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VIER DE KRONINGSDAG
OP HET WILGENPLASPLEIN!

Foto: Robin Utrecht Fotografie

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:

Leven in Schiebroek

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

Steun uw wijkblad. Maak een bedrag naar keuze
over op onze rekening 59 04 84 t.n.v. Sbo
Schiebroek en wij kunnen dit blad gratis bij u
blijven bezorgen. Het blad wordt gemaakt door
vrijwilligers; zij verdienen uw steun!

* Dames en herenkapsalon * Schoonheidssalon
		
* Pedicure/Manicure
Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl

De keuze van Sonja:

J.M. Coetzee:
De kinderjaren
van Jezus
Het beste boek dat ik in tijden gelezen heb.
Deze roman is uitzonderlijk goed geschreven. Het taalgebruik
is zo goed dat je vergeet dat je een boek, dat je woorden aan
het lezen bent. Je bent er en beleeft.
Het verhaal is schitterend, ontroerend en soms adembenemend
beklemmend. In de werkelijkheid die Coetzee schept lijken
dubbele lagen en veelbetekenende metaforen verstopt te zitten.
Het is een indrukwekkende geschiedenis die mij aan het
filosoferen heeft gezet.
Waar gaat dit verhaal nu eigenlijk over?
Welke uitspraken doet Coetzee over het bestaan?
Het boek gaat over alles van belang: liefde, samenleving, goed
en kwaad, maar over nog veel meer, denk ik.
Mijn nieuwe lievelingsboek.
Voor online bestellen: www.coelers.nl

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56
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KRONINGSDAG IN SCHIEBROEK
Beleef deze bijzondere dag mee op het Wilgenplasplein!
Op 30 april is het zover, de kroning van Willem Alexander tot
koning van Nederland. Een unieke gebeurtenis die de toch
al zo feestelijke 30 april een heel bijzonder tintje geeft.
Beleef deze unieke gebeurtenis samen met de wijk en
kom ook dit jaar naar het Oranjefeest bij het voormalig
Wilgenplasstation. Je bent dan live getuige van de
kroning en ziet alle Amsterdamse feestelijkheden op
het grote scherm. Want natuurlijk is het gezelligste
oranjefeest gewoon in Schiebroek! Naast de vaste
koninklijke onderdelen van deze dag zoals de vrijmarkt, de
kinderspelen, de miniplaybackhow en een geweldige band
op het buitenpodium, laat het open podium ook dit jaar het
publiek kennismaken met Schiebroeks muzikaal talent.
Het Oranjefeest begint om 11.00 uur en heeft een
doorlopend programma tot 17.00 uur.
Om 20.30 start de lampionnenoptocht door de wijk.

PROGRAMMA:
6.00 uur 			
11.00 uur 			
			
11.00 uur - 15.00 uur
13.30 uur - 15.00 uur
			
15.00 uur 			
16.00 uur 			
16.30 uur 			
20.30 uur 			

vrijmarkt
opening met kinderkoor 		
o.l.v. Mariska de Waay
kinderspelen, SKT-survival
open podium met muzikaal
talent uit Schiebroek
miniplaybackshow
live band Fire
kinderdisco
lampionnenoptocht door de wijk

Kroningsdag 2013 is mogelijk door de inzet van vele
vrijwilligers van het Oranjecomité Schiebroek en
Sociëteit Konneksjun en wordt gesponsord door:

Rotterdam The Hague
Airport
Las-en constructiebedrijf
Meerstaal
Woningcorporatie
Havensteder
FPO Financiële planning
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Foto voorpagina: Kroningsdag in Schiebroek. Beleef het allemaal mee. U hoeft niets
te missen; op het grote scherm kunt u alles zien.
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WIE WAS SALOMON KUSIEL?
Wim van Stiphout
Schiebroek
Salomon Kusiel, geboren 22 juni 1866, overleden 20 juni 1940.
Zo staat het op zijn grafsteen op de Algemene Begraafplaats aan de Ringdijk in
Schiebroek. Vanaf de straat is deze steen goed te zien.
Door zijn voornaam is wellicht bij veel Schiebroekenaren ten onrechte de indruk
ontstaan, dat de begraafplaats een Joodse begraafplaats is.
In september 2011 bezocht ik op de Open Monumentendag het baarhuisje
op de Algemene Begraafplaats aan de Ringdijk in Rotterdam Schiebroek.
Daar viel m’n oog op een grafsteen waarop de naam Salomon Kusiel stond.
Enigszins nieuwsgierig zocht ik naar die naam op internet en kwam toen al snel
bij de website www.alemannia-judaica.de/ludwigsburgsynagoge.html; een zeer
verzorgde site van de Joodse gemeenschap in Ludwigsburg, dichtbij Stuttgart.
Ook trof ik nog een andere site aan: www.stolpersteine-ludwigsburg.de/page1/
page11.html. Op deze laatste site verraste me de zin ‘Am 20. Juni 1940 wurde
er durch Nazis im KZ Schriebroek ermordet.’ Zo ook de tekst op de Stolperstein
voor Salomon Kusiel: ‘Interniert KZ Schribroek’. Hierdoor argwanend geworden
ging ik met enige schroom verder zoeken om toch vooral, bij alle verschrikkingen
die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben plaats gevonden, juiste informatie
over hem te achterhalen. Ik kreeg twijfels bij de woorden ‘KZ Schribroek’,
omdat ik al ruim 25 jaar in Schiebroek woon, maar nog nooit van een
concentratiekamp Schiebroek gehoord heb.
Gaandeweg raakte ik door onderzoek in enkele archieven ervan overtuigd, dat
de gegevens rond het overlijden van Salomon Kusiel niet juist zouden zijn.
Salomon Kusiel is geboren op 22 juni 1866 in Duitsland te Hochberg bij
Würzburg. Hij is gehuwd op 6 juli 1892 te Ichenhausen, dichtbij Ulm, met Fanny
Gutmann, geboren op 5 januari 1869 te Ichenhausen. Woonachtig in Hochberg
kreeg het echtpaar drie kinderen: Alice, Pep(p)i en Si(e)gfried. Enige jaren erna
zijn ze in Ludwigsburg, bij Stuttgart, gaan wonen. Salomon had vanaf 1905 in
Ludwigsburg een paardenhandel, waarmee hij leverde aan boeren en aan het
leger. Van 1928 tot 1933 woonde hij met zijn gezin op Seestraße 49. Het huis
in de Seestraße is versierd met een paardenkop-sculptuur. In 1933 moest hij
zijn paardenhandel stoppen op last van de nazi’s. Daarna heeft hij nog een
paar jaar elders in Ludwigsburg gewoond.

