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*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten

Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl

   * Dames en herenkapsalon * schoonheiDssalon          
  * peDicure/manicure

Openingstijden:

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

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

w w w . b r o e d e r s b r i l l e n c o n t a c t l e n z e n . n l

Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

Boekhandel Coelers serveert:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

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

ACRODENT tanDtechniek en tanDartspraktijk

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

steuntje in de rug
De bewoners die als vrijwilliger dit blad samenstellen zijn blij 

met een steuntje in de rug. Uw bijdrage is meer dan welkom op 
IBAN NL 04 INGB 0000590484

t.n.v. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek
o.v.v. donatie 2015. Dank u wel!

Zondag 26 april 2015 vindt de derde 
zondagmiddag High Tea plaats in 
boekhandel Coelers. Dit keer met 
Simone van der Vlugt. Simone wordt 
geïnterviewd door Robert van Atten 
en vertelt over haar nieuwe, onlangs 
verschenen, historische roman De 
lege stad. De roman speelt zich af in 
Rotterdam.

Wilt u hier bij zijn? Meld u dan snel aan, 
want het aantal plaatsen is beperkt. 
Wij zien u graag op zondag 26 april 
2015 om 14.00 uur. Inloop: 13.45 uur. 
Locatie: Boekhandel Coelers, Peppelweg 
124.

Kaarten à € 15,00 zijn verkrijgbaar in 
de boekhandel. 

high tea met simone van Der vlugt
NIEUWE COLLECTIE 

OVERZET ZONNEBRILLEN

Onze overzet zonnebrillen passen moeiteloos over 
vrijwel alle monturen. Filteren UV stralen voor 100% 
en beschermen tegen verblinding. Ruime keuze.

U heeft al een polariserende 
overzet zonnebril vanaf € 34,95
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Bij Natuurtalent worden de lege drinkwatertanks van Actief Fysiotherapie
hergebruikt als kweekkasjes.

ORANJEFEEST OP HET WILGENPLASPLEIN
Yvonne Klooster
info@ocschiebroek.nl

Over ruim een week is het weer zover; dan vieren we de verjaardag van Koning 
Willem-Alexander. Aan het Wilgenplasplein en de Edelweisslaan organiseert 
Oranje Comité Schiebroek dit feest samen met Sociëteit Konneksjun en het 
Roparunteam 124.

koningSavondLoop
Zondagavond 26 april wordt voor de tweede keer de Koningsavondloop 
gehouden. De opbrengst van de loop komt ten goede aan de Roparun.  
De mooie routes voor jong (afstanden 1,5 en 3 km) en oud (5 en 10 km) lopen 
voor een groot deel door de Schiebroekse parken. 
De start en finish zijn op het feestterrein van het Wilgenplasplein. Op het terrein 
zijn voorzieningen aanwezig en is een buitenterras ingericht waar een hapje en 
een drankje kunnen worden genuttigd. Hierbij zijn er de hele avond optredens 
van een aantal popbands vanaf het podium. De kinderen starten om 19:30 
uur en de ouderen om 20.30 uur. Inschrijven kan vooraf via de website van 
het Roparunteam 124 (www.team124.tk) of ter plaatse bij de tent voor de 
inschrijving op het terrein. De kosten zijn respectievelijk € 7,50 en € 12,50 voor 
kinderen en ouderen. 

koningSdag
Maandag 27 april rond 6.00 uur start de kindervrijmarkt. Op het feestterrein zijn 
er activiteiten vanaf 10.30 uur. Op het podium het optreden van koor, zangeres, 
bands, met als knaller de Kinderplaybackshow (dus ga maar vast oefenen!). 
Verder zijn er kinderspelen, is er een schietkraam en kun je survivallen boven de 
vijver met Stichting Kampwerk Terbregge. Vergeet je niet te laten schminken en 
bezoek onze buitenbar! 

oranje comite Schiebroek zoekt aanvuLLing!
Voor het organiseren van de Kinderspelen zijn wij op zoek naar een creatieve, 
vindingrijke en enthousiaste medewerker. Zoek je nog een leuke vrijwilligersjob? 
Het kost je ongeveer twintig uur per jaar, met de nadruk natuurlijk rondom en op 
de Koningsdag zelf. Contact opnemen kan via www.ocschiebroek.nl of https://
www.facebook.com/oranjeschiebroek.

oranjefeeSt Schiebroek zoekt vrijwiLLigerS voor koningSdag

De kinderspelen kunnen alleen worden gedraaid als we vrijwilligers hebben. Zij 

 6.00 uur Start Kindervrijmarkt op de Edelweisslaan en 

   rondom de vijver

10.30 uur Kinderkoor Wilgenplasschool o.l.v. Mariska de Waay

11.00 uur Kinderspelen ( tot 15.00 uur)

  Survival SKT

  Podiumprogramma met diverse bands en artiesten

15.00 uur Kinderplaybackshow - inschrijving www.ocschiebroek.nl 

16.30 uur Kinderdisco

20.30 uur Lampionnenoptocht

bakken pannenkoeken, helpen met iets creatiefs, staan bij het luchtkussen of 
een ander spel en zorgen voor gezelligheid en toezicht gedurende twee uur van 
de dag. Van 11.00-13.00 uur of van 13.00-15.00 uur. Wat krijg je daarvoor 
terug ?
Van ons krijg je twee consumpties en een lunchpakketje. Van de kinderen en 
hun ouders krijg je dankbaarheid. Voor en nadat je geholpen hebt kun je jezelf 
vermaken op ons feest bij het podium (waarop heel de dag optredens zijn), op 
de vrijmarkt of gewoon op ons buitenterras.
Vind je het gezelliger om samen te komen helpen? Alle hulp is welkom !!!!

