kramer en wij franchisen
sedert 1998 bakker Klootwijk aan de
Peppelweg 79a in Schiebroek. Ons
assortiment bestaat uit lekker vers
gebakken brood, broodjes en banket
en tevens verkopen wij overheerlijk
gebak en taarten. Wij verzorgen
ook graag voor u belegde broodjes
en tevens kunnen wij het totale
assortiment bij u bezorgen.
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Veel verzet tegen overheidsplan A13-A16
Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl
De meest recente bedreiging van diverse woongebieden aan de Noordkant van
Rotterdam is de geplande verbindingsweg van de A13 naar de A16. De plannen
van de overheid roepen ernstige bezwaren en emoties op. Het Bergse Bos gaat
lang op de schop, landschappen krijgen een ander aanzien en of de files op de
A20 minder worden, is nog maar de vraag. U heeft er al over kunnen lezen op
pagina 3.

Schiebroek bedreigd
Bewoners van Schiebroek, Hillegersberg en Lansingerland weten al lang dat de
rustige woonomgeving aan de randen van de stad inmiddels bedreigd gebied
is. Begerig richten planners van wegen, rails en vliegvelden hun ogen op deze
woonkernen. Handenwrijvend staan zij al jaren voor hun tekentafels. Wat een
mooi strategisch gelegen gebied om doorheen te jakkeren. Een paradijs om
studies bestuurskunde en weg- en waterbouw toe te passen. Tegelijk een kans
om ambtelijk hogerop te komen door slimme plannen bij te dragen die de
minister behagen. Maar niet de bewoners, zeer helaas.

Treinherrie
Dat geldt evenzeer voor de HSL-herrie. Deze blijft nog steeds doorgaan met
opgelapte treinen. De nieuwe treinen komen mondjesmaat en worden de
komende tijd getest. In de laatste brief van de minister staat zeer omfloerste
taal over maatregelen om de herrie op korte termijn concreet aan te pakken.
Het College van Lansingerland heeft daar recent een scherpe brief over
geschreven aan minister Schultz. Daarin wordt ook een overkapping van
het tracé door de woonkernen op termijn niet uitgesloten. Maar eerst zal in
een pilot bezien worden of andere maatregelen, ‘lapwerk’ volgens critici, ook
effectief kunnen zijn. En zo blijven wij voorlopig het gevaar lopen om ooit in
Jakkerland te wonen. En Schiebroek als tuindorp is dan mogelijk verleden tijd.

Randstadrail en de shuttle
Of het allemaal niet genoeg is, is inmiddels ook de frequentie van de
Randstadrail behoorlijk geïntensiveerd. Die fluit nu eenmaal per zeven minuten
langs Schiebroek. En dan hebben we het vliegveld nog. Maar daar zit ook
een angeltje. Want wat blijkt? Slimmeriken hebben inmiddel ontdekt dat je
je auto gratis bij station Meijersplein kunt parkeren, met je koffertjes door
het fietstunneltje kunt lopen en dan de (gratis) shuttle naar het vliegveld kan
pakken. Herrie en ook nog eens onbekende, langparkeerders voor je deur. Je
zult er maar wonen! En wat is er voor gewaarschuwd en wat was iedereen
horende doof. Nu hebben de bewoners het nakijken, of toch niet?

Alternatief
Bewonersorganisaties in Hillegersberg leggen nu de variant Portway op tafel,
ontworpen door ir. Willem Bos. Hij is vooral bekend van de Bosvariant tijdens
de planning van het HSL-tracé. De Portway aanpak is gebaseerd op Beter
Benutten van een ‘simpel en slim netwerk van snelwegen, regionale wegen en
stadswegen.’ Willem Bos vindt de overheidsplannen een ‘doodlopende weg’
die bovendien te zwaar belast zou worden met een tolheffing. In zijn plannen
komt er onder meer een nieuwe aansluiting Crooswijk Oost. Het erg drukke
Schieplein wordt, ontkoppeld van de A20, met een nieuwe snelweg direct
verbonden met Crooswijk en het Kleinpolderplein.

