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26 APRIL 2014:
KONINGSFEEST OP WILGENPLASPLEIN

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

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

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

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

De keuze van Henriëtte:

Al wat schittert
		
		Eleanor Catton

Welkom in de wereld van goudzoekers in NieuwZeeland 1866!
Twaalf mannen komen bijeen voor een
geheim beraad. Het enige wat hen bindt zijn
de misdadige gebeurtenissen op de avond
van 14 januari: een bijna dode prostituee,
een vermissing en de vondst van een enorme
hoeveelheid goud in het huis van een dode.
Twaalf personen, twaalf sterrenbeelden, twaalf
hoofdstukken en de sterrenhemel als leidraad.
De gebeurtenissen zijn Ingenieus met elkaar
verweven en geschreven in een prachtige
“Dickens” stijl.
Pas 28 jaar en dan al de Man Bookerprize
winnen!
Voor online bestellen: www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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VALSE START GEBIEDSCOMMISSIE
Ton van Eijsden
Jan Pierweijer
Toen bekend werd dat de deelgemeenten zouden worden vervangen door
gebiedscommissies, stond het hele politieke landschap op zijn kop. Zouden
bewoners nu eindelijk eens echt mee mogen praten? Veel bewoners in
Hillegersberg-Schiebroek hadden ook die wens en de lijst Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek (het resultaat van een unieke samenwerking van alle
zes bewonersorganisaties in het gebied) kreeg bij de verkiezingen vanuit
het niets maar liefst 18% van de stemmen en dus twee zetels in de nieuwe
gebiedscommissie.

Erebaantjes
Nog vóór de eerste constituerende vergadering en zelfs nog vóór de beëdiging
en installatie van de nieuwe leden van de gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek door burgemeester Aboutaleb hadden de vertegenwoordigers
van de politieke partijen (Leefbaar Rotterdam uitgezonderd) via de aloude
achterkamertjespolitiek en handjeklap de erebaantjes van voorzitter en
vicevoorzitter(s) al onderling verdeeld. Alhoewel, erebaantjes? Het salaris dat
men daarvoor ontvangt bedraagt twee tot drie keer het modale inkomen!

Criteria
Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek had al kort na het bekend worden van de
verkiezingsuitslag duidelijk gemaakt dat wat hen betreft voor de invulling van
deze functies de kwaliteiten en capaciteiten van de kandidaten de belangrijkste
criteria zouden moeten zijn. In de eerste vergadering van de gebiedscommissie
op 7 april zouden die leden van de gebiedscommissie die zich daarvoor
beschikbaar hadden gesteld zichzelf presenteren, waarna een schriftelijke
stemming zou volgen.

Onderhands
Niet dus! Daags daarvoor al maakte Henk Kamps (Groen Links) via een e-mail
bekend, dat ‘men er al uit was’. Dat hij, omwille van een meerderheid (en dus
de zekerheid van zo’n functie?), zijn kandidatuur voor het voorzitterschap had
‘geruild’ voor die van vicevoorzitter is wellicht tekenend voor de oude politiek.
De functies waren onder de VVD, D66 en Groen Links verdeeld. Dat sommige
kandidaten van andere partijen hun kandidatuur hadden ‘ingeleverd’ door met
het voorstel in te stemmen, wekt op zijn minst de indruk dat er onderhands
ook afspraken zijn gemaakt in ruil voor deze steun. Dat de verplichte stemming
daarna weinig verrassend was laat zich raden, de kaarten waren immers
geschud.
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Ton van Eijsden

Oude partijpolitiek
Bij het maken van dergelijke coalities dringt zich tevens de vraag op of men
weer een soort Dagelijks Bestuur wil samenstellen, iets dat volstrekt ongewenst
en ongepast is in de structuur van een gebiedscommissie, die in tegenstelling
tot de oude deelgemeenteraad geen dualisme meer kent. Kortom, oude
partijpolitiek in al haar facetten. Oude politiek die niet langer past in de nieuwe
opzet en taakstelling van de gebiedscommissies.
Voor ons ligt er dus nog een hoop werk om die houding om te buigen en
de belangen van bewoners, ondernemers en organisaties in HillegersbergSchiebroek voorop te stellen. Wíj hebben immers nog niet vergeten waarom en
door wie we zijn gekozen!
Met de nog alom heersende ouderwetse partijpolitieke opvattingen zal dat
zeker geen eenvoudige klus worden, maar voor ons vormt dat eens te meer een
uitdaging.

De e-mail
Beste collega’s,
Morgenavond vindt in Lommerrijk de eerste vergadering van de gebiedscommissie
Hillegersberg-Schiebroek plaats. Punt 5 van de agenda betreft het aanwijzen
van de voorzitter en de vice-voorzitters van de commissie. Het zal niemand
ontgaan zijn dat er de afgelopen weken veel gesproken is tussen partijen over
de samenstelling van het voorzitterschap. Eerder hebben we tijdens de informele
kennismakingsbijeenkomst op het gebiedskantoor al geïnventariseerd welke
kandidaten er zijn voor het voorzitterschap en het vice voorzitterschap. Ook bleek
tijdens die bijeenkomst dat er een voorkeur was om niet het aantal stemmen
of zetels als uitgangspunt te nemen, maar te kiezen op basis van kwalitatieve
criteria. Hoewel misschien niet expliciet uitgesproken ligt het voor de hand
om er van uit te gaan dat daarenboven brede steun in de commissie voor een
combinatie ieders voorkeur heeft. Om het aanwijzingsproces morgenavond te
bevorderen is het goed om iedereen vooraf (en in de meeste gevallen nogmaals) er
over te informeren dat D66, VVD en GroenLinks het onderling eens zijn geworden
over een dergelijke combinatie.
Die houdt in: Jaco de Hoog (VVD) als voorzitter en Henk Kamps (GroenLinks)
en Laura van de Sluijs (D66) als vice voorzitters. Deze combinatie kan, zo is ons
gebleken, ook rekenen op de steun van PvdA, CDA en SP en daarmee dus op de
steun van een meerderheid van de leden van de commissie.
		Jaco de Hoog, Henk Kamps, Laura van de Sluijs
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BIEB SCHIEBROEK VOORLOPIG GERED
Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl

bewoners. Zo is in Rotterdam-West De Leeszaal ontstaan.