Meld je aan via www.ocschiebroek.nl of via https://www.facebook.com/
oranjeschiebroek

PROGRAMMA

De Oranjefestiviteiten in Schiebroek worden mogelijk gemaakt door:
Comité Nationale Belangen, FPO Velthuizen BV, Spindler Makelaars, 
Havensteder, Meerstaal Las & Constructiebedrijf, Rotterdam The Haque Airport
en Broeders Brillen.
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In de vergadering van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek van 24 
maart jl. kwam een plan van de RET en Stadsontwikkeling aan bod om de 
tramhaltes van lijn 25 in Schiebroek op te waarderen tot TramPlus-niveau. Met 
betere voorzieningen, zoals dynamische reisinformatie, betere abri’s en een 
gelijkvloerse instap, zoals de halte op de Wilgenplaslaan bij het Meijersplein. 
Prima natuurlijk en eigenlijk iets dat al jaren geleden had gekund en gemoeten, 
zeker na de opknapbeurt van de Wilgenplaslaan.

tuSSen de regeLS door...
Tussen de regels door stond in dit voorstel echter ook dat men gelijktijdig met 
deze opknapbeurt de haltes op de Wilgenplaslaan bij de Donkersingel en bij 
de Meidoornsingel wilde opheffen en vervangen door een nieuwe halte op de 
Wilgenplaslaan bij de Teldersweg. In het plan verzwegen, maar dat is wel de 
bedoeling, is ook het opheffen van de tramhalte op het Kastanjeplein voor de 
Goede Herderkerk. 
De bedoeling daarvan is om de gemiddelde rijsnelheid van de tram te verhogen, 
zodat de RET wellicht met een tram (en personeel) minder kan volstaan. De 
daarmee mogelijk te bereiken rijtijdwinst voor de reiziger gaat echter weer 
volledig verloren doordat men in de meeste gevallen veel langer naar een halte 
zal moeten lopen. Men kan dan voortaan wel op TramPlus-niveau bij de halte 
wachten. Dat dan weer wel…

vermeende tijdwinSt

Met tramlijn 25 hebben we in Schiebroek een prima openbaar vervoer-
voorziening, die voor veel wijkbewoners in een grote behoefte voorziet. Vooral 
ook voor de vele ouderen in de wijk, maar ook voor bijvoorbeeld moeders met 

tramlijn 25: verborgen plannetjes ret
Ton van Eijsden
lid gebiedscommissie namens Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek   
ap.vaneijsden@rotterdam.nl

kinderen. In de plannen, die dus verkocht werden als een kwaliteitsverbetering, 
maar aan de andere kant een kwaliteitsverslechtering betekenen, is geen 
rekening gehouden met de bijzondere loop van tramlijn 25 in Schiebroek, die 
daar sinds jaar en dag in een grote lus door de wijk voert.
Het plan om de twee haltes op de Wilgenplaslaan te vervangen door één 
nieuwe halte betekent dat op de gehele, een kilometer lange Wilgenplaslaan 
maar één tramhalte overblijft voor reizigers die vanuit de stad komen. Tenzij 
men de moeite neemt om ‘het rondje door Schiebroek’  te maken naar de halte 
bij het Meijersplein, met alle tijd én kosten die daarmee gepaard gaan. De 
door de combinatie van de twee haltes te behalen tijdwinst zal daarnaast weer 
grotendeels verloren gaan doordat het op de resterende halte drukker wordt 
met in/uitstappende passagiers. Wat de winst is om de tramhalte Kastanjeplein 
op te heffen als daarna bij het Meijersplein weer op de juiste vertrektijd 
gewacht moet worden is evenmin duidelijk. Geen goed plan dus. 

SLechtS een advieS

Dat vonden gelukkig ook alle leden van de gebiedscommissie die de door de 
vertegenwoordigers van Bewoners!Hillegersberg-Schiebroek, daarbij gesteund 
door sbo Leven-in-Schiebroek, ingediende bezwaren onderschreven en een door 
hen ingediend wijzigingsvoorstel unaniem steunden. 
Het aan de gebiedscommissie gevraagde advies is echter geen gekwalificeerd 
advies, dus de RET,  Stadsontwikkeling en Metropoolregio kunnen daarvan nog 
afwijken en vasthouden aan hun oorspronkelijk plan. Of de RET in dat geval 
onder de trampassagiers in Schiebroek de hoge waarderingscijfers over het 
afgelopen jaar zal behouden valt dan echter te betwijfelen. 

reageren?
Als u wilt reageren op dit artikel, neemt u dan contact op via e-mail met de 
auteur Ton van Eijsden: ap.vaneijsden@rotterdam.nl.

PLAN JEU-DE-BOULESBAAN IN MEIDOORNWEIDE

De Meidoornweide is een mooi ruim stuk grond in Schiebroek tegenover het 
Plaswijckpark (hoek Ringdijk/Peppelweg). Er wordt echter nauwelijks gebruik 
van gemaakt. Je loopt of fietst er doorheen om van A naar B te gaan. Er spelen 
af en toe kinderen in het kleine speeltuintje en verder is het vooral een plek 
om je hond uit te laten. Jammer vind ik dat. Een park zou eigenlijk moeten 
bijdragen aan de cohesie in de wijk, maar de Meidoornweide doet dat nu 
onvoldoende. Op vakantie in Frankrijk, waar we op de camping met veel plezier 
regelmatig een spelletje jeu-de-boules speelden en genoten van de aanblik op 
bijna elk dorpspleintje van gezellig samenspelende dorpelingen, vroegen wij ons 
af waarom ziets bij ons nog niet bestaat. Het is een sociale, rustige maar ook 
competitieve en spannende bezigheid voor jong en oud. Het enige wat nodig is, 
is een recht stukje grond met schelpzand, wat bankjes en wellicht een lage heg 
eromheen. Het heeft nauwelijks enig effect op het uiterlijk van het park. En zo 
was het idee geboren voor een boulesbaan in het parkje... 

Inmiddels zijn we alweer een stap verder. Na een flyer-actie bij omwonenden 
en nadat wij het plan hadden geplaatst op BUURbook is er in de vergadering 
van de gebiedscommissie, die op 24 maart jl. werd gehouden, voor ons 
burgerinitiatief gestemd. Dat is goed nieuws. We krijgen geld om in ieder geval 
een baan aan te leggen. De volgende stap is nu om uit te zoeken waar de 

baan aangelegd gaat worden. We hebben in de Meidoornweide rondgelopen en 
verschillende mogelijkheden bekeken. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op drie 
plekken die mogelijk in aanmerking komen. Op BUURbook (www.buurbook.nl) is 
de discussie rondom het jeu-de-boules-plan te volgen. Hier hebben we ook de 
drie, wat ons betreft, beste locaties in beeld gebracht. U kunt zich aanmelden 
op BUURbook en uw oordeel geven over de locaties voor de baan. Vervolgens 
zullen we voor het daadwerkelijke aanleggen van de baan contact opnemen met 
stadsbeheer. Wij houden u op de hoogte en hopen nog deze zomer met alle 
belangstellenden een balletje op te kunnen gooien.