Fanny en Salomon Kusiel-Gutmann (foto: Stadtarchiv Ludwigsburg)

Vast staat, dat het echtpaar per 1 december 1939 geregistreerd stond als
woonachtig op de Adrianalaan (vooraan), in Schiebroek, in het huis van hun
zoon Siegfried. Deze was al in de jaren twintig in Nederland komen wonen,
in Amsterdam. Daar was hij in 1929 getrouwd. In november 1931, toen hij
in Rotterdam werkzaam was als chef of directeur van een schoenenmagazijn
van het merk Salamander, kocht hij een nieuwbouwhuis op de Adrianalaan in
Schiebroek en is daar met zijn vrouw gaan wonen, formeel tot februari 1943.
Salomon Kusiel is op 20 juni 1940 in Schiebroek overleden, bijna 74 jaar oud.
Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats, Ringdijk 43 te Schiebroek.
Zijn grafsteen staat daar dus nog (2012). Ik heb geen enkele aanwijzing
gevonden, dat hij vermoord zou zijn. Op de overlijdensacte, Schiebroek 194038, staat slechts zijn overlijden vermeld op 20 juni 1940 om 7.00 uur ‘s
avonds. Verder staan er geen bijzonderheden op. Een concentratiekamp is er
nooit geweest in Schiebroek. De jodenvervolgingen begonnen in Rotterdam pas
in de loop van 1942. Er rest m.i. geen andere conclusie dan dat hij naar alle
waarschijnlijkheid een natuurlijke dood is gestorven.

In januari 1939 vertrokken (vluchtten) Salomon en zijn vrouw Fanny vanuit
Duitsland naar Nederland, naar Schiebroek. Schiebroek was toen nog een
zelfstandig dorp ten noorden van Rotterdam. Per 1 augustus 1941 werd het een
wijk van Rotterdam (geannexeerd).

Stolpersteine voor Salomon Kusiel en Fanny Gutmann voor hun huis aan de Seestrasse 49 in Ludwigsburg

Fanny Gutmann, zijn weduwe, is later, op 7 maart 1941, uit Schiebroek
Adrianalaan uitgeschreven en verhuisd naar Edam, Noord-Holland. In Edam is
ze bij kennissen uit Ludwigsburg gaan wonen, bij de familie Salomon en Julie
Kaufmann. Daar stond ze geregistreerd in maart 1942 als woonachtig op de
Voorhaven, Edam. Vandaar is ze in mei 1943 [mogelijk via Kamp Vught] naar
Westerbork weggevoerd. En vanuit Westerbork naar Sobibor. Haar naam komt
voor op de deportatielijst van 11 mei 1943. Kort na aankomst is ze daar op 14
mei 1943 omgekomen (vermoord). De drie kinderen van het echtpaar hebben
de oorlog overleefd.
Grafsteen Salomon Kusiel (foto: Guido van Stiphout)
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Note: dit verhaal is eerder gepubliceerd in het blad “Tussen Wilgenplas en Rotte” van de
Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud in november 2012.
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HERDENKEN OP 4 MEI 2013
Jaarthema 2013: Vrijheid spreek je af

HERDENKING
SPINBOLPLEIN

Op 5 mei 1945 eindigde de oorlog in Nederland. Niet met een allesbeslissende
slag, maar met een handtekening aan een tafel. De plaats waar de
onderhandelingen plaatsvonden, Hotel De Wereld in Wageningen, is er beroemd
om geworden.* Vervolgens werden afspraken gemaakt en overeenkomsten en
verdragen gesloten, waarmee het Europa-in-oorlog langzaam veranderde in
naoorlogs Europa. Vrijheid begon met afspraken op papier. Pas op 15 augustus
1945 kwam de oorlog in het gehele Koninkrijk der Nederlanden officieel ten
einde toen de Japanse bezetter in Nederlands-Indië zich overgaf.

Sinds 1990 wordt in onze
deelgemeente de herdenkingsplechtigheid georganiseerd aan het Spinbolplein. Aan deze plechtigheid
wordt medewerking verleend Capitulatieonderhandeling in Hotel De Wereld in Wageningen met o.a.
Prins Bernhard. Bron: Gemeentearchief Wageningen
door het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest en door de Vocalgroup WE. Deelraadsvoorzitter Jan Cees van
Duin zal een toespraak houden.

Vrijheid krijgt vorm – praktisch en juridisch – in afspraken, regels en verdragen.
‘Verdragen van vrijheid’ heeft een dubbele betekenis. Ten eerste verwijzen
verdragen naar afspraken die op papier met handtekeningen zijn bezegeld. Ten
tweede duidt het werkwoord verdragen erop dat vrijheid letterlijk door mensen
verdragen of ondergaan moet worden, omdat zij zich aan gemaakte afspraken
dienen te houden. Verdragen brengen vrede en vrijheid, maar betekenen ook
beteugeling, matiging en onthouding. Vrij zijn doe je nooit alleen, altijd samen.
En daar zijn afspraken voor nodig. Vrijheid spreek je af.

STILLE TOCHT
De plechtigheid wordt voorafgegaan door de stille tocht. Deze tocht 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.

MOOIE IMPULSEN VOOR WINKELCENTRUM SCHIEBROEK
11 mei: “Verwen je moeder!”-dag
Bloemetjes buiten

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
U hebt het enige tijd geleden in alle kranten kunnen lezen: de herontwikkeling
van de Peppelweg is van de baan. De projectontwikkelaar besloot van
investeringen in ons winkelcentrum af te zien onder druk van de crisis, zo werd
verondersteld. Een besluit dat iedereen al maanden, zo niet jaren, aan zag
komen. Omdat het te ambitieus was en er veel geïnvesteerd moest worden.
De ondernemers van de Peppelweg, die al ruim twintig jaar geconfronteerd
worden met allerlei plannen, lieten hun hoofd niet hangen na dit besluit. “Niet
zeuren, maar vooruitkijken”, was het motto. En dat hebben ze gedaan.

Samenwerking staat voorop
Tijdens een goed bezochte ledenavond werd een nieuw bestuur gekozen
dat zich vol enthousiasme wil inzetten voor ons winkelcentrum Schiebroek.
Dimitri van Esch (voorzitter), Jos Mastenbroek (secretaris) en Bella Verwaaijen
(penningmeester) hebben een ambitieus jaarplan opgesteld en dat werd
door de vergadering van harte ondersteund. Uitgangspunt daarbij is om het
winkelcentrum meer klantgericht te maken en de ouderwetse gezelligheid terug
te brengen.
Daarvoor moeten natuurlijk de nodige financiën op tafel komen. Enerzijds wordt
er een werving gehouden onder de nog niet aangesloten winkeliers (en dat
zijn er helaas nogal wat) en anderzijds is een beroep gedaan op de overheid
om de Peppelweg fysiek aantrekkelijker te maken. En dat laatste is gelukt! De
deelgemeente ziet nut en noodzaak van deze investering gelukkig in en stelt
een bedrag van anderhalve ton ter beschikking voor het verbeteren van een
aantal voorzieningen in onze winkelstraat. De Peppelweg zal weer een frisse
en moderne aanblik bieden en dat zal er hopelijk toe leiden dat de nog niet
aangesloten winkeliers massaal lid worden. Want met z’n allen sta je gewoon
sterker, is er meer mogelijk en kun je de toekomst met vertrouwen tegemoet
zien. “Niet omkijken, maar samenvooruitzien”, dat is het motto voor 2013.