Toekomstige ontwikkelingen
De wijkbibliotheek in onze wijk is voorlopig behouden, na acties van bewoners
en de SP. Toen de gemeente Rotterdam aankondigde om bezuinigingsredenen
de wijkbiblitoheken te willen sluiten, leidde dit tot heftige discussies in de
wijk en felle debatten in de politiek. Plannen buitelden over elkaar heen. De
wethouder kreeg een spervuur aan vragen van bewoners en politici. In onze
wijk werd, met politieke ondersteuning van de SP, de actiegroep “Red de
Bieb” opgericht. De dragende kracht en woordvoerder van de actiegroep was
Nel Keus. Bij de oprichting van de groep hebben wij Nel geïnterviewd en nu
de bieb gered lijkt te zijn hebben wij haar gevraagd of zij het gevoel heeft dat
bereikt is wat de mensen die de bieb wilden behouden, voor ogen stond. Maar
Nel kan helaas niet 100% blij zijn.

Functie
Voor menigeen staat buiten kijf dat de bibliotheek een onmisbare functie
in de samenleving heeft. Zeker op lokaal niveau. Kinderen ontwikkelen er
plezier in lezen. En het is bij uitstek de plek om onafhankelijke informatie te
vinden. Daarnaast is de bieb ook een belangrijke ontmoetingsplek voor alle
leeftijdsgroepen. Nel Keus vindt het op dit punt bizar dat radiospotjes ons
wijzen op de eenzaamheid van ouderen, terwijl wij bezig zijn ontmoetingsplekken als bibliotheken te laten verdwijnen. Dat de Schiebroekse bibliotheek
behouden blijft betekent een belangrijke overwinning, zegt zij. Maar het steekt
schril af tegen de sluiting van veel andere bibliotheken in wijken. En daarbij
blijft de bieb niet behouden in de vorm die nodig is om de bovengenoemde
idealen te verwezenlijken. Want er is nu minder ruimte in de bieb, een kleinere
collectie en minder variatie.

Toch positief
Ondanks deze inkrimping kent onze bieb toch meer bezoekers dan vroeger
en dat komt niet alleen doordat door de sluiting van de bieb in Hillegersberg
ook van daaruit mensen naar Schiebroek komen. Dat laat zien dat er veel
belangstelling is en een grote behoefte aan de bibliotheek. Die belangstelling
leidt elders in Rotterdam min of meer spontaan tot nieuwe initiatieven vanuit de

Op landelijk politiek niveau wordt ook geknokt voor behoud van een goed
netwerk aan bibliotheken. De Vereniging van Openbare Bibliotheken kwam vlak
voor de verkiezingen voor de gemeenteraad met het manifest ‘Iedere gemeente
een bibliotheek’. Voorstanders van de bibliotheek omarmen deze stellingname
uiteraard van harte. De SP kwam daarnaast met een plan waarin grote steden
voor passende voorzieningen voor wijkbibliotheken moeten zorgen.
Verder is, om de bibliotheekwereld beter te regelen en te komen tot goede
afwegingen tussen echte bibliotheken en digitale media, in januari 2014 door
het kabinet een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Plechtig heet dat
‘Wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen’. Daarin staan
allerlei plannen voor een betere organisatie en analyses over toekomstige
plaats en functie van de bibliotheek.
In de toelichting wordt nog eens vermeld dat de bibliotheken vier miljoen leden
kennen, 100 miljoen uitleningen per jaar verzorgen en een jaaromzet van 600
miljoen euro draaien. De extra nieuwe functies van de bibliotheek heten in het
wetsvoorstel ‘kunst en cultuur’ en ‘ontmoeting en debat’, naast ‘lezen, leren en
informeren’.

Eind goed, al goed?
De actie Red de bieb heeft succes gehad, de Schiebroekse bieb is er nog en
landelijk dringt het besef van het belang van de bieb ook door. Hieruit blijkt
maar dat initiatieven van bewoners belangrijk zijn. Zo blijft druk op de ketel
staan om de publieke en culturele functie van de bibliotheken te behouden.
Maar volgens Keus is de strijd voor de goede wijkbieb nog lang niet voorbij.
Constant is er de dreiging van verdere bezuinigingen. De gemeenten krijgen
namelijk allerlei nieuwe zorgtaken en het geld hiervoor moet ergens vandaan
komen.
Schiebroekse bewoners mogen wel alert blijven om de wijkbieb te behouden en
waar nodig te versterken, waarschuwt zij. Want de bieb in Schiebroek is en blijft
onmisbaar om al die door de politiek zo mooi opgeschreven functies te blijven
vervullen.

HERDENKEN OP 4 MEI 2014
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. De organisatie is in handen van het 4
mei Comité Hillegersberg-Schiebroek.

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.
4

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.
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Op 26 april beleven we weer een bijzonder moment: dan vieren we namelijk
voor de eerste keer Koningsdag! De nationale feestdag valt dit jaar op een
zondag, dus daarom is het feest naar de zaterdag verschoven.
Al omstreeks zes uur in de ochtend verwachten we weer de eerste kleedjes voor
onze kindervrijmarkt. Die is dit jaar op de Edelweisslaan, tussen de Spireastraat
en de inrit van de parkeergarage aan de Lindensingel. Als je daar geen plekje
meer kunt vinden, dan mag je ook je kleedje rond de vijver leggen.
Kom vooral op tijd!
Bij de vijver bouwt Stichting Kampwerk Terbregge een heuse touwbrugoversteek.