Janneke Coenen
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Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad 
door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Dan biedt men ook een verdiepende 
tekst aan, die gebruikt kan worden om het thema een ander accent mee te 
geven dan voorgaande jaren. Dit jaar is het thema Vrijheid geef je door en de 
tekst is geschreven door Maurice Adams, hoogleraar aan Tilburg University en 
bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De complete tekst is te lezen 
op www.4en5mei.nl. Hieronder treft u een deel aan van de tekst.

“Proberen te vergeten verlengt slechts de ballingschap; het geheim van de 
verlossing ligt in de herinnering.” In mei 1985 haalde de toenmalige, Duitse 
bondspresident Richard von Weizsäcker dit Joodse spreekwoord aan. Hij deed 
dit tijdens zijn nog steeds lezenswaardige toespraak ter gelegenheid van veertig 
jaar bevrijding van de nationaalsocialistische tirannie. In zijn rede legde hij een 
nadrukkelijk verband met de actualiteit, omdat hij de herinnering thematiseerde 
als gids voor toekomstig handelen.

In 2015 viert Nederland dat het zeventig jaar geleden werd bevrijd van de 
Duitse en Japanse onderdrukking. Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te 
staan, zijn oorlog en grootschalig geweld aan de orde van de dag. Vrijheid 
is nog steeds niet vanzelfsprekend. Dat doet de vraag rijzen hoe het verhaal 
van de verschrikkingen van onderdrukking en bezetting blijvend kan worden 
gehouden, en hoe ons oorlogsverleden zich verhoudt tot de actualiteit. Zoals 
een deelnemer aan de Nationale Herdenking op de Dam in mei 2014 het zei: 
“Ik vind het belangrijk om hier te zijn omdat mijn generatie steeds minder 
verhalen te horen krijgt over de Tweede Wereldoorlog. Onze opa’s en oma’s zijn 
er straks niet meer, het is belangrijk om dit te blijven doen.” De herinnering leidt 
tot ongemakkelijke vragen over het handelen van toen én over het onvoltooide 
project dat de democratische rechtsstaat heet. Vragen waarop het antwoord 
niet eenvoudig te geven is. Om met Von Weizsäcker te eindigen: “Wie de ogen 
sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.” Dat blijft onverminderd waar.

HERDENKING SPINBOLPLEIN
Sinds 1990 wordt in onze deelgemeente de herdenkingsplechtigheid gehouden 
aan het Spinbolplein. Aan deze plechtigheid wordt medewerking verleend  
door het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest en door de Vocalgroup WE. De 
organisatie is in handen van het 4 mei Comité Hillegersberg-Schiebroek.

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.

‘WIE DE OGEN SLUIT VOOR HET VERLEDEN, IS BLIND 
VOOR DE TOEKOMST’
4 mei 2015: 70 jaar geleden

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

50 JAAR BORGSATE MEIDOORNSINGEL

In 1960 was het een een ultramodern gebouw: Borgsate aan de 
Meidoornsingel. Ouderenhuisvesting, een veilige haven. Het is er nog steeds en 
het is met zijn tijd meegegroeid. Tal van activiteiten worden er georganiseerd, 
voor bewoners én voor wijkbewoners. Want Borgsate is een open huis.
In de komende tijd zijn er diverse (jubileum)activiteiten. Een daarvan staat hier 
vermeld, over de andere activiteiten leest u op pagina 15 van dit blad.

Eten en drinken in de oorlogsjaren met een 
optreden van de Army Show
Op maandag 20 april om 14.00 uur bent u van harte welkom in de Tuinzaal 
van Borgsate voor een presentatie en proeverij van eten en drinken in de jaren 
1940 – 1945. De gerechtjes die worden geproefd komen uit kookboekjes die in 
de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog werden uitgegeven. Het devies was 
veel volkoren, granen en peulvruchten in plaats van bijvoorbeeld wit brood en 

sla. Op deze wijze was de maag goed gevuld met voedzame producten. 
Ook kunt u genieten van muziek uit de jaren 1940 – 1950. 
Kent u ze nog? Het orkest van Glenn Miller, de swingende Andrew Sisters en de 
zangeressen Doris Day, Rosemary Clooney en natuurlijk Vera Lynn. Met de Sgt. 
Wilson’s Army Show herleeft u de tijd van 70 jaar geleden. 

In het kader van 70 jaar bevrijding zullen de kinderen van groep 7 van de 
Goede Herderschool ook een onderdeel zijn van deze activiteit. Zij zullen 
mogelijk ook vragen stellen over de oorlog, zij hebben die immers niet 
meegemaakt. Met deze activiteit proberen wij hen wat te leren over de Tweede 
Wereldoorlog.  

Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, die kunt u reserveren bij de 
receptie van Borgsate, deelname is gratis. Borgsate, Meidoornsingel 181, tel. 
211 0311.
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U bent van harte welkom! 
PEPPELWEG 152

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

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

De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

BLOK’S PAPERWORK

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) 

Peppelweg 95/97   Rotterdam Schiebroek   010-4222188

Spindler Makelaars

THUIS IN SCHIEBROEK
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Ton van Eijsden
lid gebiedscommissie namens Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek   
ap.vaneijsden@rotterdam.nl

De rust lijkt weergekeerd in de Moddermanstraat en omgeving. Wekenlang 
hebben allerlei werklieden van verschillende bedrijven zich uitgesloofd om 
de ergste schade zoveel en snel als mogelijk te verhelpen. Havensteder nam 
daarvoor een aannemer in de arm die al de verschillende werkzaamheden 
coördineerde. Natuurlijk kon niet alles onmiddellijk worden opgelost. 
Dubbelglazen ruiten en nieuwe gevels en deuren moeten worden ingemeten en 
veelal op bestelling worden gemaakt en dat vergt nu eenmaal tijd. 
In die gevallen werden tijdelijke noodmaatregelen getroffen. Het opruimen van 
de ravage en de uitgevoerde schade-inventarisatie in de ruime omgeving kon 
alle kritiek doorstaan. 