Traditiegetrouw werd op de
zaterdag voor Moederdag de
Geraniummarkt georganiseerd
door de bewonersorganisatie
Schiebroekse Gemeenschap.
De winkeliersvereniging haakte
daar met een grote braderie
bij aan.
Maar sinds tuinieren een trend
is en vele tuincentra de grond uit
schieten, is er geen tuinder meer
V.l.n.r.: Bella, Dimitri en Jos vormen het nieuwe bestuur
bereid of in staat om personeel
voor een dag vrij te maken om in Schiebroek op de markt te komen staan.
Een aantal jaren lang is er dan toch een voorjaarsmarkt geweest, maar zonder
die fleurige markt op het Rododendronplein was het minder leuk. Tijd dus
voor een nieuwe concept van de “Bloemetjes Buiten” met opnieuw een nauwe
samenwerking met de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek.

Verwen je moeder!dag
Onder dit motto wordt op zaterdag 11 mei een heerlijke verwendag voor moeder
georganiseerd. Op het Rododendronplein kun je tal van kramen vinden waar je
leuke cadeautjes kunt kopen voor moeder.
Sommigen noemen het een ‘Lifestylebeurs’, anderen spreken van ‘home and
garden’, maar wij, in Schiebroek, noemen het gewoon de “Verwen je moeder!”dag. Het belooft een gezellige dag te worden in ons winkelcentrum, er is
veel vrolijkheid. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om de Schiebroekse
economie een steuntje in de rug te geven!
Samen maken we Schiebroek sterk!

www.leven-in-schiebroek.nl - april 2013
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Spindler Makelaars

THUIS

IN SCHIEBROEK
VRIENDEN MAKEN DOEN WE GRAAG!
Voor € 12,- per jaar op bankrekening 1556 54 543
wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
U bent zó welkom!

Verjaardagstip:
geef een

New Style cadeaubon
modern, gewaagd
of een
compleet nieuwe look

“New Style”
Dames & Herenkapsalon
Peppelweg 140, 3053 GV Schiebroek
T (010) 418 98 00
Ook op afspraak

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
Niet voor niets heet de winkel de Verleiding!
Laat je inspireren door alle bijzonderheden.
Slaag voor een leuk cadeau: merken als Blond
Amsterdam, Bunzlau Castle, Kikkerland, Hollandsche
Waaren en Present Time zorgen ervoor dat u voor
iedereen wel iets kunt vinden.
Ook de creatieve mens komt hier aan zijn trekken:
een ruim assortiment aan kralen en benodigdheden
maakt het mogelijk uw zelf ontworpen sieraden vorm te
geven. Heeft u zelf niet zoveel inspiratie
(of twee ‘linkerhanden’...) dan helpen we u graag op
weg. We hebben merken als Camps & Camps, Biba en
Viva met kant en klare sieraden.
En, niet het minst belangrijk, bij ons is het altijd gezellig!

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

www.deverleiding-rotterdam.nl

Peppelweg 103a, 3053 GG Rotterdam
tel. 06-22716388
open: ma
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13.00 - 17.30, di wo do vr 9.3 - 17.30

za

9.30 - 17.00 uur

Stichting Blok’s Paperwork, Peppelweg 152, 3053 GW Rotterdam, tel. 010-418 93 33
www.blokspaperwork.nl info@blokspaperwork.nl

www.leven-in-schiebroek.nl - april 2013

MUSEUMSTRAAT KASTANJEPLEIN OP 8 JUNI!
Op 8 juni is het festival Museumstraat te gast rondom het Kastanjeplein
in Schiebroek. Hier zijn de bewoners van negen woonhuizen voor één dag
museumdirecteur.
Het museum en de bewoners van het gasthuis ontwerpen samen een
tentoonstelling. Dat doen ze met de zeldzame en vaak kostbare objecten uit de
musea en eigen objecten van de bewoners. Iedereen is uitgenodigd: familie,
vrienden, collega’s en natuurlijk buurtgenoten en kunstliefhebbers.

Aanmelden
Deelname aan Museumstraat is gratis, maar bezoekers moeten zich wel
aanmelden. Op 8 juni is de Goede Herderkerk op het Kastanjeplein de
startlocatie, hier halen bezoekers hun toegangsbewijs op. Museumstraat is
open van 12.00 – 17.00 uur.

Randprogramma
Rondom Museumstraat is er een extra kunst- en cultuurprogramma met
aantrekkelijke arrangementen. Het complete programma staat vanaf mei op de
website www.museumstraat.nl.

Deelnemende musea zijn: Belasting en Douane Museum, het Chabot Museum,
De Kunsthal, de Kunstuitleen CBK, het Maritiem Museum Rotterdam, het
Museum voor Communicatie, Museum Rotterdam, het OorlogsVerzetsMuseum
Rotterdam en het Stadsarchief Rotterdam.
Hou de website www.museumstraat.nl dus in de gaten, maar ook in de wijk- en
dagbladpers zal aandacht zijn voor dit unieke evenement.

Aardig Onderweg Award voor HOTSPOT HUTSPOT!
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Op woensdag 10 april was de feestelijke uitreiking van de Aardig Onderweg
Award in het Nieuwe Luxor Theater. De R.E.T. reikt de Award uit aan mensen uit
onze regio die met hun initiatief zelf “aardig onderweg” zijn of anderen “aardig
onderweg” helpen. Schiebroek was goed vertegenwoordigd, want er waren twee
genomineerden: Buurbook.nl en Hotspot Hutspot, het bijzondere restaurantje
dat sinds een paar maanden is gevestigd aan de Asserweg 445.
Helaas viel Buurbook niet in de prijzen maar, zoals directeur Pedro Peters
van de R.E.T. zei: “deze avond kent alleen maar winnaars”, dus ook Buurbook
deelde mee in de feestvreugde.
Bob Richters, initiatiefnemer van Hotspot Hutspot, was dolgelukkig met de
prijs van € 10.000,- die hem ten deel viel voor zijn project dat meedeed in de
categorie “Voor de toekomst”.

krijgen om hun kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen zodat zij hun
ambities werkelijkheid kunnen laten worden.
Door kinderen en wijkbewoners actief te laten participeren in HotspotHutspot,
hebben zij elkaar leren kennen en is er wederzijds meer begrip en vertrouwen.
Dit draagt bij aan de sociale kwaliteit van de wijk. De kinderen leren bovendien
heel veel van de activiteiten en kunnen zich daardoor verder gaan ontwikkelen.
Niet onbelangrijk is dat de kinderen bij HotspotHutspot met gezonde voeding
bezig zijn en zelf een gezonde maaltijd krijgen.
Hotspot Hutspot Schiebroek is inmiddels erg populair. Wilt u er eens gaan
eten, dan kunt u reserveren via de website www. hotspothutspot.nl of stuur
een e-mail naar bob@hotspothutspot.nl.