PROGRAMMA
06.00 UUR
VRIJMARKT: ZET JE WEKKER!
11.00 -15.00 uur: KINDERSPELEN, survival SKT... 		
Waterspektakel
13.30 uur
OPEN PODIUM
15.00 uur
KINDERPLAYBACKSHOW: Schrijf je in
16.00 uur
FEESTBAND
‘Het Syndroom van Korsakov’
16.30 uur
KINDERDISCO
20.30 uur

LAMPIONNENOPTOCHT

Kortom: op 26 april moet je zijn
bij het Wilgenplasplein!

Oranje Comité Schiebroek
Sociëteit Konneksjun
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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

Peppelweg 95/97 Rotterdam Schiebroek 010-4222188

Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK

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

Tandartspraktijk
Kastanjesingel
U kunt bij ons terecht voor:
- algemene tandheelkunde
- uitgebreide mondhygiëne
behandelingen
- diverse prothetische
voorzieningen

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek
Tel.: 010-418 44 84
(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur)
6
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SCHIEBROEKSE MARKT
MOET BETER
Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Gezellig naar de weekmarkt van Schiebroek is nog steeds voor velen op
de vrijdag in de week een geliefkoosd uitje. Op de markt koop je goede
producten tegen scherpe prijzen. Bovendien kom je allerlei bekenden tegen,
dus staan mensen tussen oude kaas en bloemen in groepjes bij te praten.
Kortom: de markt is een begrip en dat mag wel zo blijven.
Al zijn er de laatste jaren ook enkele kritische geluiden te horen. Bezoekers
merken op dat er soms flinke gaten in de rijen marktkramen op het plein
ontstaan. Dit doordat er blijkbaar minder kraamhouders zijn. Dat oogt minder
gezellig en sfeervol. Ook de jongeren lijken voor een deel weg te blijven. In
hun drukke levens van werken en opvoeden is weinig ruimte om overdag op
het gemak de markt te bezoeken. En ook het aanbod van marktkraamhouders
daalt. En vergeten wij vooral niet het kopen van bij voorbeeld kleding via
internet. Uiteraard geldt dat niet direct voor vlees, vis en groenten.

K

THEMA UNSTFESTIVAL 2014:
RIDDERS EN JONKVROUWEN!
De 22ste editie van het Kunstfestival staat op stapel met als thema RIDDERS
EN JONKVROUWEN! Op zaterdag 13 september 2014 is de Dag van het
Kunstfestival.
Voorafgaand aan de Dag van het Kunstfestival is er Kunst-in-de-Etalage met
hetzelfde thema. Winkeliers op onze winkelboulevard stellen een deel van
hun etalage ter beschikking aan een kunstenaar. Kunst-in-de-Etalage is een
wedstrijd. Een vakkundige jury bepaalt wie de winnende kunstenaar en de
winnende etalage heeft.
Doe gewoon eens lekker mee! U hebt vast wel een mooi idee. U kunt zich
aanmelden door het invullen van het formulier hiernaast. Op dinsdag 16
september vindt de prijsuitreiking plaats in LCC Castagnet, Larikslaan 200.
Op 20 en 21 september is de Huiskamerroute Schiebroek-Hilllegersberg.
Zet u deze data alvast in uw agenda? Opgeven voor de Huiskamerroute kunt
u via onze site: www.kunstfestival.nl. Een e-mail kan ook: huiskamerroute@
kunstfestival.nl

INSCHRIJFFORMULIER
KUNST-in-de-ETALAGE

Toekomst
Oud-voorzitter van de Deelgemeenteraad, Jan Cees van Duin wijst op het
belang van de markt voor andere ondernemers. De markt trekt publiek en dat
komt ook andere winkels ten goede. Voor Van Duin is de markt ‘een hele mooie
activiteit’. Hij benadrukt dat de ontwikkelingen een bijstelling noodzakelijk
maken. Iedereen profiteert daar straks van, zeker ook de marktkraamhouders
zelf. Alles is er dan ook op gericht de markt van Schiebroek te behouden en
waar nodig te verbeteren. Voor die revitalisering hebben de gemeente, de markt
en de winkeliers de handen ineen geslagen. Zij broeden op verbeteringen.
Er wordt gekeken naar het aanbod.Kan het méér gevarieerd? Zijn er nieuwe
branches denkbaar? Volgens stafmedewerker Fred Mureau van Stadsbeheer
(gemeente Rotterdam) wordt ook gekeken naar een meer aantrekkelijke
opstelling van de kramen, bijvoorbeeld in een hoefijzervormige opstelling.
Er is nog volop overleg gaande. Binnen afzienbare termijn komt er meer
duidelijkheid over de geliefde Schiebroekse markt. U hoort nog!

IN MEMORIAM
Begin april hebben we afscheid moeten nemen van Coby van den Hil.
Coby was een grote kracht in het bewonerscomité van PWS. Haar nuchtere
kijk op zaken en haar respectvolle benadering van mensen, gevoegd bij
haar nieuwsgierigheid, zorgden er mede voor dat uiteindelijk de grote
sloop- en nieuwbouwplannen in Complex Schiebroek (Nagelkruidstraat
e.o.) werden uitgevoerd.
Eind jaren ‘90 werd Coby mijn collega; ze stond aan de wieg van de
Samenwerkende Bewonersorganisaties. Coby was een gezellig en fijne
collega; we hebben samen voor heel wat uitdagingen gestaan en wij
hebben vooral ontzettend veel plezier gehad. Niets was haar te dol,
ze was een grote steun en kameraad. Ze hielp waar ze kon. Zo werd
het Kunstfestival een van haar vrijwilligerstaken, evenals als de 4 mei
herdenking.
De organisatie veranderde, de tijd schreed voort en rond de eeuwwisseling
ging Coby op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond ze: ze volgde een

Doe mee met de wedstrijd Kunst in de Etalage met als thema “DE
MIDDELEEUWEN VAN RIDDERS EN JONKVROUWEN”. Meedoen is gratis.