Forse problemen

De problemen die de getroffen bewoners ondervonden waren niettemin 
fors. Sommige bewoners waren zo geschrokken of zelfs getraumatiseerd dat 
professionele psycho-sociale nazorg dringend gewenst was. Daarvoor en voor 
andere meer praktische vragen en zaken was een team van Havensteder en 
andere professionals, zoals de sociaal raadslieden enige tijd in het kantoor van 
de gebiedscommissie direct bereikbaar en aanspreekbaar.  
Wel bleek dat sommige van de door Havensteder-directeur Van Lieshout 
in eerste aanleg zo ongelukkig naar hun eigen verzekeringsmaatschappij 
doorverwezen bewoners van een koude kermis thuis kwamen. De vaak 
jarenlang betaalde verzekeringspremies voor hun inboedelverzekering dekten 
namelijk bij lange na niet de schade aan of de te vervangen inboedel. Eigenlijk 
een vreemde zaak want bij autoverzekeringen is het wel gebruikelijk om no-
claimkortingen tot wel 70 of 75% van het premiebedrag te verstrekken, maar 
bij inboedelverzekeringen, die uiteindelijk slechts de dagwaarde (b)lijken uit 
te keren, is daarvan geen sprake. Behoorlijk confronterend als je jarenlang 
trouw je premies hebt voldaan. Wanneer je, ongewild, slachtoffer wordt van zo’n 
calamiteit en je krijgt dan te horen krijgt dat je boeltje, waar je al die tijd zuinig 
op geweest bent, niets meer waard is, dan rijzen de haren je ter berge.
Het TV-programma Kassa schonk aandacht aan deze minder fraaie handelwijze 
van sommige verzekeringsmaatschappijen.

spontane acties

Wel fraai was de handelwijze van enkele jonge vrouwen uit de wijk, die heel 
spontaan een inzamelingsactie organiseerden voor de getroffen bewoners. Veel, 

heel veel spullen, huisraad en kleding, werden gedoneerd en vonden een goede 
weg. Havensteder maakte een gebaar door tijdelijk een leegstaand winkelpand 
op de Peppelweg beschikbaar te stellen voor het inzamelen en de opslag van 
alle spullen en ook enkele ondernemers droegen een steentje bij.
Op verzoek van velen werd door de bewonersorganisatie sbo Leven in 
Schiebroek een bankrekening opengesteld. Op deze bankrekening werden 
vele honderden giften gestort tot een bedrag van bijna 6000 euro. Ook enkele 
sponsorinitiatieven, zoals bijvoorbeeld het benefiet gospelconcert in de 
Vredevorstkerk, droegen bij aan dit resultaat. 
Het is de bedoeling dat alle getroffen bewoners, die tijdelijk of permanent hun 
woning moesten verlaten, binnenkort een evenredig deel van dit bedrag zullen 
ontvangen. Dat zal gebeuren op een speciale bijeenkomst voor al die bewoners 
en de in de nazorg actieve vrijwilligers. Met de belastingdienst en de gemeente 
zijn daarover al afspraken gemaakt om te voorkomen dat zo'n gift weer 
problemen geeft met toeslagen of uitkeringen voor de toch al zo gedupeerde 
bewoners. Uiteraard worden de bewoners daarover nog nader geïnformeerd.
Een deel van die bewoners is inmiddels weer naar hun woning teruggekeerd. 
Voor alle anderen is passende andere huisvesting gewonden. De herbouw van 
het zwaarst beschadigde deel van de flat in Moddermanstraat is in volle gang, 
maar zal nog enige tijd vergen.

saamhorigheiD

Natuurlijk is er op onderdelen het nodige mis gegaan of is het niet zo gelopen 
als had gemoeten of gekund. Het algehele beeld is echter dat de enorme klap 
die Schiebroek die fatale zondag in februari deed opschrikken, ondanks alle 
ellende voor de getroffenen, ook veel positiefs teweeg heeft gebracht. 
Het heeft laten zien dat veel bewoners van Schiebroek met de gedupeerden 
meeleefden en waar nodig en mogelijk meehielpen om de ellende te 
verzachten. Ook de saamhorigheid in de buurt, die zich door deze ‘ramp’ 
manifesteerde, mag voor veel andere wijken een voorbeeld zijn. 

MODDERMANSTRAAT NA DE RAMP...

Aan de rand van Schiebroek ligt verzorgingshuis Schiehoven-Wilgenplas. 
met een gezellige en levendige begane grond met diverse faciliteiten, 
zoals de Winkel van Sinkel …
Wij bieden mooie artikelen aan die ons geschonken zijn door bewoners, 
familie en omwonende van Schiehoven-Wilgenplas. Op die manier kan 
een aantal extra activiteiten gefinancieerd worden voor de bewoners. 
U kunt er tweedehands kleding van goede kwaliteit kopen en brengen.
 
Openingstijden:
maandag van 9.30 - 14.00 uur
woensdag van 10.00 - 14.00 uur 
donderdag van 9.30 - 12.00 uur. 

Graag tot ziens in de Winkel van Sinkel, Asserweg 235!

WINKEL VAN SINKEL
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Marineke van Slagmaat
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 31) 

groeienDe tuinstaD

Toen we in 1954 in Schiebroek terecht kwamen, was de bouw van de 
Peppelweg in volle gang. Er kwamen steeds meer winkels en het was makkelijk 
dat alles zo dichtbij was. Vanaf de Abeelweg was het nog landelijk en groen 
en we fietsten veel in de omgeving. Het Schiebroekse Park was er in het begin 
niet en later werd 110-Morgen gebouwd. In die tijd waren er ook nog geen 
bejaardenhuizen. 
Ik ging vaak naar de stad, ook voordat lijn 5 aangelegd werd. Het kleine dorp 
groeide langzaam naar steeds groter. En wat waren er veel jonge gezinnen.
Na een periode van vergrijzing zijn er nu weer veel gezinnen met kinderen in de 
buurt. Ik heb het altijd erg naar mijn zin gehad in de wijk.

van kerk naar kerk

Met mijn ouders ging ik naar de Gereformeerde Nassaukerk aan de Kleiweg en 
daar zijn we ook getrouwd. Toen we naar Schiebroek verhuisden, kerkten we in 
de Meidoornsingelkerk. Daar was het in die tijd zo druk dat er extra diensten 
gehouden werden in de Brandaris. Nadat deze kerk gesloten werd, gingen we 

Sommige Schiebroekenaren die werden geïnterviewd voor de tentoonstelling 
of het boek, hadden nog levendige herinneringen aan de oorlog. Dit jaar 
is het zeventig jaar geleden dat de oorlog eindigde. Een memorabel jaar. 
Mevrouw Martha Dirkse had niet alleen veel herinneringen aan de oorlog; 
ze had ook nog allerlei spullen bewaard. De bonnetjes van de trouwringen, 
voedselbonnen, de trouwakte en de distributiekaart. Helaas is mevrouw Dirkse 
inmiddels overleden, maar met instemming van de familie wordt haar verhaal 
alsnog verteld.