Hotspot Hutspot
Bob Richters geeft vorm aan waar behoefte aan is in de wijk: een hotspot
voor de kinderen waar ze onder begeleiding van echte koks gezellig met elkaar
kunnen koken en veel kunnen leren over gezond eten en hoe het groeit. En
hutspot voor de wijkbewoners, een gezellige plek in de wijk waar ze ‘s avonds
voor maar € 7,- met elkaar kunnen proeven wat de kinderen overdag hebben
gemaakt. HotspotHutspot draagt bij aan de sociale kwaliteit in onze wijk, waar
tientallen kinderen een alternatief hebben voor op straat hangen en waar de
leegstand in de wijk een positieve functie krijgt als ontmoetingsplek voor de
bewoners.

Toekomst
Bob wil HotspotHutspot Schiebroek graag uitbreiden met activiteiten voor de
moeders. Die willen ook graag wat met elkaar doen en hebben ambitie: ze
willen met hun vrijwilligerswerk voor HotspotHutspot voldoende ervaring opdoen
om aan het werk te kunnen en een aantal wil zelfs een eigen onderneming
starten. Samen met Femme Fabrique wil Bob Richters binnen HotspotHutspot
één avond in de week open met alleen de moeders die dan begeleiding
www.leven-in-schiebroek.nl - april 2013
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 18)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Natuurlijk kwam er een aantal reacties op het verhaal van mevrouw De VrijBijl. Zo schreef de heer Van Herk dat de was in de soda (week) werd gezet
en niet in de bleek, want de schone was werd gebleekt op het gras in de zon.
Zijn echtgenote werd geboren op Ringdijk nr. 74, dat toen nog als boerderij
in gebruik was. Ger Roozenbeek (de oud-politieagent) herinnerde zich dat hij
als kind regelmatig op de boerderij van Jan Bijl te vinden was, waar hij kleine
klusjes mocht doen en tijdens het hooien op de hooiwagen mocht staan om
het opgestoken hooi plat te lopen.
Dit keer komt een van de oudste Schiebroekenaren aan het woord en hij
is een volle neef van mevrouw De Vrij. Een man die eindeloos verhalen kan
vertellen, ongelooflijk veel weet uit de tijd toen Schiebroek nog een dorp
was. Bij hem klopte ik aan toen ik onderzoek deed voor mijn boek en stuitte
op een nieuwsbericht uit de begintijd van de oorlog. Dat verhaalde over een
vluchtelingencommissie die in de eerste oorlogsdagen onder leiding stond van
de vrouw van burgemeester Dhont. Het was, zo stond er, aan die commissie
te danken dat er weer elektriciteit en water kwam in Schiebroek. Een wervend
stukje in het Rotterdamsch Nieuwsblad. Toch kreeg ik er een beetje een raar
gevoel van en besloot Piet Dijkshoorn te bellen. “Piet, herinner jij je dat er
in de begindagen van de oorlog geen water en elektriciteit was?” Zonder
aarzelen zei hij: n”Welnee, hoe kom je daar nu bij?”
Misleid was ik, want in die dagen hadden de Duitsers al de controle over de
redactie van het Rotterdamsch Nieuwsblad en was de propagandamachine
al druk aan het werk. Piet vertelde mij nauwgezet zijn visie op die eerste
oorlogsdagen. Kippenvel kreeg ik er van. We hebben verschillende gesprekken
gevoerd, boeiende gesprekken.
Leest u hier zijn verhaal.
Piet Dijkshoorn (1923) vertelt graag over zijn herinneringen aan het dorp
Schiebroek. “Mijn familie komt oorspronkelijk uit Kethel-Spaland en vind je
ook nog terug in het Westland. Mijn grootouders liggen begraven op het kleine
begraafplaatsje aan de Ringdijk. Waarschijnlijk ben ik nu één van de oudste
echte Schiebroekenaren.”

Sterk en brutaal
“Mijn vader had een rijwielzaak aan de Hoge Limiet 249. Daar ben ik ook
geboren, met nog twee zussen en twee broers.
In Hillegersberg ging ik naar de Emmaschool aan de Kerkstraat. Ik was sterk
en moest regelmatig de koster helpen om de klok van de Hillegondakerk te
luiden als er iemand overleden was. Die klok was zo zwaar dat hij niet door

Het gezin Dijkshoorn in de tuin van de woning aan de Hoge Limiet
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Piet Dijkshoorn

de koster alleen kon worden bediend. Aan de Hillegondakerk bewaar ik goede
herinneringen: ik ben er gedoopt én getrouwd.
Mijnheer Huisman was directeur van de Emmaschool. Als ik straf kreeg, werd
ik naar zolder gestuurd. Maar daar stonden de geweren van de vrijwillige
burgerwacht, dus dat was voor mij geen straf. Ik hing dan uit het raam op zolder
en deed net of ik iedereen beschoot.
En toen Koningin Emma in 1934 stierf kregen we vrij. De meester kwam het
zeggen en ik riep: ‘hoi, hoi, hoi’, blij om de vrije dag. Maar dat kwam mij duur te
staan. Met een paar schoppen werd ik uit de klas verwijderd.
Ook herinner ik me nog mevrouw van Kempen, de dochter van de burgemeester.
Dat was zo’n lieve vrouw, ze beloonde je altijd met iets lekkers als je je best had
gedaan. Dat lekkers was dan een sinaasappel of een appel.
Na de Emmaschool ging ik naar de vaktekenschool op de Gordelweg. Daarna
heb ik bij verschillende autobedrijven gewerkt, tot ik in 1946 voor mezelf
begon.”

Van rijwiel naar auto
“We hadden heel veel grond aan de Ringdijk en Hoge Limiet, maar dat is in de
loop van de jaren allemaal onteigend.
In 1946 ben ik een garage begonnen, naast het rijwielbedrijf van mijn vader.
We hadden twintig auto’s in stalling en werkten veel met schadeauto’s van
bedrijven.
Ik had een fijn bedrijf waar een flink aantal mensen werkte. Tot mijn grote
verdriet werd het bedrijf door brand verwoest.
En daarna begon een ware nachtmerrie. Voor de herbouw kreeg ik geen
bouwvergunning; de gemeente wilde er een zwembad bouwen en het algemeen
belang ging voor. Daar had ik nog wel begrip voor kunnen opbrengen, maar als
alternatief werd mij een ruimte in de Spaanse polder aangeboden. En dat ging
natuurlijk niet, ik had al mijn klanten in Schiebroek.
Jarenlang heb ik geprocedeerd, maar het is op niets uitgelopen. Nog steeds is
onduidelijk waarom ik geen bouwvergunning kreeg voor bijvoorbeeld een locatie
op het kleine industrieterrein hier. Een nare zaak die de gemeenschap veel geld
heeft gekost.
Mijn vader is achttien jaar geleden overleden. Ik denk dat het nu zo’n zeven
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jaar geleden is dat een postbode mij een brief van de Belastingdienst voor
vader kwam brengen. Hoe is het mogelijk! Meteen greep ik de telefoon, een
jongedame zei me dat ik maar naar het stadhuis moest gaan om een bewijs
te halen dat vader dertien jaar geleden was overleden. Daarop heb ik haar
geantwoord: ‘Gaat u zelf maar op de fiets naar Hofwijk, dan kunt u daar zijn
grafsteen zien.’
Nee, met de overheid heb ik weleens moeite, zullen we maar zeggen.”