Naam:
Adres:
Tel.:		

e-mailadres:

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

vierjarige opleiding tot ziekenverzorgende, iets wat ze met hart
en ziel deed. In Dordrecht vond
ze een nieuwe liefde en een
nieuwe baan.
Wij hielden contact, want Coby
bleef geïnteresseerd in alles wat
er in Schiebroek gebeurde.
Hoewel Coby wist dat haar
ziekte haar er onder zou krijgen,
ging ze de toekomst strijdvaardig
en opgewekt tegemoet.
Uiteindelijk verloor ze, nog maar
62 jaar oud.
Schiebroek en de bewoners(organisatie) zijn Coby veel dank verschuldigd.
Wat zullen wij haar missen.
					Margot
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 25)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Vorig jaar was er een interview met mevrouw Lena de Vrij-Bijl. Ze woonde met
haar ouders aan de Ringdijk, tegenover het Plaswijckpark. In haar verhaal
viel de naam van de overburen: de familie Iburg die naast het Plaswijckpark
woonden. Met de dochter had zij nog steeds contact en juist zij belde mij
kort geleden op met de vraag of de verhalen van Schiebroek van Toen al in
boekvorm te verkrijgen waren. Dat is nog toekomstmuziek, maar wie weet...
We hadden een leuk gesprek, dat resulteerde in een interview met mevrouw
van Rossen-Iburg. Een geheel eigen verhaal.

Naar Schiebroek
Mevrouw J.C. van Rossen-Iburg werd geboren in 1931 in Hillegersberg aan
de Plasoordlaan. Haar vader was werktuigbouwkundig ingenieur en runde
een eigen technisch bureau. Moeder Iburg-van Senus was elektrotechnisch
ingenieur, in die tijd nogal bijzonder voor een vrouw. Het gezin bestond uit
vier kinderen, een oudere broer en zus en een jonger broertje. Alle kinderen
scheelden iets meer dan een jaar met elkaar en moeder had er haar handen
aan vol; zij stopte met werken na de geboorte van de kinderen.
“Wij woonden in Schiebroek; de grens was een slootje dat achter het huis lag.
Het gezin trok het meest naar Hillegersberg, daar waren immers de meeste
contacten gelegd, maar in Schiebroek werden ook boodschappen gedaan, o.a.
bij kruidenier Kool en de boekhandel aan de Adrianalaan.
“Naast ons woonde de famlie Saarloos”, vertelt mevrouw van Rossen. “Wij
op nummer 14 en Saarloos op nummer 16, direct naast de ingang van het
Plaswijckpark. Onze vader had de grond tot aan de ingang gekocht van de heer
Loos. Hij had tot aan de Plas kunnen kopen, maar vader wilde geen hypotheek.
We zijn er in 1934 komen wonen.” Enige tijd later verhuisde de familie Saarloos
met hun dochter en vader kocht meteen het (grotere) huis. “Wij hadden immers
vier kinderen en konden wel wat ruimte gebruiken.” Saarloos kreeg echter
spijt van de verhuizing en kwam terug; “Hij trok in ons oude huis en zo bleven
we naast elkaar wonen. Grappig is dat ik me nog precies herinner dat we bij

de verhuizing onze eigen kindermeubeltjes van het ene naar het andere huis
overbrachten via de tuin.”

Heerlijke jeugd
“In Hillegersberg ging ik ook naar de kleuterschool”, vervolgt mevrouw van
Rossen. “Op de Berglustlaan en daarna bezocht ik de lagere Montessorischool
op de Beukelsdijk. Wij werden er met een ‘school’auto van de garage De Wit uit
de Adriaen van der Doeslaan naar toegebracht. Alleen mijn jongste broertje is
op de school van de heer De Lange aan de Molenvijver geweest. Na de lagere
school ging ik naar het Montessori Lyceum in Kralingen, een noodopvang,
omdat het hoofdgebouw door de Duiters geconfisqueerd was. Later bezochten
wij het Rotterdams Lyceum.
Mijn ouders waren niet alleen modern, maar ook heel sociaal. Vader zat in het
polderbestuur en we hadden met veel mensen in de directe omgeving contact,
zo ook met de familie Bijl. Ik zie het zo voor me: het kerkhofje aan de Ringdijk
en dan de boerderijen van Van der Eijk, Van der Sar, Bijl, Poot en daarnaast
de varkensboerderij van Dijkshoorn. Dan had je nog tuinderij Ammerlaan. Aan
onze kant was de schoenmakerij van De Groot, het supermarktje van Rijsdijk
op de hoek van de Plaswijcklaan en het (latere) NSB) cafeetje op de andere
hoek. In het dubbele huis tegenover ons woonden aan de ene kant opa en oma
Dijkshoorn en in het andere huis woonde zoon Maarten. In dat huis woont nu
zijn zoon met familie; met hem heb ik nog steeds contact.
Ik heb een heerlijke jeugd gehad en kijk daar met veel plezier op terug. Voor
mijn (klein)kinderen heb ik een boekje geschreven over de oorlogsjaren aan de
ringdijk. Want die staan me nog helder voor de geest en die verhalen moeten
ook verteld en doorgegeven worden.”