In 1926 ben ik in Arnhem geboren. Daar werkte mijn vader bij de politie. Toen 
ik acht jaar was verhuisden we met het gezin naar Hillegersberg, omdat mijn 
vader daar een betere functie bij de politie kreeg. We woonden aan de Prinses 
Margrietlaan. Mijn vader werd uiteindelijk hoofd van het bureau Straatweg. 
Bij het uitbreken van de oorlog werd hij, onder dwang van de Duitsers, 
overgeplaatst naar de recherche aan het Haagse Veer. In 1947 trouwde ik; mijn 
vader vond me nog een snotneus. Mijn man was acht jaar ouder dan ik en had 
in de oorlog ondergedoken gezeten. Ondanks de grote woningnood konden we 
een etage huren aan de Berglustlaan voor f 17,- per maand, met uitzicht op 
de Plas! We kregen textielpunten en kochten daar een nachthemd, een laken 
en een sloop voor. De rest moest je zelf bij elkaar zien te krijgen. We konden 
één pan tegelijk kopen en ruilden een fles jenever voor een servies. We hebben 
er zeven jaar gewoond en onze oudste twee kinderen zijn er geboren. Bij de 
geboorte van de oudste kregen we nog rantsoenbonnen voor de baby.

In 1954 verhuisden we naar Schiebroek, naar een nieuwe flat mét douche aan 
het begin van de Peppelweg (nu beter bekend als de Oude Peppelweg), op de 
vierde verdieping, dus met veel trappen. 
Met de hulp van iemand van de kerk kregen we in 1956 een nieuw huis 
op de begane grond aan de Leeuwenbekstraat. Daar hebben we vier jaar 
gewoond en werd onze jongste zoon geboren. In 1960 konden we een huis in 
de Lijsterbeslaan huren, maar toen we in 1967 door de huisbaas gedwongen 
werden dat te kopen, zijn we naar een huurhuis in de Ribeslaan verhuisd. 
Dat hebben we later gekocht en daar ben ik blijven wonen. 
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naar de Vredevorstkerk aan de Wilgenplaslaan en daarna over naar de Goede 
Herderkerk aan het Kastanjeplein. Het is nu één gemeente met de Hervormden.

De winkelstraat

Op de Peppelweg werden steeds meer winkels gebouwd en geopend. Alles was 
in de buurt. En veel leveranciers kwamen aan de deur, zoals de lorrenboer, die 
de opgespaarde lorren woog en daar geld voor gaf. En de bakker, de melkboer 
en de kaasboer. We spaarden de zegeltjes en punten die je in de winkels kreeg 
en legden het geld weg voor de Sinterklaascadeautjes. Toen we in Hillegersberg 
kwamen wonen, was ik al acht jaar en ik heb slechts een paar jaar op de lagere 
school aan de Prinses Margrietlaan gezeten, in de straat waar ik ook woonde. 
Daarna heb ik in dezelfde straat de MULO gedaan. De kinderen hebben o.a. op 
de kleuterschool gezeten op het Ganzerikplein bij mevrouw Van Apeldoorn en 
op de lagere school bij meneer Renes op het Lariksplein. Na de lagere school 
gingen ze naar het Melanchthon en de school aan de Molenvijver.

spelen

De kinderen speelden altijd op straat. Er waren veel kinderen in de buurt en 
de halve gereformeerde kerk woonde er, dus iedereen kende elkaar. Ze deden 
ook altijd mee aan de georganiseerde spelletjes op de Peppelweg en het 
Rododendronplein, met o.a. zaklopen en touwtje springen. En ze liepen mee 
met de lampionnenoptocht. Eén keer per week gingen ze op woensdagmiddag 
bij de buren tv kijken, want bijna niemand had toen nog televisie. De oudste 
zat op voetbal in de buurt en op de padvinderij. Het leukste uitje in Schiebroek 
was altijd een dagje Plaswijckpark. Dat hebben we vaak met de kinderen en 
later met de kleinkinderen gedaan en het was altijd een feest! De dieren waren 
favoriet, maar ook de lachspiegels, de uitkijktoren en de speeltuin werden nooit 
overgeslagen. Toen we in de Lijsterbeslaan gingen wonen, hebben we een piano 
gekocht, omdat ik speelde. Dat was een hele uitgave. De kinderen hadden 
pianoles en fluitles, eerst aan huis, later op de muziekschool aan de Ringdijk. 
De jongste is de enige die daarmee doorgegaan is en nog steeds piano speelt.

Ik heb het nog steeds erg naar mijn zin in Schiebroek. De buurt is verjongd 
en ik ben een van de oudsten in de straat. Door mijn leeftijd zie ik me helaas 
gedwongen uit te kijken naar een serviceflat, omdat het huis te groot is en de 
tuin te veel onderhoud vraagt. Gelukkig is alles nog steeds in de buurt: de kerk, 
de winkels en natuurlijk de tram naar de stad. 

reageren?
Stuur dan een e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl of een briefje naar:
redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam.

De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille begin. 
Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikke-
ling. 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

Geschiedenis van Schiebroek

Op zaterdag 2 mei 2015 zal op de geluidswal bij het Manna/Chowhound 
monument worden herdacht dat 70 jaar geleden Engelse Lancasters en 
Amerikaanse B17 bommenwerpers ruim 3.000 ton voedsel afwierpen in tien 
dagen, waarmee de hongerende bevolking van Rotterdam enige tijd kon worden 
voorzien van ‘broodnodig’ eten. Uit de vliegtuigen vielen zakken meel, blikken 
scheepsbeschuit, maar ook legerrantsoenen, thee, eipoeder, bonen, Spam (nu 
bekend als Smac van Unox) en... sigaretten. Hoe velen hebben toen gesmuld 
van de heerlijke chocolade en de margarine? Bij de herdenking zullen ook een 
twintigtal veteranen zijn die in 1945 als bemanningslid zijn meegevlogen boven 
bezet gebied met het heerlijke voedsel. 

Bij de wandeling van Sparta naar het monument wordt de stoet vooraf gegaan 
door de 48ste Pipes and Drums of Holland, terwijl de voltallige Marinierskapel 
op de geluidswal zal musiceren. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld het overvliegen 
van de nog enige Lancaster uit Engeland en de Spitfire van de Koninklijke 
luchtmacht. Ter dekking van de kosten wordt bij het monument een schitterend 
blad verkocht waarin de voedseldroppings worden beschreven. Bovendien is er 
een poster te koop voor een miniem bedrag, waarop de dropping bij Terbregge 
te zien is. Door boek en poster te kopen helpt u de organisatie de kosten te 
bestrijden. Het zal gelet op de hoge leeftijd van de veteranen wel de laatste keer 
zijn dat zij nog naar Nederland kunnen komen. De festiviteiten beginnen om 
13.30 uur met een toespraak door burgemeester Aboutaleb en enkele andere 
autoriteiten en zal om 14.30 uur zijn afgelopen. In dat uur zal het overvliegen 
plaatsvinden. Belangstellenden zijn van harte welkom achter de afzetting voor 
de veteranen op de geluidswal.