Lust en Leven
“De garage was mijn lust en mijn leven. Ik had veel goede klanten hier, dokter
Van der Aa, dokter Van Leersum en mijn vriend dokter Looij. Hij was Sinterklaas
en ik was zijn chauffeur. Wat hebben we een lol gehad.
Hij had eerst zijn praktijk aan de Adrianalaan. Later kwam hij te wonen op de
hoek van de Kastanjesingel, maar zelfs toen hij al in Veere woonde, kocht hij
nog zijn nieuwe auto bij mij en dat deden zijn kinderen ook.
Veel schadeauto’s had ik en ik herinner me nog goed dat twee van mijn beste
klanten hier uit Schiebroek om het leven kwamen toen ze vanuit Amsterdam bij
Bergschenhoek van de weg raakten. Met een takelwagen moest ik erheen om
het wrak weg te halen. Zo’n beeld raak je niet meer kwijt.”

Raadhuis van Schiebroek aan de Kleiweg

Oorlog
Piet herinnert zich de eerste dagen van de oorlog.
“Wij werden die ochtend van de 10e mei om ongeveer vier uur wakker door het
geluid van Duitse vliegtuigen die heel laag overkwamen. We vlogen ons bed uit
en renden naar buiten, niet gehinderd door enig gevoel van angst, alleen maar
nieuwsgierig. Vanuit de vliegtuigen werd geschoten met mitrailleurs. Niet op burgers,
alleen op soldaten en waarschijnlijk ook om de mensen angst aan te jagen. We
hadden geen benul van oorlog, we wisten niets. Er was geen dreiging, niets van dat
alles. Het echte besef van oorlog kwam pas later, toen we via de radio hoorden dat
we in oorlog waren met Duitsland.
Moeder vroeg of mijn zusje en ik even naar Oma wilden rijden om te kijken of alles in
orde was. Oma woonde in Oude Leede en leefde van de eendenkooi. Wij gingen er op
de fiets heen. Op de rijksweg landden de Duitse vliegtuigen een voor een, nabij Ypenburg. Als ze geland waren, werden ze het weiland ingereden. Aan de kant van de sloot
lag een neergeschoten Duitse jager, helemaal uitgebrand, nog nasmeulend. Daar ben
ik ingeklommen en ik heb de stuurinrichting eruit gehaald. Dat vond ik zo’n prachtig
instrument. Toen ik ermee thuiskwam heeft mijn vader het uit angst meteen begraven.
Evenals later het koper, want koper moest ingeleverd worden; zelfs de kerkklokken
werden weggenomen. Ze gebruikten het koper om hulzen te maken voor de kogels.
De Duitsers hadden goede wapens, maar bij ons was het hopeloos, wij moesten het
doen met wat karabijnen; we konden er gewoon niet tegenop. Er was een parachutist te vroeg uit het vliegtuig gesprongen en hij liep huilend op de Hoge Limiet, een
jonge knul nog, zo’n jaar of zestien. Hij werd krijgsgevangen genomen, maar dat heeft
natuurlijk niet lang geduurd.
De daaropvolgende dagen vergeet ik nooit meer. Vanuit mijn werk op het Westplein
zag ik de vliegtuigen komen, de parachutisten landen. De Duitsers zaten op de
Statendam en de Nederlandse soldaten beschoten hen vanaf het Witte Huis en ook
vanaf de bovenste verdieping van het Atlantic House.
Op 14 mei heb ik de Coolsingel zien branden en ik zag de plundering van de winkels.
Het Coolsingel Ziekenhuis, waar wel veertig brancards met verkoolde lichamen voor
stonden. Het zijn beelden die je niet meer kwijtraakt. Beelden uit een afschuwelijke
tijd.”

Verzet
“Door Schiebroekse verzetsmensen werd ik in de oorlog gevraagd om de auto’s
van de Duitsers te saboteren. Ik heb ook de wapens van het verzet achter een
dubbele wand in de garage verstopt.Eén van de verzetmensen die wacht liepen
bij de
Wil Bijl, schoot
Pietdubbele
Dijkshoornwand,
met buitgemaakt
karabijn per ongeluk zijn eigen vinger eraf. Hij had

een geweer, zette het neer terwijl de pal naar achteren stond en daardoor ging
het geweer af. Achter op de fiets is hij met mij naar het ziekenhuis gegaan.
Een paar jaar lang heb ik aan de acties van het verzet deelgenomen en
veel benauwde momenten meegemaakt. Ik was ingedeeld in groep 9.
Namen als Kapinga, Zee,Vermaak, Plomp, Drost en Van der Kooij roepen
herinneringen wakker. De heer Plomp van de Plataanweg was hoofd van het
distributiekantoor aan de Ringdijk (vm. Raadhuis van Schiebroek). Hij ging over
de persoonsbewijzen en de bonkaarten. Ik had nog les van hem gehad op de
zondagsschool. Verder hadden we Zwarte Henk en IJzeren Janus, die deden het
schietwerk. Hoe hun echte naam luidde, weet ik niet; wij gebruikten altijd deze
schuilnamen. Zelf was ik compagniescommandant. IJzeren Janus was zo sterk
dat hij mij met gemak met één arm optilde.”

Overval op Raadhuis
“Op het distributiekantoor aan de Ringdijk hebben we een nepoverval
gepleegd, waarbij een grote hoeveelheid persoonsbewijzen en bonkaarten zijn
buitgemaakt. Burgemeester Dhont en hoofd van de politie Biezenpol waren
lid van de NSB. Door de inbraak op een overval te laten lijken, was Plomp
‘gedekt’ voor het verdwijnen van zoveel persoonsbewijzen en bonkaarten. Hij
was er zelfs in geslaagd om er echte stempels op te zetten. Of hij het stempel
nou ontvreemd had of nagemaakt, ik weet het niet. Eén keer ben ik dicht bij
een actie geweest. Dat was op de Straatweg, een paar maanden voor het
einde van de oorlog. In de school aan de Hillegondastraat waren Duitsers
ingekwartierd. Een van hen had een Joodse familie uit hun huis gehaald. Zij zijn
later gefusilleerd. Bij het verzet was bekend wie die Duitser was en ook dat hij
altijd tussen de middag ging lunchen bij Lommerrijk. We zijn erheen gegaan en
de Duitser is bij het verlaten van het restaurant zwaargewond geraakt. Maar één
van de kogels ketste af en kwam terecht in het been van een monteur van Van
Vliet Garages aan de Kleiweg. Na afloop van de oorlog ben ik gaan vragen hoe
het met de monteur was. Hij was overleden, maar aan een ziekte, niet aan de
schotwond die hij op had gelopen. Zelf ben ik ook aan een kogelregen ontsnapt
bij het Muizengaatje.”
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VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!
Ook voor uw reparaties zoals: goud,
zilver, horloges en klokken, vakkundig
gerepareerd met garantie. Rijgen en
knopen, taxaties... Kortom, daarvoor
bent u bij ons aan het juiste adres!