Oorlog

De twee huizen aan de Ringdijk, gezien vanuit het Rosarium van het
Plaswijckpark
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“Vlak voor de oorlog begon was er een legeronderdeel gestationeerd op de
kruising bij schoenmaker De Groot. Er stond altijd een aantal soldaten en
regelmatig kwamen ze om beurten bij ons in de voortuin uitrusten in een luxe
stoel. Ze kregen weinig te eten en verveelden zich stierlijk. Moeder gaf hen
brood, drinken en zogenaamde ‘Verkadekorstjes’, verpakte afsnijdsels van de
ronde honingkoeken.
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Mijn eerste herinnering begint bij het alarm: sirenes die afwisslende signalen
gilden. Wij zaten in onze kelder en ik herinner me dat het er allemaal uitzag
alsof het veilig was. Tijdens veilig alarm speelden we op het terrasje aan de
achterkant van ons huis. Stuiteren een zwarte bal met groene strepen. Tot het
volgende alarm kwam.Nog hoor ik het geluid van het bombardement, maar ik
kan me niet herinneren dat ik angstig was; je wist immers niet wat het was?
In de avond zagen we Rotterdam branden. De rookwolken zagen eruit als
bloemkolen; mijn vader was heel angstig dat de wind zou draaien en het vuur
naar ons over zou waaien. Die angst was terecht met het rieten dak op ons huis.
Een stroom vluchtelingen kwam over de Ringdijk, zonder uitzondering angstig
en verward. Mijn ouders vingen er een aantal op met troostende woorden en
Valeriaan, maar het waren er zo veel.”

Platgebrand
“Voor de oorlog leverde Vader kranen, damwanden en loopbruggen aan de
Rotterdamse havens en aan de Hoogovens en de Staatsmijnen leverde hij
treinwielen en hijswerktuigen. Hij reisde veel en op die reizen zag hij wat er in
Nazi-Duitsland gebeurde. Steeds minder normale huishoudelijke producten en
voedsel was verkrijgbaar en steeds meer artikelen werden gedistribueerd. Dan
waarschuwde hij mijn moeder er maar flink wat van in te slaan, want ‘de oorlog
kwam eraan’. Tegelijkertijd zag hij dat de mensen in Nederland het allemaal
niet zo serieus namen. In de Eerste Wereldoorlog waren we toch ook neutraal
geweest? Maar dit keer zou het anders worden.”
“De eerste dag na het bombardement trachtte vader naar Rotterdam te komen;
zijn kantoor stond aan de Coolsingel naast het Atlanta Hotel. Het lukte pas de
volgende dag, maar toen trof hij een uitgebrand pand aan, slechts een kamer
was gehavend, maar bewaard gebleven. Daarna werd het moeilijk voor hem
om zaken te doen. Niet alleen was hij zijn kantoor kwijt en werd het reizen hem
belemmerd, maar de Duitsers zegden zijn vertegenwoordigingen in Duitsland
op door middel van een ‘Aussenhandelstelle’bericht, omdat hj Duitsvijandig
was aangemerkt. Mijn grootvader bezat een aantal huizen in Blijdorp en van de
voorlopig geleende opbrengst van de huurpenningen konden we de oorlogsjaren
doorkomen. In 1945 begon vader opnieuw een bedrijf op te bouwen.”

Schaarste
“Mijn ouders hebben hun angst voor een inval en voor wat er gebeuren kon
altijd voor ons verborgen gehouden. Na het bombardement gingen we een paar
maanden niet naar school, maar in september fietsten we er weer naar toe en
in onze vrije tijd speelden we niet meer op straat met andere buurkinderen.
Natuurlijk was alles anders. De Duitsers hadden veel gevorderd en gestolen; er

ontstond schaarste aan allerlei middelen. Met een persoonsbewijs kreeg je een
distributiekaart met bonnen voor alle levensbehoeften.
Wij hadden twee auto’s die vader direct liet onderbrengen (zogenaamd
verbrand tijdens het bombardement) en zijn gelukkig gespaard gebleven. Maar
we hadden ook een vlet met een kleine kajuit om over de Bergse Plassen te
varen. Dat bootje kon niet verstopt worden, dus werd het gevorderd en we
hoorden later dat het was gebruikt om mijnen te leggen. Na de oorlog werd het
bootje wonder boven wonder ontdekt in de Coolhaven. Vader stapte met de
eigendomspapieren naar de politie en zo kwam het bootje weer terug bij ons.
Zwaar gehavend, maar daar konden we gelukkig iets aan doen.”

Bobby
Mevrouw Van Rossen raakt niet uitverteld. Er is ook zoveel gebeurd in die jaren
en door het op te schrijven komen de verhalen tot leven.
“Nu mijn vader geen vervoer meer had in de oorlog, regelde hij via boer Bijl een
paardje. We noemden hem Bobby. Er werd ook een wagentje aangeschaft, zwart
met gele randen. Wij mochten in de wei bij boer Bijl leren paardrijden, eerst met
een deken en later met een echt zadel. In de winter van ‘41/’42 had het lang
en stevig gevroren en werd achter het paardje een arrenslee gebonden. Alle
kinderen mochten aanhaken met de sleetjes en zo over het ijs glijden. Maar ook
het paardje werd gevorderd, althans dat zou gebeuren. Net daarvoor was Bobby
‘verkocht’ aan een boer in het oosten van het land en dook onder.

Overval
Op 8 juni 1944 werden we ‘s ochtends gewekt door moeder die vertelde dat
er Duitsers in ons huis waren, samen met een aantal geuniformeerde mensen
die Nederlands spraken. Dat waren landwachters, landverraders die voor
de handhaving van de orde zorgden. Ze waren de avond tevoren ons huis
binnengevallen, op zoek naar mijn vader. Mijn vader was nergens te bekennen.
Niet lang daarvoor had hij op de tweede verdieping een schuilplaats gemaakt.
Wij hadden dus wel een vermoeden waar hij was, maar we hadden goed
geleerd ons mond te houden.
Moeder had de hele nacht opgezeten, aan tafel een mand vol kapotte sokken
verstellen en haar oren wijd open. Ze sprak goed Duits en zo wist ze dat er niets
gevonden was, in ieder geval geen gevaarlijke zaken, waar de doodstraf of het
concentratiekamp op stond. Ze hadden wel wat kostbaarheden gevonden en de
voedselvoorraad die voor de oorlog was opgebouwd. Maar niet mijn vader.
Ze bleven echter volhouden, want ze waren ervan overtuigd dat vader in huis
was. Ten slotte namen ze moeder mee naar buiten en dreigden haar en de
kinderen mee te voeren en het huis in brand te steken.
					lees verder op pagina 11