OPERATIE MANNA

Een Britse Lancaster vliegt op geringe hoogte over de weiden die nu Nieuw-Terbregge vormen. Op de 
achtergrond zijn de gebouwen aan de Rotte duidelijk herkenbaar (Foto© Hans Onderwater)
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proef onze 
mooie 

huiSwijn 
tarani

€ 5,95

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 32,50!

- Tarani Malbec rood
- Tarani Chauvignon blanc

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

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!

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

maakt uw party compleet!

Dotterbloemstraat 19  Fax.010 - 422 65 99    

3053 JV Rotterdam  info@boboverhuur.nl   

Tel. 010 - 422 29 13  www.boboverhuur.nl 
   



11www.leven-in-schiebroek.nl - april/mei 2015

Het leek haar, na vele jaren ijveren voor dit project, een goed moment om 
afscheid te nemen als voorzitter. Wij zijn haar bijzonder erkentelijk voor het 
enthousiasme en de inzet die zij jarenlang gepleegd heeft.

informatie en giften

Indien u nadere informatie wenst over het Gedenkbos in het Schiebroekse Park 
dan kunt u contact opnemen met:
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Ringdijk 67, 3052 KS Rotterdam
Tel. 06-25 36 50 48, e-mailadres: gedenkbos@leven-in-schiebroek.nl
Uw gift voor het Gedenkbos is van harte welkom op Triodosbank
Iban NL 98 Trio 254830951 t.n.v. Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park.

PUURTALENT MARKT OP 16 MEI 2015
Op zaterdag 16 mei 2015 is het weer Puurtalent Markt in Rotterdam-
Schiebroek. De lente is in alle hevigheid losgebarsten bij Natuurtalent, de 
mooie locatie van de markt met theehuis, terras, stadslandbouw, natuur-
speeltuin, schapen, varkens, katten, kippen en konijnen. 
Met een grote verscheidenheid aan kramen zal een ruim assortiment aan 
groene, ambachtelijke en duurzame producten aangeboden worden.De 
Puurtalent Markt is bestemd voor groene en sociale ondernemers uit de regio. 
Mocht u een bijzonder product aanbieden en belangstelling hebben voor het 
huren van een kraam op de Puurtalent Markt, neemt u dan contact op met 
marineke@talentfabriek010.nl.
U vindt de Puurtalent Markt aan de Veldkersweg 50, 3053 JR Rotterdam 
(verlengde Berberisweg, in het Schiebroekse Park net voor het bedrijventerrein). 
Toegang is gratis.

Op 23 februari 2015 werden in het Schiebroekse Gedenkbos twintig nieuwe 
bomen aangeplant voor overleden geliefden. Hoewel het een druilerige dag 
was en het terrein door zware regenval moeilijk begaanbaar, was men het er 
over eens dat het een mooie bijeenkomst is geweest. Die bijeenkomst begon 
met een ontvangst in het theehuis van Natuurtalent, waar het stichtingsbestuur 
de mensen verwelkomde. Daarna begaf men zich naar het Gedenkbos waar 
iedereen, desnoods met behulp van geleende kaplaarzen, toch even bij zijn of 
haar boom langs ging om met eigen ogen de gedenktekst te lezen en bloemen 
neer te leggen.

Maar voordat de mensen zich in beweging zetten naar het Gedenkbos hield 
Letty Bekedam, voorzitter van de stichting, een toespraak. Hierin bedankte 
zij eerst en vooral degenen die deze dag mogelijk hadden gemaakt: de 
gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek die een subsidie had verstrekt en 
de mensen die door persoonlijke giften hadden gezorgd dat er een bord bij 
de ingang van het bos kwam en een bankje waarop men even kan uitrusten. 
Kunstenaar Thijs Coers van de Woodcompany heeft het bankje en het bord 
ontworpen en gemaakt , hoeveniersbedrijf Het Groene Gilde de bomen 
aangeplant en winkelier Peter van Wijk aan de Peppelweg heeft voor de 
gedenkplaatjes gezorgd. Natuurlijk werden ook de mensen van de gemeentewerf 
aan de Bovendijk niet vergeten. Zij werkten niet alleen samen met de hovenier, 
maar zorgen het hele jaar voor het onderhoud van het terrein. Al met al een 
hele groep mensen, werkzaam en vaak ook wonend in en om Schiebroek en 
daardoor zeer betrokken bij dit project.
“We zijn er trots op om iets voor het gedenkbos te kunnen doen”, is hun 
algemene mening, trots voor de mensen die hier een mooi aandenken hebben.

Ook Letty Bekedam was trots: trots dat dit ooit door haar bedachte initiatief 
zo duidelijk in een behoefte voorziet. Trots dat er weer een stuk aan het bos is 
toegevoegd en ongetwijfeld in de toekomst verder wordt uitgebreid. 

nieuWe bomen gedenkbos
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Foto: Henny van Houweninge

Heerlijkheden van de Schiebroekse stadslandbouwvrouwen
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Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

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

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKKING

S c h u i f d e u r k a s t e n  o p  m a a t  g e m a a k t !
       - 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!

Wij verzorgen voor u uw:
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THEMA KUNSTFESTIVAL 2015: 
BEESTENBOEL!

INSCHRIJVEN VOOR DEELNAME AAN KUNSTFESTIVAL 2015
Er is een drietal activiteiten van het Kunstfestival, waarvoor u zich nu kunt inschrijven. Van 1 t/m 26 september is er Kunst in de Etalage, 
op zaterdag 12 september is de Dag van het Kunstfestival met de kunstmarkt en op 19 en 20 september is de Atelierroute Schiebroek-
Hillegersberg. Hebt u er al zin in? Schrijf dan snel in, het aantal deelnemers is beperkt.

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................

Adres:  ..........................................................................................Postcode+Woonplaats: .............................................................................

Tel.:      ......................................................................................... e-mailadres: .............................................................................................

doet mee met:  0 Kunst in de Etalage - thema Beestenboel  

   0 Kunstmarkt (u staat op de markt met:  ......................................................................................) 