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

WELKOM in ONZE
COFFEE-CORNER!

Mooie
Huiswijn:
Pierre Jean
mmm... lekker!

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard

€ 5,

Peppelweg 79a, 3053 GD Rotterdam
tel: 010 4220593, fax: 010 7528849, www.klootwijk.nl

50

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 27,50
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Bij bakker Klootwijk aan de Peppelweg
79a kunt u tegenwoordig, naast
ons assortiment van lekker vers
gebakken brood, broodjes, banket,
overheerlijk gebak en taarten, ook
gezellig in de coffeecorner zitten.
Wij zorgen graag voor onze gasten:
een lekker bakkie mét... aan u de
keus! (van belegde broodjes tot
een vers gebakken appeltaartpunt).
U bent van harte welkom!
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“Voor het verzet moest ik naar de stad om de ‘armbanden’ op te halen. Bij
het Muizengaatje werd ik beschoten, maar kon met de motor vliegensvlug
ontsnappen via de Ceintuurbaan.”
“Op een keer was ik bij het Oostplein
en net toen ik langsliep stopte 		
er een Duitse auto waar twee
mensen uitstapten die het kantoor
van de Sicherheitsdienst binnenliepen. Ik zag dat in de auto een
karabijn met nog wat spullen lag.
De auto werd niet afgesloten. Nu
was het zo dat alle dienstauto’s
eenzelfde contactsleutel hadden.
Daarmee voorkwam je dat je op een
ander moest wachten als je de auto
nodig had. Die sleutel leek een
beetje op een spijker met platte
kanten. Ik had ook zo’n sleutel.
Ik ben in de auto gestapt en ben
ermee naar Schiebroek gereden. Op de Wilgenplaslaan heb ik de auto in de
brand gestoken, nadat ik de karabijn, de patroontassen en andere spullen eruit
had gehaald.
De karabijn heb ik nooit ingeleverd. Vele jaren later heb ik hem aan een
verzamelaar gegeven; ik was er aan gehecht.
De ziekenhuiswagens van de Gemeente Rotterdam waren in de oorlog
gevorderd door de Duitsers. Uit die wagens heb ik de ontsteking gehaald en zo
heb ik ook een Studebaker overgehouden uit die tijd.”
“Eén keer hebben ze me te pakken gehad, de Sicherheitsdienst. Ze hebben
me in elkaar geslagen, maar ik ben ontsnapt uit een raam. In mijn onderbroek.
Ik ben een zaak aan de Van Vollenhovenstraat binnengegaan en heb daar een
briefje geschreven. Toen hebben ze mijn overall gehaald en kon ik weg. Een tijd
lang heb ik in Brabant ondergedoken gezeten.”

DE PRINS
“Vlak na de oorlog kwam Prins Bernhard naar me toe. Achter zijn jeep reed de
wagen van Seyss Inquart als sleep. De Duitsers hadden na de capitulatie water
in de tank gedaan om te voorkomen dat er nog mee gereden zou worden; maar
ik heb hem weer helemaal aan de praat gekregen.”

“Toen hij hem kwam ophalen kreeg ik als beloning een jerrycan met benzine,
een ongekende luxe in die tijd. Later is de wagen, een Mercedes Statiewagen, in
Zwitserland verkocht. Met de Prins bleef ik in contact.
Toen in 1990 het verzetsmonument in Schiebroek kwam, moest ik een krans
leggen namens Voormalig Verzet Zuid-Holland. Nu had de Prins voor de
verzetsmensen die er nog waren, een speciale begeleider benoemd. Die man
had een mooi baantje! Een paar keer per jaar kwam hij langs, maakte een
praatje en ging weer. Hem heb ik toen gevraagd hoe zo’n kranslegging in zijn
werk ging. Hij heeft het me uitvoerig verteld.”
“Na de oorlog kwam ik in dienst van het Engelse leger aan het Eendrachtsplein.
Ik had de supervisie over het wagenpark. Wat een prachtbaan; ik reed in een
jeep met zo’n Amerikaanse ster erop en had veel bekijks. Goed eten, sigaretten
en noem maar op. Toen het Engelse leger was vertrokken, ben ik met de garage
begonnen.”

Herinneringen
“Regelmatig hebben we een straatfeest. Hier om de hoek woont de zoon van
Sjors Ammerlaan. Ik herinner me nog goed dat één van mijn werknemers, Theo
Limbeek, mij lachend en vol trots een krantenknipsel liet zien. Dat ging over
de grap die hij samen met zijn vriend Sjors Ammerlaan had uitgehaald bij de
Pauluskerk aan de Larikslaan.
Je kon vrij gemakkelijk bij de klepel komen als je op het dak klom. Dat hebben
ze midden in de nacht gedaan. Ze hebben er een touw aan vastgebonden en
hebben zo de klok geluid. Klokgelui midden in de nacht! De huishoudster van
de pastoor is flauwgevallen, want die dacht dat er een ‘verschijning’ was. Ik kan
er nog steeds hartelijk om lachen.
Veel dierbare herinneringen heb ik aan Schiebroek en dit is er één van.”
Wilt u reageren op dit artikel? Wilt u zelf uw verhaal vertellen of kent u
iemand die kan vertellen over Schiebroek van Toen? Stuur dan een e-mail
naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl. U kunt natuurlijk ook een brief sturen:
redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.

Lieve mensen,
Aarzel niet om in deze woelige tijden goed voor uzelf en uw naaste omgeving
te zorgen! En aarzel dan ook niet om een donatie te geven voor ons magazine.
U kunt uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer 59 0484 t.n.v.
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek. Dank u wel!
				een lieve groet van L Sje

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

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl
www.leven-in-schiebroek.nl - april 2013
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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!
- 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)

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

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
12
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Thema Kunstfestival: Duizend-en-een-Nacht!
De 21ste editie van het Kunstfestival staat op stapel met als thema Duizenden-een-nacht! Op zaterdag 14 september zal het Rododendronplein een
Oosterse tempel zijn, waar u de hand kunt laten lezen, wellicht zelfs op een
vliegend tapijt of een kameel stappen, maar u kunt zich in ieder geval laten
verrassen. Voorafgaand aan de Dag van het Kunstfestival is er Kunst-inde-Etalage met hetzelfde thema. Een week later, op 21 en 22 september,
organiseren we voor de zesde keer de Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg. U
hebt dus iets om naar uit te kijken! Hiernaast treft u de mogelijkheid aan om in
te schrijven voor de verschillende disciplines.