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 2014
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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

95

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 32,50
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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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NATUURTALENT GENOMINEERD VOOR AARDIG
ONDERWEG AWARD
Stem voor Natuurtalent op www.aardigonderweg.nl
De Aardig Onderweg Award is een jaarlijkse prijs van € 10.000 die de RET
uitlooft voor mensen die iets bijzonders doen, ontwikkelen of betekenen in het
vervoersgebied van Rotterdam en die nog wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Natuurtalent aan de Veldkersweg is genonimeerd voor deze prijs.
Waardeert u Natuurtalent, breng dan uw stem uit op www.aardigonderweg.nl.
U vindt Mireille helemaal rechts in beeld.

Een belofte
Een belofte voor de komende zomer, voor de kracht die mensen hebben, voor
de kracht van samenwerking. Er wordt heel hard gewerkt aan de tuin. De akker
wordt bewerkt door stadslandbouwer Reinoud Majoor. Binnenkort zijn er lekkere
biologische aardappels, bosuitjes en andere Schiebroekse groenten.
Het voedselbos is inmiddels aangelegd door Max de Moestuinman en de
kruidentuin van Maggie Joziasse gaat er steeds mooier uit zien. Er worden verf-,
thee-, keuken en medicinale kruiden gekweekt.
Op 12 april was de officiële opening van de tuin. Met een Puurtalentmarkt, een
markt waar je heerlijke, duurzame produkten kunt kopen.
De tuin is open van woensdag tot en met zondag. In het theehuis en op het
terras kunt u genieten van allerlei heerlijkheden. Laat u eens verwennen
en neem de buurvrouw mee... naar de belofte, naar Natuurtalent! Op
woensdagmorgen kunt u naar het Flexcafé en eenmaal per maand op
vrijdagmorgen is er een speciaal Mantelzorgcafé, waar mantelzorgers even hun
verhaal kwijt kunnen. Natuurtalent is er voor Schiebroek, voor ons allemaal.
Natuurtalent vindt u aan de Berberisweg/Veldkersweg (vm. educatieve tuin).

HEBT U ENIG IDEE?
Op de redactie kwam het volgende bericht binnen:
Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei zijn mijn ouders uit
Rotterdam gevlucht naar Schiebroek. Bij mijn oom waren al vluchtelingen
opgenomen, maar wij mochten in het huis van Engelse buren die naar
Engeland terug gevlucht waren. Op 27 mei werd ik geboren in de Adrianalaan
137 en op dezelfde dag ben ik gedoopt in de noodkerk in de Gerardus
Majelleschool. Na de kraamtijd gingenons gezin terug naar het oude adres in
Rotterdam. Het verhaal gaat dat de Engelse buren door een torpedo-aanval
de overkant niet hebben gehaald. Graag wil ik weten of iemand soms meer
weet van die Engelse familie.
					J.F. Rila
Reacties: Kastanjesingel 80, 3053 HN R’dam of info@leven-in-schiebroek.nl

vervolg pagina 9 - Schiebroek van Toen (deel 25)
“Met de wetenschap dat hij waarschijnlijk alleen om een economisch delict
zou worden bestraft, vertelde moeder onder die enorme dreiging dat vader
inderdaad nog in huis was. Ze kreeg voor elkaar dat zij hem zelf ging halen en
zo hebben ze nooit geweten waar vader verborgen heeft gezeten.
Hij werd gevangen gezet op het politiebureau Haagseveer, waar hij nog
steeds goede contacten had. Al snel kwam een valse afhaalgroep hem halen,
zogenaamd voor verder verhoor door de Gestapo op de Westersingel, maar
ze lieten hem ontsnappen. Lange tijd hoorden we niets, maar toen kwam
de boodschap dat vader veilig was. Hij heeft ruim drie maanden vlakbij
ondergedoken gezeten endurfde na Dolle Dinsdag pas weer thuis te komen,
nadat alle verraders naar Duitsland waren gevlucht.”

Hongerwinter
“Het voedsel begon op te raken. Met onze kinderfietsjes met kleine zelf
gemaakte karretjes erachter, gingen we langs de boeren om te zien of er nog
wat eten te krijgen was. Van een boer in Bleiswijk kregen we suikerbieten
waar Moeder stroop van kookte en van de rest werden koekjes gebakken. In
het voorjaar werden de Zuid-Hollandse en Zeeuwse landerijen onder water
gezet om een invasie vanuit Engeland te bemoeilijken. Voor de tweede keer
werden de mensen daar geëvacueerd en zo kwam de familie Pollemans met
tien kinderen terecht op de Grindweg in Hillegersberg. Ze namen, behalve wat
lijfgoed, o.a. een oud blind paard en een wagen mee. Het paard en de wagen

werden gestald bij boer Sar aan de overkant, zodat boer Pollemans wat kon
verdienen met vrachtrijden voor de boeren in de omgeving. Vader had inmiddels
goede (ruil-)zaken gedaan met een betrouwbare boer uit Moerkapelle en
boer Pollemans reed voor ons en de boeren verschillende vrachten. Onder
de veevoederbieten werden de verboden levensmiddelen meegesmokkeld.
Eenmaal heeft mijn vader zelf met mijn jongste broer de tocht naar Moerkapelle
gemaakt met de blinde knol en wagen, in bittere vrieskou.”