Geluidsoverlast
De Rijksplannen betekenen ook geen einde aan de overlast van de A13 in
Overschie, volgens een overheidscommissie MER. De verwachte daling van
1,5 Decibel is niet echt hoorbaar. Bovendien blijft ook dan de A13 dwars door

Overschie razen. Het alternatief Portway stelt hiervoor een omleiding van de A13
ten oosten van Overschie. Op de locatie waar vijftien jaar geleden de Bosvariant
voor het HSL-tracé was gepland. Ir. Bos: ‘Na al die jaren is dit beoogde traject
voor een HSL nu bestemd voor een snelweg, ingepast in een tunnel.’
Verder voorziet Portway in het ‘inpakken’ van de A20 met hoge glasschermen
voor slechts een fractie van het geld van een beoogde (overheids)tunnel.

Leefomgeving
De kosten van de Portway plannen zijn in fasen opgedeeld. Van een kleine
200 miljoen euro tot maximaal een miljard euro. Ir. Willem Bos sprak in bij
de Rotterdamse Raad en later in maart 2012 bij de Commissie Ruimte van
Lansingerland. In beide gevallen besloot hij zijn indringende betoog met deze
woorden. “Leg geen onnodig dure wegen aan, pak de nodige huidige verweesde
wegen aan. Zorg voor goede doorstroming en goede bescherming, zorg voor
een stille leefomgeving. U weet het nu, het is nu niet meer te negeren. Portway
scoort beter dan de overheidsplannen op verkeer, milieu en kosten.”

Onleefbaar
De bewonersorganisatie Leven in Schiebroek wijst ten slotte in een pittige
brief aan de gemeente, dat er sprake is van een enorme opeenstapeling van
geluidsbronnen in dit gebied, zoals het vliegveld, de HSL, Randstadrail, en
de drukke autoweg. Bij elkaar leveren deze voor Schiebroek een onleefbare
situatie op, stellen de verontruste bewoners van Schiebroek. De gemeente moet
de minister dus afbrengen van haar onzalige plannen voor de verbindingsweg
tussen de A13 en de A16.
In de komende maanden moet blijken of er hier krachtige bestuurders zijn die
opkomen en hun nek durven uitsteken voor het belang van de Schiebroekse
bewoners in dit bedreigde gebied.

IN MEMORIAM
Op 24 maart jl. overleed ds. Wim
Den Ouden op de gezegende leeftijd
van 92 jaar.
Ds. den Ouden deed op 4 oktober 1959
zijn intree in de Goede Herderkerk van
Schiebroek. Zijn belangrijkste taak werd
de opvang van de bewoners in het nieuwe
gedeelte van Schiebroek, een uitdagende
taak. Er kwam een integratieplan waarbij gekozen werd voor een persoonlijke benadering. Huis-aan-huis werden mensen aangesproken en uitgenodigd voor een dienst,
waarna werd bijgepraat onder het genot van
een kopje koffie. Zo leerden (nieuwe) Schiebroekenaren elkaar kennen.
In die tijd was er niet veel contact tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. Daar heeft ds. Den Ouden zich sterk voor gemaakt.
Een convent van geestelijken werd in het leven geroepen, wat de kerkelijke
contacten gestimuleerd en verdiept heeft en vooral gefunctioneerd heeft als
ontmoetingspunt van de Schiebroekse pastores. Van dit Pastoraal Verband
werd hij voorzitter. Er werd veel gemeenschappelijk georganiseerd, zoals
de avondwandeling van gemeenteleden langs alle Schiebroekse kerken,
te beginnen met de Pauluskerk en verder de Meidoornkerk, de Vredevorstkerk, de Verrijzenis en tenslotte een vesperviering in de Goede Herderkerk.
Inspirerende avonden!
Tot op hoge leeftijd bleef hij zich inzetten voor een rechtvaardige wereld en
voor “zijn” Schiebroek. Ds. Den Ouden heeft, juist door zijn warme persoonlijkheid, heel veel betekend voor de bewoners van onze tuinstad.
Wij mogen hem daarvoor dankbaar zijn.
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Quitro Fashion
Damesmode