INSCHRIJFFORMULIER
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: “DUIZEND-EN-EEN-NACHT!”
Meedoen is gratis, geef hier aan in welke discipline u een werk
wilt inleveren voor deze wedstrijd

Om in de goede sfeer te komen, hebben we kussens nodig, veel kussens. Zodat
we op het plein meerdere plekken kunnen maken waar u even kunt uitrusten en
in de rondte kijken en genieten van alles wat er te zien is. Bel of mail ons even
als u een kussen over hebt (graag schoon).
Tel. 06-22486463 of info@kunstfestival.nl

o

Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg
Heeft u een atelier in Schiebroek-Hillegersberg?
Schrijf u dan in voor de Atelierroute die op zaterdag 21 en zondag 22
september plaatsvindt.

Mee-organiseren

Naam:
Adres:
Tel.:		

Kussens

We doen het al vele jaren met elkaar, maar we willen graag wat nieuwe ideeën,
een nieuwe impuls. Maak even een afspraak, u kunt met ons meedoen als u
het ook leuk vindt om iets te regelen voor het Kunstfestival. U zult het zelf wel
merken: het is gezellig en vooral erg leuk! Niet veel tijd? Geen probleem!
Belt u ons even? Een mailtje sturen kan natuurlijk ook.
Tel. 06-22486463 of info@kunstfestival.nl

e-mailadres:

Deze bon s.v.p. opsturen naar: Stichting Kunstfestival Schiebroek,
Lijsterbeslaan 67, 3053 NJ Rotterdam

KOM NAAR THEATER CASTAGNET!
Woensdag 1 mei: Joris Lutz met Fred redt het weer ( 5+)
Fred is verdwaald. Hij wil terug naar zijn baasje in Honderloo. Als hij op zoek
gaat beleeft hij allerlei avonturen en belandt in Utrecht.
Alle mensen in Utrecht hebben dikke jassen aan en de kinderen krijgen vrij van
school om te schaatsen. Best vreemd, want het is zomer! Het is snikheet, maar
de weerman voorspelt strenge vorst en hagelbuien.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Woensdag 22 mei: Max Verstappen met Egel en de Trollebol (4+)
In het bos van Egel is het al wekenlang prachtig weer. Elke dag schijnt de zon
en Egel geniet volop. Maar de zon blijft niet schijnen, planten verdorren en de
dieren krijgen dorst. Egel snapt niet waarom iedereen zo’n dorst heeft, want in
het bosmeer is toch genoeg water voor alle bosbewoners?
Egel en de Trollebol is een kleurrijke en muzikale voorstelling, met een
eenvoudig, humoristisch verhaal. Visueel prachtig uitgewerkt en met mooie,
aanstekelijke liedjes.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/R’pas € 3,40

Zondag 26 mei: Zondagmiddaglounge met Popkoor Paper Moon
Paper Moon is een gemengd popkoor met ongeveer 30 leden. Een enthousiaste
groep zangers en zangeressen die 4-stemmig zingen. Paper Moon onderscheidt
zich van andere popkoren door zijn arrangementen en de repertoirekeuze. Dit
repertoire varieert van spetterende songs waarbij je niet stil kunt blijven zitten,
tot prachtige ballads.
Aanvang: 14:30 uur , entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Zondag 2 juni: Zondagmiddaglounge met Café Boekarest
Een muzikale reis door de Balkan: van Zigeunermuziek tot Evergreens.
Het ensemble ‘Café Boekarest’ begint hun muzikale reis met traditionele muziek
uit hun vaderland Roemenië, daarna gaat de reis naar Rusland, Hongarije en
Oostenrijk. Tijdens de reis komen diverse genres aan bod, variërend van Franse

Chansons en Amerikaanse filmmuziek, tot melancholieke zigeunerwalsen en
joodse muziek.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Woensdag 5 juni: Kindertheater Kijk Haar Nou met Bart verveelt zich (2–6 jr)
Vandaag heeft Bart al alles gedaan. Hij heeft getekend, met de blokken
gespeeld en nog veel meer. Wat is er nu nog te doen? Bart weet niets meer...hij
verveelt zich. Hij begint aan van alles en stopt er al weer snel mee. Vervelen is
niet leuk. Hoe komt het nou dat hij zich verveelt en is er iets aan te doen? Bart
besluit Poppelien erbij te halen, misschien weet zij iets. En waarachtig: met z’n
tweeën komen ze er langzaam uit. Entree: € 4,50/ R’pas € 3,40
Woensdag 19 juni: Kidz Dj ( 4+)
De Kidz-DJ is een cross-mediaal muziekconcept, waarbij de grootste wereldhits
zijn voorzien van eigentijdse teksten. De teksten gaan over de belevingswereld
van kinderen en de oude hits van weleer zorgen voor een feest van herkenning
bij de ouders. De Kidz-DJ Discoshow is een knotsgekke show waar veel hilariteit
en vaart in zit. De Kidz-DJ draait zijn leukste hits waarop de kinderen uit
hun dak kunnen gaan. Dat staat garant voor een interactief (dans)feest voor
kinderen van 4 tot 10 jaar en natuurlijk ook voor papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s… iedereen mag, nee: moet wel meedoen met dit feest!
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Informatie en kaartverkoop:
Lokaal Cultuur Centrum Castagnet,
Larikslaan 200
tel. 422 50 96

www.leven-in-schiebroek.nl - april 2013

13

LISJES!

In deze (kostenloze) rubriek kunt u een of meerdere artikelen te koop aanbieden. Stuur een e-mail met daarin een
beschrijving van het artikel. U krijgt een referentienummer en zodra er zich een gegadigde meldt, krijgt u van ons bericht.
Bent u geïnteresseerd in een van onderstaande artikelen, stuur dan een e-mail naar info@leven-in-schiebroek.nl met in het
onderwerp het betreffende referentienummer en uw bod. Wij sturen uw bod door naar de verkoper.

Lieve Bas&Babs mobiel met muziek
en 4 lieve beertjes. Mag voor een zacht
prijsje weg, hij is nog nieuw in de doos.
Ref.nr. 2013.404
In nieuwstaat, autostoeltje limegroen/
grijs voor 0-18 kg. Mag voor een zacht
prijsje weg. Inclusief Kikkerboekje!
Ref.nr. 2013.410

Lief houten hobbelpaard, mag weg voor een
zacht prijsje, hier kan een kind nog veel
plezier aan beleven.
Ref.nr. 2013.409
Mooie blauwe kinderwagen Bebe Comfort
inclusief reiswieg, trappelzak en dekentje.
Mag voor een zacht prijsje weg.
Ref.nr. 2013.403
Mooie Philips babyfoon type SCD489,
bereik tot 300 meter. In uitstekende
staat, inclusief draagtas en handleiding.
Ref.nr. 2013.405

Mooie, goed werkende blender,
af te halen voor een zacht prijsje.
Merk Ciatronic, 5 snelheden, ook
mogelijkheid tot ijs malen.
Ref.nr. 2013.406

Prachtige robuuste Hauck buggy, loopt
soepel op grote wielen. Mag voor een
zacht prijsje weg. Doe een leuk bod!
Ref.nr. 2013.408