Razzia
“Op 11 november 1944 werden alle mannen in de leeftijd van 16 t/m 40
jaar opgepakt om verplicht te gaan werken in Duitsland. Mijn oudste broer
moest korte broeken dragen om er jonger uit te zien en mijn oom dook bij ons
onder. In januari 1945 kwamen er evacués uit Arnhem. Vader, moeder en drie
dochters. De dochters werden ondergebracht in het kantoor van mijn vader
aan de Wilgenplaslaan. Daar had hij een ruimte betrokken nadat zijn kantoor
in 1940 was verwoest. Volgens mijn vader heette de familie Kool, maar door
een toeval ontdekte ik hun ware naam. Het lag me zwaar op het hart, want dat
was een gevaarlijke wetenschap in de oorlog. Pas later durfde ik mijn ouders te
vertellen dat ik hun echte naam kende.”

Reacties
Wilt u reageren op dit artikel? Stuur dan een e-mail naar: redactie@levenin-schiebroek.nl. U kunt natuurlijk ook een brief sturen: redactie Leven in
Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam.

www.leven-in-schiebroek.nl - april 2014
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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

Goodforall
Tassen!
Good for me
Good for you
Good for us
Good for all

Peppelweg 70a, 3053 GN Rotterdam
T: 010 - 418 44 19, www.quitro.nl
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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)
Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
Peppelweg 128-130, Rotterdam-Schiebroek, tel. 010-4228025
www.meulman-profiel.nl
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BEELD “DE VERWOESTE STAD” NAAR CENTRAAL STATION?
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
De Schiebroekse illustrator en kunstenaar Bart van Leeuwen reist regelmatig
met tramlijn 25. Jarenlang volgde hij vanuit die tram de vorderingen aan het
nieuwe Centraal Station.
In de tram kom je tot overpeinzingen en op een van die ritten kreeg Bart een
visioen: het beeld van Zadkine zou prachtig staan op het nieuwe Stationsplein.
Precies daar waar de punt naar de stad wijst, is het beeld op zijn plaats. Het
beeld staat nu weggestopt tussen het Maritiem Museum en het gebouw De
Coopvaert. Een wat trieste omgeving, zeker nu het mooie schip ‘De Buffel’ naar
Hellevoetsluis is vertrokken.
De toeristische waarde van het beeld dat in de volksmond weleens wordt
aangeduid met “Jan Gat” is groot, zo bedacht Bart van Leeuwen, maar dat is
op de huidige plek verloren gegaan. Op het Stationsplein zou het beeld een
ongekende impuls geven aan het toerisme en dat kan Rotterdam wel gebruiken.
Komend vanuit het Centraal Station ziet men dan in een oogopslag de
verwoeste stad zonder hart en de nieuwe stad, uit puin en as herrezen.
Bovendien vormt het een prachtige inleiding naar de beeldenroute aan de
Westersingel.
Bart schreef een brief naar de gemeenteraad met zijn idee en voegde daar zijn
artist-impression aan toe. En vervolgens rolde zo’n beetje half Rotterdam over
hem heen. Hij werd uitgenodigd voor nadere toelichting, voor interviews, kwam
op radio en tv en voor hij het wist was de hele stad in rep en roer. Voor- en
tegenstanders ruzieden in pers en commissies; overal werd gediscussieerd.

Toen Bart in januari 2014 de steen in de vijver gooide wist hij niet wat hij los
zou maken. Nu, bijna vier maanden later, buigt een kunstcommissie zich over
de kwestie van verhuizen of niet. Maar voordat die commissie met een advies
naar buiten komt zal ook de Rotterdamse bevolking gevraagd worden om hun
mening.
Bart heeft het er intussen maar druk mee. Het is bijna dagelijks werk geworden
en hij is dan ook heel benieuwd naar de uitkomst.
Hoe de raadpleging van de Rotterdamse bevolking zal plaatsvinden is nog
niet bekend, maar mocht u nu al uw mening willen geven, dan kunt u ook een
e-mail sturen naar info@leven-in-schiebroek.nl.

Rectificatie

In het vorige LiS-magazine schreven wij dat Chiel en Madelon Hendrix
degenen zijn die alles wat ingezameld wordt door middel van hun wijkproject voor de Voedselbank, op het uitdeelpunt in Schiebroek aan de
mensen meegeven. Maar… die informatie is niet juist: Chiel en Madelon
hebben ons meteen toen zij dit lazen gebeld en verteld hoe wij anderen
hiermee tekort doen! Het is waar dat zij de ingezamelde spullen elke week
naar het uitdeelpunt toebrengen, maar zij delen ze niet uit. Iedere vrijdag
staan Ben en Henny Kleiberg al om 7.30 uur klaar om de pakketten voor de
hele deelgemeente van de Voedselbank in ontvangst te nemen en te zorgen
dat ’s middags iedereen zijn of haar pakket in handen krijgt. Dat doen zij al
elf jaar lang! Wij willen daarom niet alleen onze excuses maken voor de door
ons gemaakte fout, maar maken ook graag van de gelegenheid gebruik om
onze bewondering voor Ben en Henny Kleiberg uit te spreken!			
					de redactie
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VAN JE RETTEKETET... NAAR CASTAGNET!
Woensdag 7 mei: Theater Snater speelt Klaas Vaak (4-9)
De koning van Tieralië weet het zeker: dromen zijn bedrog!
Als Klaas Vaak zich niet zomaar laat wegjagen, wordt hij opgesloten in de kerker.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ r’pas of Aafjepas € 3,40

Vrijdag 16 mei: Opening Expositie André van Friderici
Het werk van André van Friderici draagt het stempel driedimensionaal. De
kleurrijke mengeling van zijn werk met Antiliaanse en Nederlandse invloeden
zijn bepalend voor de kracht van zijn expressie Tijdens deze opening zal er
een salsawedstrijd worden gehouden en een verloting voor Stichting Claudia
A.(tehuis voor Aids kinderen in Suriname).
Aanvang: 18:00 uur, aanvang salsawedstrijd: 19:15 uur, entree: GRATIS

Zaterdag 17 mei: DJ Jawalatino - Salsa dansavond
Lekker dansen op heerlijke salsa muziek. Kent u de pasjes nog niet zo goed?
Doe dan mee aan de workshop voorafgaand aan de dansavond.
Aanvang: 20:00 uur, aanvang Workshop: 20:30 uur, entree: € 6,00