   0 Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg

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

Op zaterdag 12 september 2015 vieren we op het Rododendronplein de 23ste 
Dag van het Kunstfestival met als thema 'BEESTENBOEL!"
Voorafgaand aan de Dag van het Kunstfestival is er van 1 t/m 26 september 
2015 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! Via onderstaand formulier kunt u zich hiervoor 
inschrijven, evenals voor de kunstmarkt op zaterdag 12 september 2015 en 
natuurlijk voor de Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg die op zaterdag 19 en 
zondag 20 september 2015 wordt gehouden. Schroom niet om voor alledrie 
de festiviteiten in te schrijven; er zijn meer mensen enthousiast, dus u bent in 
goed gezelschap! En voor de mensen die niet willen inschrijven, maar wel willen 
komen kijken en genieten: zet u deze data in ieder geval alvast in uw agenda? 

inFormatie en inschrijven 
Dat kan ook via de website: www.kunstfestival.nl. Een e-mail sturen kan ook: 
info@kunstfestival.nl. Het wordt vast een dolle boel met BEESTENBOEL!, dus 
zorg dat u erbij bent.

KLAROEN stadslandbouW

Op de Boomplantdag 2015 hielpen kinderen van de Fatimaschool 
stadslandbouwer Reinoud Majoor om boompjes te planten. In een mooie 
haagvorm vormen inheemse, zeldzame bomen als wilde appel, wilde peer, 
mispel en nog meer vruchtdragers een beschutting voor de boomgaard en de 
picknickplaats op Natuurtalent. Buurtorganisatie Adriana Zon en Wind deed 
hiervoor met succes een subsidieaanvraag bij De Groene Motor. 

groenten uit tuinstaD schiebroek

Van 25 mei tot november, dus 25 weken lang, biedt Klaroen stadslandbouw 
een groentenabonnement aan. Voor € 10,- per week ontvangt u vijf soorten 
groenten. Als extraatje krijgt u voorrang bij de aardappel- en uienbestelling en 
bij plukbloemen. U ontvangt tweewekelijks de nieuwsbrief op BUURbook.nl en 
u krijgt een uitnodiging voor het oogstfeest. Tevens is er een mogelijkheid tot 
het volgen van workshops. Indien u belangstelling hebt voor dit Schiebroekse 
initiatief, neemt u dan even contact op met stadslandbouwer Reinoud Majoor, 
tel. 06-1307 5303.
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Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek
Mw. P. van Moûrik, 
wereldwinkel@leven-in-schiebroek.nl
LETS Shop
tel. 218 88 44
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. van Es, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M.Spieringhs, tel. 465 51 75
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32

DONATIES
Op IBAN 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

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 4 juni 
2015. U kunt uw kopij vóór 11 mei 2015 
inleveren op het redactieadres
Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
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
Natuurtalent
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

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

sbo Leven in Schiebroek

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

LIDORGANISATIES:

PROGRAMMA CASTAGNET VOORJAAR 2015
ZaterDag 24 april: rotterDamse Zangschool ‘het poDium’
Leerlingen van de Rotterdamse zangschool  ‘Het Podium',  lichte muziek en pop,  
verzorgen solo en in verschillende combinaties een geweldige muzikale avond.
Aanvang: 20:30 uur, entree: € 6,50/ R‘pas € 4,90

ZaterDag 25 april: Dj jawalatino met De salsa latin party

Maandelijkse Salsa Dansavond met DJ Jawalatino. Salsadansen is meer dan 
bewegen, je kunt het zien als een feestje bouwen. Kent u de pasjes nog niet 
zo goed? Doe dan mee aan de workshop die Jawalatino voorafgaand aan de 
dansavond zal geven.
Aanvang Workshop: 20:30 uur, aanvang dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00/ inclusief kopje koffie

ZonDagmiDDaglounge 26 april: jong van hart – ‘Droomhuwelijk?’ (55+)

Na drie huwelijken en de crematie van haar laatste partner heeft een wat 
oudere dame het ‘digitale daten’ ontdekt. Maar… na de crematie van haar 
laatste partner gebeuren er allerlei vreemde dingen. Een voorstelling met een 
vleugje musical, een drupje tragiek en een grote portie humor.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

woensDag 29 april: stichting snaD met turbolentie (6+)

Een voorstelling van Circunstruction (Circus Under Construction).
Een stoere piloot en een charmant stewardess introduceren ‘het nieuwe 
vliegen’.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

woensDag 6 mei: poppentheater ‘De DuiZenDpoot’ met het bosmosweZen (4- 8)

Het Bosmoswezen woont in het Bosmos Bos en is diep treurig. Hij wil heel graag 
trouwen, maar kan geen een vrouw vinden die met hem wil trouwen.

Wijze vrouw weet wel raad, maar daar moet het Bosmoswezen zijn bos voor uit. 
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

ZaterDag 16 mei: Dj jawalatino met De salsa latin party

Maandelijkse Salsa Dansavond met DJ Jawalatino. 
Aanvang Workshop: 20:30 uur, aanvang dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00/ inclusief kopje koffie

ZonDag 17 mei: ZonDagmiDDaglounge met twice a laDy (55+)

"Twice a Lady" heeft als specialiteit swingende nummers uit de jaren 40/50 
van The Andrews Sisters, Doris Day e.a. “ Twice a Lady”  staat garant voor een 
heerlijke nostalgische, swingende middag.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafje pas € 2,25

woensDag 20 mei: the little Doll Dance company met Droom ik? (2+)
Little Doll Dance Company is een danstheatergezelschap dat voorstellingen 
biedt voor de hele familie, voor zowel de allerkleinsten als opa’s en oma’s.
Dans ervaren en beleven staan centraal.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

ZonDag 31 mei: ZonDagmiDDaglounge met shantykoor albatros

Het Shantykoor Albatros bestaat uit 35 leden en is opgericht in 1998.
Het repertoire bestaat natuurlijk uit shanty’s. Dit zijn liedjes die vroeger op de 
grote zeezeilvaart tijdens de werkzaamheden aan boord of als ontspanning 
werden gezongen. 
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50 / R’pas of Aafjepas € 3,40

inFormatie en reserveringen: castagnet, tel. 422 50 96
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CSI SCHIEBROEK