ADMINISTRATIEKANTOOR

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

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

MEULMAN

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!

spring
2012
Peppelweg 70a, 3053 GN Rotterdam
T: 010 - 418 44 19, www.quitro.nl

- 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!
Peppelweg 128-130, Rotterdam-Schiebroek, tel. 010-4228025
www.meulman-profiel.nl

Leuke kinderwinkel is
zeker uw bezoekje waard!
Hét adres in Schiebroek voor
hippe kinderkleding en leuke
kado's.
En dat alles tegen scherpe
prijzen!
Het Kroontje, Peppelweg 15a, 3053 GA Rotterdam. Tel. 010-4657189, www.hetkroontje.nl
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“NATUURLIJK SCHIEBROEK”
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Het Kunstfestival wordt dit jaar voor de twintigste (!) keer georganiseerd.
Een jubileum zou je kunnen zeggen, dus dat moet groots worden gevierd.
Dat willen we natuurlijk heel graag, maar we hebben het tij enigszins tegen.
Sponsors zijn minder ruimhartig, de overheid doet een stapje terug en
sommige bedrijven haken af. Ondanks dat zetten we alles op alles op deze
jubileumeditie een feestelijk tintje te geven. Het thema “Natúúrlijk Schiebroek”
leent zich daaruitstekend voor. Flora, fauna, natuurproducten, duurzaamheid
en vult u zelf maar in: we kunnen vele kanten op.
Dit jaar gaan we het niet allemaal zelf bedenken en uitvoeren: we gaan uw
hulp inroepen voor een paar onderdelen.

WIE WORDT ONZE NIEUWE STRAATARTIEST?
Ze horen bij het Kunstfestival en wij vinden het leuk om jonge Schiebroekenaren
de kans te geven als straatartiest op te treden. Op de Dag van het
Kunstfestival speel je (akoestisch) op diverse lokaties op de Peppelweg en het
Rododendronplein. Speel je een muziekinstrument, kun je jongleren of acteren,
neem dan met ons contact op: straatartiesten@kunstfestival.nl

KUNSTMARKT EN EEN BIOLOGISCHE MARKT
De kunstmarkt is ieder jaar een groot succes. Nu willen we er een kleine
biologische markt erbij organiseren. Met huisgemaakte producten.
Maakt u zelf jam of honing, of andere bijzondere heerlijkheden, neemt u dan
even contact met ons op, info@kunstfestival.nl.

MEEDENKERS- EN WERKERS
Vindt u het leuk om mee te werken, dan bent u ook van harte welkom! De
vrijwilligers van het Kunstfestival vormen een hechte groep. U kunt eerst eens
kennis komen maken, dan gaat u ‘snuffelen’ bij de verschillende werkgroepen
om vervolgens zelf een keuze te maken. Het kost u geen zeeën van tijd, het
principe is dat iedereen mee kan doen met de tijd die hij of zij daarvoor
beschikbaar heeft.
Enthousiast? Dan eerst even rondkijken op de site: www.kunstfestival.nl

JA! Ik wil meedoen op de Dag van het
Kunstfestival op 8 september

KUNSTMARKT, KUNST in de ETALAGE en de HUISKAMERROUTE
Natuurlijk kunt u zich ook opgeven voor de andere onderdelen van het
Kunstfestival, zoals Kunst in de Etalage, de kunstmarkt of de Huiskamerroute.
U kunt dat doen op onze site www.kunstfestival.nl, maar u kunt ook bijgaand
formulier invullen en naar ons opsturen. Nog maar even de data:
8 september: Dag van het Kunstfestival
4 t/m 25 september: Kunst in de Etalage
15 en 16 september: Huiskamerroute Schiebroek-Hillegersberg.