Zondag 18 mei: Zondagmiddaglounge (55+) Perry Zuidam
Perry Zuidam is zanger van het Nederlandstalige lied. Hij staat garant voor een
gezellig en feestelijk optreden, waarbij aandacht voor het publiek ook heel
belangrijk is.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafje pas € 3,40

legt een ei, zomaar op het mos...
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ r’pas of Aafjepas € 3,40

Zondag 15 juni: Zondagmiddaglounge (55+) Rotterdams Tuig

Het havenkoor ‘Rotterdams Tuig’ bestaat uit enthousiaste zangers en muzikanten
met een rijk verleden en vrijwel allemaal jonge opa’s.
Kortom, een oergezellige Rotterdamse middag.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ r’pas of Aafjepas € 3,40

Woensdag 18 juni:
Figurentheater Ennadien speelt “Helemaal Alleen” (3-7)

In deze voorstelling ziet een kleine beer een blad door de lucht dwarrelen. Zo
mooi, die wil hij hebben. Hij gaat er achteraan, maar dan verdwaalt hij in het
bos en is hij helemaal alleen. Nergens ziet hij Pappa of Mamma meer.....
Een spannend verhaal met een vrolijke afloop.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ r’pas of Aafjepas € 3,40

Zaterdag 21 juni: DJ Jawalatino - Salsa dansavond
Lekker dansen op heerlijke walsa muziek. Kent u de pasjes nog niet zo goed?
Doe dan mee aan de workshop voorafgaand aan de dansavond.
Aanvang: 20:00 uur, aanvang workshop: 20:30 uur, entree: € 6,00

Woensdag 21 mei: Poppentheater Jacobus Wieman: Het
Geheimzinnige Ei ( 4+)

Reservering en informatie:
wijkcentrum Lcc Castagnet,

Eénmaal in de honderd jaar vliegt er een draak door het grote bos. Ze landt en

sbo

Tel. 422 50 96

Leven in 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 Schiebroek

Mw. P. van Moûrik,
wereldwinkel@leven-in-schiebroek.nl
LETS Ruilwinkel
tel. 218 88 44
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
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 Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zon en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu

DONATIES
Op IBAN nr. NL 04 INGB 0000590484
kunt u uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek.

REDACTIE
Redactie: Marijke van Seventer, Kees Keller
en Margot Leeninga
Redactieadres: Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie

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

ADVERTENTIES
Informatie over advertentietarieven:
redactie@leven-in-schiebroek.nl.

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 19
juni 2014. U kunt uw kopij vóór
19 mei 2014 inleveren op het 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.
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CSI SCHIEBROEK
HENNEPKWEKERIJEN
Dat het aantal woninginbraken in 2013 met zo’n 27% naar beneden is gegaan
in onze wijk is voor een belangrijk deel ook aan de inzet van wijkbewoners te
danken die de moeite nemen 112 te bellen bij het zien van verdachte personen
en/of omstandigheden. Dat vertelden wij vorige keer. Nu vragen wij uw
medewerking in verband met de mogelijke aanwezigheid van hennepkwekerijen
in de wijk.
Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico
op brand door kortsluiting en lekkage. Criminelen die zich bezighouden met
illegale hennepteelt gebruiken onderling soms veel geweld. De schade die de
hennepteelt veroorzaakt is groot. Bewoners hebben schade en enorme overlast
veroorzaakt door lekkages, brandschade en illegaal afgetapte energie. Kortom,
een kwekerij heeft een behoorlijk negatieve impact. Vanwege dit gegeven en het
feit dat wij nog steeds kwekerijen in de wijk aantreffen en moeten ontmantelen
vragen wij hiervoor aandacht. Dus ruikt u henneplucht en denkt u dat er een
hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie of bel
Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij in de wijk:
- aanwezigheid van hennepgeur
- onveilige sitaties door illegale aanpassingen in de meterkast of
elektriciteitsaansluiting
- beslagen of afgeplakte ramen of gordijnen die altijd gesloten zijn
- constant zoemend of ronkend geluid
Wij gaan met een tip aan de slag en doen via diverse kanalen metingen en
onderzoeken om vast te stellen of het inderdaad om hennepkwekerij gaat.
Alvast hartelijk dank voor uw oplettendheid!
Zoals u inmiddels al via de media begrepen hebt, is er sinds dit jaar een
Nationale Politie. Het voormalige Korps Rotterdam heet nu eenheid Rotterdam.
De eenheid is verdeeld in districten en de districten in basisteams, waar wij als
wijkagenten deel van uit maken.
De naam van ons team is MIDDEN-SCHIELAND geworden, waar behalve
Hillegersberg-Schiebroek en Lansingerland, in de toekomst Overschie toe gaat
behoren. In verband hiermee is er van alles in beweging, maar wijkagenten
moeten van de landelijke politieleiding in hun eigen wijk blijven. Ook blijven wij,
vanuit bureau Noord aan de Prins Frederik Hendrikstraat 40, ons werk samen
doen.
Graag tot ziens iin 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 ook te volgen via twitter:
www.twitter.com/FKnulst
SKYPEADRES: wijkagent.schiebroek
Iedere donderdag van 19:30 - 20:30 uur. Daarnaast via de
smartphone indien deze op “beschikbaar” staat.

KONNEKSJUN & ROPARUN

25 april 2014:
KONINGSAVONDLOOP
De route loopt door de Schiebroekse parken met
een start en finish op het Wilgenplasplein bij
Konneksjun. Hier wordt gezorgd voor muziek vanaf
het podium en gezelligheid op het terras.
Een opwarmertje voor Koningsdag!

Info en (voor)inschrijven:
www.team124.tk

Info en (voor)inschrijven: www.team124.tk
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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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