Wijkagent Knulst is ook te volgen via twitter: 
www.twitter.com/FKnulst

FIETSENDIEFSTAL

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

Het valt ons wijkagenten op dat er steeds meer fietsendiefstallen in Schiebroek  
plaatsvinden. Een goede reden om daar weer eens even bij stil te staan.
Indertijd is er in het blad De Vogelvrije Fietser een fietsdiefstal-enquête 
gehouden waarvan de uitkomsten zeer verrassend waren en nu nog steeds 
actueel voor ons in de wijk. Uit de enquête bleek het volgende: de meeste 
fietsen worden niet bij stations gestolen, maar gewoon in de omgeving van de 
woning. Het zijn niet de junks die de grootste fietsendieven zijn, maar het zijn 
professionele fietsendieven die er een beroep en/of gewoonte van maken en 
daarmee een niet onaanzienlijk bedrag aan inkomsten scoren.

geen SLot, maar SLoten!
Niet iedereen zet de fiets altijd goed op slot. In 55% staat de fiets op een enkel 
slot en dat blijkt vaak ook nog een gewoon ringslot te zijn. Fietsen worden ook 
niet altijd in het donker weggenomen; de meeste fietsendieven zijn overdag 
actief. Als we dit verhaal even toespitsen op Schiebroek wordt bevestigd dat 
de meeste fietsen overdag worden weggenomen. Het betreft voor het grootste 
gedeelte fietsen die met een enkel slot op slot waren gezet en niet met een 
of meerdere sloten aan een vast object. Wil je dus effectief voorkomen dat 
je fiets foetsie is, zorg er dan voor dat je meerdere sloten gebruikt en dat je, 
zo mogelijk, de fiets vastzet aan een paal of straatlantaarn. Zorg er voor dat 
de sloten geen ruimte laten voor kniptangen of een voorwerp waarmee het 
slot getordeerd kan worden. En ja, natuurlijk moeten de sloten van een goede 
kwaliteit zijn.

aLtijd aangifte doen

Aangifte doen heeft altijd zin omdat wij dan een goed beeld krijgen van de 
situatie in de wijk. Ook kunnen wij u beter helpen om de eventueel opgespoorde 
fiets terug te geven en daders aan te houden. Belangrijk is wel dat er zoveel 
mogelijk identificatiekenmerken van de fiets in de aangifte zijn opgenomen.
Verder vragen wij van de wijkbewoners om 112 te bellen wanneer er personen 
onder verdachte omstandigheden met een fiets bezig zijn. Geef signalementen 
door. Vaak gaat het om meerdere jeugdige personen die met zo'n diefstal bezig 
zijn en de omgeving van het delict actief scannen op aanwezigheid van politie 
en andere verstoringen. Het wijkteam gaat zich bezighouden met de opsporing 
van particulieren in de wijk die gestolen fietsen verkopen via huis en/of internet.
Ten overvloede: het kopen van een gestolen fiets is strafbaar en kan uitmonden 
in vervolging en een strafblad. Kijk voor de aankoop van een fiets of deze is 
gestolen via www.fietsendiefstallenregister.nl.
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

Dit jaar is Laurens Borgsate jarig. De voorziening voor ouderen is gebouwd in 
1960. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert Laurens Borgsate tal van 
activiteiten, waarbij u van harte welkom bent.

woenSdag 22 apriL: chineSe rijSttafeL

Om 16.00 uur serveren wij een echte Chinese rijsttafel. 
Kosten gasten: € 14,50 incl. twee drankjes. 

zaterdag 25 apriL: the bigger band treedt op in de tuinzaaL

The Bigger Band is een grote Haagse formatie van professionele en amateur-
muzikanten van alle leeftijden die stevige herkenbare blues, soul, rock en pop 
neerzetten. Kosten zijn € 3,00, aanvang: 14.30 uur.

maandag 20 apriL: proeverij en army Show in de tuinzaaL

Informatie treft u aan op pagina 7 van dit blad.

dinSdag 26 mei: feeSteLijke opening met optreden van “SootjeviSch”
Binnen het koor wordt behalve op mooi zingen, ook geoefend op bijzonder 
repertoire en op uitstraling, o.a.door vaak unieke klederdracht en presentatie.
Kosten zijn € 4,00, aanvang: 14.30 uur.

woenSdag 27 mei, borgSate diner

In deze feestweek natuurlijk ook een jubileumdiner. 
Het menu bestaat uit: Waldorfsalade, heldere bospaddenstoelensoep, 
kipschnitzel met champignonroomsaus, gegratineerde witlof en gebakken 
aardappeltjes. Apfelstrudel met vanillesaus en een bolletje vanille-ijs.
Kosten: € 17,50, aanvang: 16.00 uur.

vrijdag 29 mei: pLaybackShow

Op deze middag kruipen medewerkers, vrijwilligers en  familieleden in de huid 
van een bekend artiest en zorgen voor een spetterende show!
De playbackshow heeft als thema: Terug naar de jaren ‘50 en ‘60.
Kosten: € 3,00, aanvang: 14.30 uur

maandag 1 juni: oud-hoLLandSe SpeLen

U bent welkom in de Tuinzaal om aan verschillende Oud-Hollandse spelen deel 
te nemen. Doe mee en win misschien een  echte ouderwetse prijs!
Kosten: € 3,50 incl. koffie/thee en een portie poffertjes. Aanvang: 14.30 uur

woenSdag 3 juni: oude-ambachtenmarkt

De begane grond wordt omgevormd tot een heuse marktplaats met oude 
ambachten. Mandenvlechters, stoelenmatters, kaasmakers en touwdraaiers 
brengen u terug in de tijd van het echte handwerk. Ook is er verkoop van onze 
Brocanterie en draait het Rad van Avontuur de hele dag..
De markt is open van 11.00 – 15.30 uur. Toegang is gratis.

vrijdag 4 juni: afSLuiting feStiviteiten met optreden van anita meyer

Aan alle leuke dingen komt een eind, zo ook aan de feestweken van het 50-jarig 
bestaan. De feestelijkheden sluiten we af met een optreden van Anita Meyer.
Kosten: € 8,50, aanvang: 14.30 uur.

abonnement

U kunt ook een stempelkaart  kopen voor alle activiteiten, u krijgt dan een 
flinke korting. De kaart kost € 30,00. Hiervoor kunt u terecht bij de receptie van 
Borgsate. Voor de afzonderlijke activiteiten kunt u een kaartje kopen bij de balie 
van Laurens Borgsate.
Hebt u vragen, belt u dan even met Anne-René van Wissen, tel. 211 03 11.
Graag tot ziens in Laurens Borgsate, Meidoornsingel 181.

50 jaar BORGSATE
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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 

HEMA    DELI  MARKT