INSCHRIJFFORMULIER

0 als straatartiest (vertel erbij wat je wilt doen)
0 op de biologische markt met mijn product
Naam:
Adres:
Tel.:
E-mailadres:
Deze bon svp opsturen naar: Stichting Kunstfestival Schiebroek,
Lijsterbeslaan 67, 3053 NJ Rotterdam

o

Kunstmarkt
Een kraam kost € 35,- excl. achterzeil en elektriciteit. Geef hier
aan met welk materiaal u wilt staan.

o

Kunst in de Etalage, thema: “Natuurlijk Schiebroek”
Meedoen is gratis, geef hier aan in welke discipline u een werk
wilt inleveren voor deze wedstrijd

o

Huiskamerroute Schiebroek-Hillegersberg
Kleinkunst tussen de schuifdeuren! Meedoen is gratis. Geef		
hier aan in welke discipline u wilt meedoen, bijv. cabaret, zang,
dans...

Naam:
Adres:
Tel.:		 e-mailadres:
Deze bon svp opsturen naar: Stichting Kunstfestival Schiebroek,
Lijsterbeslaan 67, 3053 NJ Rotterdam
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CSI SCHIEBROEK
BEL 112
Er zijn nog steeds zorgen over het aantal overvallen in de regio. De politie
houdt o.a. extra toezicht in de winkelstraten, het zogenaamde Donkere Dagen
Offensief. De laatste ontwikkeling is dat tijdens het DDO winkeliers door de
politie worden bezocht. Ondernemers en politie wisselen daarbij noodzakelijke
informatie uit. Zo houden we de lijnen kort.
De (brom)fiets- en voetgangerstunnel bij het station Meijersplein is inmiddels
geopend. De verbinding met het grote P&R-parkeerterrein aan de kant van
de G.K. van Hogendorpweg is gemaakt. Helaas wordt er aan de kant van
het Meijersplein en Asserweg vaak slordig geparkeerd door gebruikers van
de Randstadrail. Diverse automobilisten zijn al bekeurd. Aan de kant van de
Asserweg is er niet altijd voldoende parkeerruimte beschikbaar. Maak daarom
zoveel mogelijk gebruik van het parkeerterrein aan de andere kant van het

station. Politieagenten zagen op de Asserweg een man sjouwen met een
nieuw ogende damesfiets. De fiets bleek op slot te zitten. Omdat de man geen
goede verklaring kon geven, hielden agenten hem aan voor fietsendiefstal.
In de woning van de man troffen agenten een tweede fiets aan waarvan
de framenummers waren weggeslepen. Deze fiets bleek in januari bij het
Meijersplein te zijn gestolen. Beide fietsen zijn in beslag genomen. Tegen de
26-jarige Rotterdammer is proces-verbaal opgemaakt.
De politie adviseert fietsen altijd op slot te zetten. Het liefst met twee sloten,
waarvan met één slot de fiets wordt verankerd aan een vast voorwerp. Voor
meer preventietips verwijs ik u graag naar de site van de politie:www.politierotterdam-rijnmond.nl.
Deze week las ik in een artikel dat ongeveer 60% van de aanhoudingen
door de politie op heterdaad gebeurt, op initiatief van burgers. Burgers die
criminaliteit direct melden en daarbij belangrijke informatie zoals kentekens of
signalementen doorgeven. Ik moest direct denken aan een recente gebeurtenis
in de wijk. Een bewoonster die in de avonduren een vreemd geluid hoorde bij
haar buren. De buren bleken niet thuis te zijn. Vanuit haar eigen woning zag zij
een vreemde man in de tuin van de buren. De bewoonster waarschuwde direct
de politie door 112 te bellen en gaf daarbij het signalement van de man door.
In de directe omgeving van de woning werd een man aangehouden die aan het
signalement voldeed. Later bleek dat de man in de woning van de buren had
ingebroken. Een goede vangst dankzij een oplettende bewoner. Daaruit blijkt
eens te meer dat de politie het niet alleen kan. Samenwerking tussen bewoners
en politie blijft enorm belangrijk. Bel in deze situaties altijd 112.
Wijkagenten Martin van der Heijden (martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl)
en Frits Knulst (frits.knulst@rijnmond.politie.nl). Telefoon 0900-8844.