Prachtige stoel in zware kwaliteit
hout. Opgeknapt met Ralkleur 9001,
Bekleed met een vrolijke bloemstof.
Ref.nr. 2013.410
Lief blauw-wit geruit wipstoeltje, compleet
met riempjes. Gebruikt maar in goede staat.
Ref.nr. 2013.407

Leven in Schiebroek
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek
LIDORGANISATIES
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@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. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek

Mw. L. van Kleij-Gouw tel. 422 97 16
LETS Ruilwinkel
tel. 218 88 44
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00
Winkeliersvereniging Schiebroek
Mw. J. Mastenbroek, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl

Actiecomité Asserpark
Mw. M. Plooij, tel. 422 77 28
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
Mw. S. van Idsinga, 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
Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid

Cocky van Trigt, tel. 418 29 46.
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zond en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl

LiS-SECRETARIAAT
Kastanjesingel 80, tel. 422 77 28.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl

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

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 20
juni april 2013. U kunt uw kopij vóór 27 mei
2013 inleveren.
Redactieadres: Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

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

14

www.leven-in-schiebroek.nl - april 2013

CSI SCHIEBROEK
VOORJAAR!
Vorige keer schreven wij over het aanstormende voorjaar in ons parkachtige
Schiebroek in relatie met het vele zwerfvuil dat wij in onze wijk aantreffen.
Een voorjaar dat je in Schiebroek niet kunt ontgaan, al was het maar door de
vele vogels die de wijk rijk is en waarvan de scholeksters, die tegenwoordig op
de daken van de flats in Schiebroek Zuid broeden, wel het meest luidruchtig
zijn.

Schouw
Wat ook een aantal bewoners niet was ontgaan is de schouw die enige malen
per jaar in de wijk wordt gehouden. Als politie werken wij aan openbare orde en
veiligheid. Maar om ons werk goed uit te kunnen voeren werken wij samen met
verschillende instanties en organisaties. Aan de schouw, gehouden op 15 april
jl., deden Stadstoezicht, Roteb, Gemeentewerken, deelgemeentelijk ambtenaar
Paul Kok en namens het dagelijks bestuur Chantal Zeegers mee. Maar de
belangrijkste partners die dag waren natuurlijk een aantal wijkbewoners die
meeliepen met deze schouw. U als bewoners kijkt toch door een andere bril
naar uw woonomgeving en dat is goed voor ons als instanties om dat te delen.
De verzamelde informatie van die dag wordt weer gebruikt door de deelnemers
om daar actief op in te spelen.in hun dagelijkse werk in de wijk Schiebroek

Heterdaad

VROUW RIBES
EN DE
RONDLEIDING
Mijn nog altijd werkloze buurjongen stond met een blij gezicht bij me op de
stoep. “Vrouw Ribes, luister! U hebt me op een geweldig idee gebracht. Ik ga in
het vrije ondernemerschap, ik word zzp-er!”, zei hij stralend.
“Dat klinkt goed, jongen”, zei ik, “particulier initiatief, helemaal van deze tijd.
Maar hoezo bracht ik je op het idee?”
Vol enthousiasme zei hij: “Door die fiets van u, die nieuwe elektrische fiets. Ik
had zo gedacht, als ik nu eens een paar elektrische tandems aanschaf en ik
begin een bedrijfje als Sightseeing Schiebroek. U weet wel, lekker ontspannen
langs de Schiebroekse bezienswaardigheden fietsen met een koptelefoon met
audiotour.” Ik keek hem eens recht in zijn stralende ogen. “Dat klinkt goed, maar
waar haal je het geld vandaan? “Oh”, antwoordde hij rap, “ik ga eens praten
bij het jongerenloket, informeren naar de mogelijkheid van projectsubsidie van
de gemeente of van die prijs van de RET, kortom bij iedere instantie die erbij
gebaat is dat mijn jeugd op rolletjes gaat lopen.”
Ik was er stil van, zoveel particulier initiatief en dan ook nog zo’n inzicht in de
overheidskanalen…
Maar een week later kom ik hem weer tegen, zwaar chagrijnig. “Lukt het niet
met die subsidie, zien ze er niets in?” Hij keek mij aan met een droevige
blik. “Jawel”, zei hij, “ze zien er van alles in, vrouw Ribes. Zoveel dat ze
aan concurrentievervalsing doen. Wil ik de mensen een betaalde fietstour
aanbieden, komen zij met een gratis autotour. Sinds de Wilgenplaslaan
afgesloten is wegens werkzaamheden krijgen de mensen een volledige
rondleiding door Schiebroek, geheel verzorgd via de omleidingsborden. Alleen
de koptelefoon met commentaar ontbreekt. Maar ja, dat geven de mensen dan
zelf wel!”
Hij sjokte heen. Ik had hevig met hem te doen. Ondanks alle overheidssteun
toch weer een particulier initiatief in de knop gebroken.

Wij hebben er al vaak over geschreven, maar wij vinden het uitermate belangrijk
dat de heterdaadkracht groter wordt. Dus: 112 bellen bij verdachte personen
rondom woningen. Maar ook bellen naar 0900-8844 als u het idee hebt dat
er ergens veel verkeersovertredingen plaatsvinden. Succes is het resultaat van
samenwerking las ik onlangs ergens. Lijkt mij goed om daar de komende zomer
enthousiast mee door te gaan.

Werkzaamheden
De komende tijd zijn er werkzaamheden aan het wegdek van de Wilgenplaslaan
en daardoor zijn er diverse omleidingen gemaakt door de wijk. Het gaat om een
doorgaande weg en het verkeer dat de wijk in wordt geleid lijkt zich soms niet
te realiseren dat er een 30 kilometerbeperking geldt. Met name op de Wilgenlei
en Asserweg wordt te bruusk gereden. Langs beide wegen spelen veel kinderen
en op de Wilgenlei is er al een kat van een bewoner dood gereden. Wij gaan
gedurende deze tijd op willekeurige tijdstippen, maar vooral in de spits, met
behulp van de laserpatrol snelheidscontroles houden.
Graag tot ziens in de wijk!
Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek
martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl/frits.knulst@rijnmond.politie.nl

Wijkagent Knulst is nu ook te volgen via twitter:
www.twittercom/prrknulst

Als u het belangrijk vindt dat het Oranjefeest in
Schiebroek gevierd kan blijven worden, wees dan
ruimhartig en doe een financiële duit in ons zakje.
Het Oranjecomité Schiebroek, dat sinds jaar-en-dag
de festiviteiten organiseert, is blij met iedere euro.
Stort uw vrijwillige bijdrage op:
ING rekening 2901747 (IBAN: NL77INGB0002901747)
t.n.v. Oranjecomité Schiebroek. Dank u wel!

SKYPEADRES: wijkagent.schiebroek
Iedere donderdag van 19:30 - 20:30 uur
Daarnaast via de smartphone indien deze op
“beschikbaar” staat.
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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
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