Leven in Schiebroek
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek

LIDORGANISATIES
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
s.sinnecker@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Stichting Kunstfestival
Mw. M. van Slagmaat, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Mw. M. Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek

Mw. L. van Kleij-Gouw tel. 422 97 16
LETS Ruilwinkel
SVR, tel. 292 36 66
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. v.d. Meer, tel. 223 34 66
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl
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Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Klankbordgroep Zuringstraat
Mw. W. Hoogervorst, tel. 422 77 28
Actiecomité Asserpark
Mw. M. Plooij, tel. 422 77 28
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Bewonersgroep Hamakerstraat
Mw. L. Samson, tel. 840 64 09
Bewonersgroep Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761

DONATIES
Op bankrekening 59 04 84 kunt u uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek.

ADVERTENTIES
Informatie over advertentietarieven krijgt u
bij het LiS-secretariaat, tel. 422 77 28 of bij
redactie@leven-in-schiebroek.nl.

REDACTIE
Marijke van Seventer, Kees Keller en Margot
Leeninga
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie

Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid

Cocky van Trigt, tel. 418 29 46.
Blok’s Paperwork
Sjoerd Brunia, tel. 422 77 28

LiS-SECRETARIAAT
Kastanjesingel 80, tel. 422 77 28.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl
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KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 21 juni
2012. U kunt uw kopij vóór 21 mei
maart 2012 inleveren.
Redactieadres: Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

MEI IN CASTAGNET:
Vrijdag 4 mei : Poppentheater Jacobus Wieman
Zeven Kikkertjes ( 3+)
Alle dieren hebben een huisje, een verhaal en een liedje. Maar als Koos een
muis tegenkomt is hij even stil. Er is geen liedje voor muizen.
Aanvang; 16:00 uur , entree; € 4,50 / R’pas € 3,00

Zondag 6 mei: Zondagmiddaglounge : Senioren Big Band ( 55+)
De Big Band is opgericht in januari 2008 door een aantal enthousiaste
muzikanten. In korte tijd heeft de band een uitgebreid repertoire kunnen
ontwikkelen. Inmiddels de band inmiddels uit 25 enthousiaste muzikanten.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 6,50 / R’pas € 4,50

Woensdag 9 mei: Filmtheater met De Grote Vriendelijke Reus
Op een nacht in het weeshuis wordt de kleine Sofie plotseling van haar bed
getild, door een boom van een man. Hier begint een reusachtig avontuur voor
Sofietje...
Aanvang: 14:00 uur , entree: € 3,00 / inclusief popcorn

Vrijdag 11 mei: TYUADC en Rotterdam Allstars Bach is a B-boy
De straat en een concertzaal. Een hip hop crew en een klassiek geschoolde
pianiste. Zeven stoere jongens en één trotse vrouw. Een wereld vol contrasten
of… toch niet?
Een klassiek pianorecital en een spetterende dansvoorstelling met ‘streetcredit’,
tegelijk op één podium.
Aanvang: 20:30 uur, entree: € 6,50/ R’pas € 4,50

Zaterdag 19 mei: Marjolein Meijers
Van Iers, Americana, Cayun en Old time tot eigen muziek. Nederlandstalig.
Marjolein Meijers zit 25 jaar in het theatervak: als Annie van de Berini’s, met
Jan Rot als An & Jan, solo met muzikanten in het programma ‘Solex’. Haar
muziek werd steevast onthaald met lovende kritieken. Hoog tijd voor een
overzicht. In ‘Van Berini tot Solex’ leidt Marjolein samen met de muzikanten
Walter en Onno Kuipers het publiek door haar muzikale leven. Zij brengen de
allermooiste oude liedjes - en nieuwe die dat nog gaan worden - afwisselend,
spetterend en ingetogen, vrolijk en stemmig, goed gearrangeerd en mooi van
eenvoud. En zoals we van Marjolein gewend zijn: gelardeerd met smeuïge
verhalen, ontroerende achtergronden en een vette lach...
Aanvang: 20:30, entree: € 6,50/ R’pas € 4,50

Vrijdag 25 mei: De Zingende Harp Het Sneeuwwitte Vogeltje ( 4+)
Een grappig en lief verhaal met kleurrijke poppen van vilt en muziek van onder
andere Schubert, Rossini en Saint Saens, aangevuld met eigen liedjes.
Op een dag vind het sneeuwwitte vogeltje iets bijzonders in zijn nest. Een ei,
maar niet zomaar een ei, het is een ei van goud. Zou het soms van de koning
zijn...
Aanvang: 16:00 uur, entree: € 4,50 / R’pas € 3,00
Informatie en reservering: LCC Castagnet, Larikslaan 200, tel. 422 50 96.

Het kantoor van Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, is gesloten van
25 april t/m 6 mei en van 23 t/m 3 juni.
U kunt ons wel bereiken per e-mail:
info@leven-in-schiebroek.nl

VROUW RIBES
EN HET
SURREALISTISCH
KUNSTWERK

Ik had een uitnodiging gekregen voor de opening van de fietstunnel bij het
station Meijersplein. U weet wel, die metrohalte waar alles mis is in de planning
tot en met de locatie van de halte zelf.
Geheel in stijl kreeg ik de uitnodiging dan ook pas een dag voordat het zou
gebeuren, maar het lukte me toch nog om er op tijd te zijn.
Tot mijn verbazing zag ik tussen het publiek mijn kunstzinnige nichtje staan.
“Wat doe jij nu bij zoiets?” vroeg ik.
“Oh tante”, was haar rappe antwoord. “Ik zou het voor geen goud willen missen!
Beseft u wel dat dit station een surrealistisch kunstwerk is? Net als zo’n
tekening van Escher weet u wel, zo’n kunstwerk waarop alles lijkt te kloppen en
bij nader inzien alles onmogelijk echt kan.”
“Hoe bedoel je dat nu?”, vroeg ik enigszins verbaasd.
“Kijk maar”, riep ze met een weids armgebaar. “Het heet station Meijersplein
en ligt aan de Asserweg. Het verbindt twee punten, maar ligt zelf aan een
doodlopende straat. Het heeft boomspiegels zonder bomen, fietsenstallingen
waar geen fietsen in kunnen en een parkeerplaats die onbereikbaar is, want de
enige verbinding is een fietstunnel.
Echt het is een kunstwerk! Je voelt het aan alle kanten, die spanning van het
onaffe, die dynamiek van het afwezige…”
Ze kreeg zelfs tranen in de ogen van ontroering.
En juist op dat moment moesten wij opzij springen. Want vanaf de straat kwam
recht de tunnel in, die tunnel alleen bestemd is voor fietsers en voetgangers,
wél een auto aan rijden. En in die auto zat de wethouder die de boel kwam
openen.
“De cultuurbarbaren!”schuimbekte mijn nichtje in machteloze woede en barstte
in tranen uit: ”Alles kapot.”
“Welnee” zei ik, “juist niet. Kijk maar, daar is de dynamiek van het afwezige, die
spanning van het onaffe… ze moeten nog paaltjes voor de tunnelingang zetten!”

IN UW AGENDA...
√ 30 april:
		
√ 4 mei:
		
√ 12 mei:
		
√ 19 mei:
		

Koninginnedagfeest

op het Wilgenplasplein

Herdenkingsplechtigheid

op het Spinbolplein
Voorjaarsmarkt
in Winkelcentrum Schiebroek
Rommelmarkt Vergeet-mij-nietbuurt
op het Ganzerikplein

SAMEN MAKEN WE
SCHIEBROEK GEZELLIG!
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ESPRESSO
Koffie/lunchroom
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag

11.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur
8.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur

Peppelweg 77a
3053 GD Rotterdam
010-218 88 88
www.zespresso.nl

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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