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T erwijl

de gemeente zich bezighoudt met de vraag of het park aan de

opgeofferd moet worden voor parkeervoorzieningen voor

R ingdijk

P laswijckpark strijken
S tuk voor

daar de weidevogels zoals kieviten en scholeksters al weer neer .
stuk bedreigde vogelsoorten .

M aar

" gewone " weidevogels blijken dit
mooie stukje wetland te kunnen vinden : op vrijdag 7 april streek er een wel heel
bijzondere vogel neer , een H eilige I bis ! D eze vogel , die thuishoort in I rak en de
wetlands van N oord -A frika heeft zich sinds een aantal jaren gevestigd in W est F rankrijk en wordt af en toe gesignaleerd in ons land . S chiebroek mag zich dus
hoog vereerd voelen met dit bezoek .
niet alleen

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

Steun uw wijkblad door een bedrag naar draagkracht
over te maken op NL 97 RABO 0314 110402
t.n.v. penningmeester sbo Leven in Schiebroek.
Dank u wel.

Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl

Zondagmiddag High Tea op 21 mei 2017

BOEKHANDEL COELERS
SERVEERT...

Jannie Regnerus
"Nachtschrijver"
Het nieuwste boek van Jannie Regnerus, ’Nachtschrijver’, kunnen wij
nu al dé grote ontdekking van 2017 noemen.
“Elke zin een juweeltje!”

De UV-stralen van de zon zijn net zo schadelijk voor je huid als voor je ogen.
Deze UV-stralen zijn er altijd, zelfs als het niet zonnig is!
Bescherm daarom je ogen en kies voor Crizal UV zonneglazen met de beste
beschermingsfactor. We adviseren je graag over onze zonneglazen en EyeSun Protection Factor, zodat je stijlvol én goed beschermd van de zon kunt
genieten.

Peppelweg 107, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 99 52

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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Jannie Regnerus is onze gast tijdens een Zondagmiddag High Tea
op 21 mei 2017. Jannie leefde een jaar in Japan en twee jaar in
Mongolië. Daarover schreef zij in "Het geluid van vallende sneeuw"
en "De volle maan als beste vriend". Het zijn de meest prachtige en
bijzondere verhalen!
Wilt u hier bij zijn? Meld u dan snel aan, want het aantal plaatsen is
beperkt. We zien u graag op zondag 21 mei 2017 om 14.00 uur
Inloop: 13:45 uur.
Locatie: Boekhandel Coelers, Peppelweg 124.
Een kaartje kost: € 15,-.

Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56
Vo o r o n l i n e b e s t e l l e n : w w w. c o e l e r s . n l
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HOOFDPIJNDOSSIERS...
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
De eerste drie maanden van 2017 zijn alweer voorbij. Roerige maanden
wat bewonersorganisatie LiS betreft, waarin er veel gebeurde en waar
eindeloos veel tijd in werd geïnvesteerd. Leest u hier over de drie belangrijkste
"hoofdpijndossiers" waar we, in het belang van Schiebroek, mee van doen
hebben.

Parkeerproblematiek Plaswijckpark
Er is een klankbord- en een beheergroep opgericht. Deze is samengesteld uit
omwonenden, gemeente, leden gebiedscommissie, LiS, directie Plaswijckpark
en de tennisvereniging H’berg. Doel van de klankbordgroep is een duurzame
oplossing voor het parkeerprobleem te bedenken en het doel van de beheergroep is om (verkeers)maatregelen op te stellen voor de korte termijn. De
klankbordgroep kwam gezamenlijk tot de conclusie dat een duurzame oplossing
gevonden kan worden in het aanleggen van één groot parkeerterrein voor
zo’n driehonderd auto’s en is in meerderheid voorstander van aanleg op het
terrein van de tennisvereniging. LiS heeft dit ook bepleit bij de gemeente. De
wethouder houdt echter de beslissingsboot af omdat Plaswijckpark en de
tennisvereniging nog in een proces verwikkeld zijn en de beslissing van de
wethouder afhankelijk is van wat de rechter beslist. Die uitspraak wordt nu ieder
moment verwacht. De wethouder heeft toegezegd nog voor de zomer een besluit
te nemen. De beheergroep heeft inmiddels een aantal veiligheidsmaatregelen
doorgevoerd voor het komende seizoen. Maar of die de overlast afdoende
kunnen verminderen? De gemeente heeft in zijn oneindige wijsheid besloten
om juist in de seizoensperiode van begin juli tot eind oktober de Straatweg af te
sluiten en het verkeer over de Ringdijk te leiden!

Vestia Schiebroek-Zuid
Na de berichten over de treurige onderhoudsstaat van de woningen vorig jaar
is Vestia uiteindelijk aan het werk gegaan en overlegt nu met de gemeente en
met LiS over te nemen maatregelen. Er is een onderzoek ingesteld naar de

Een dringende oproep

Wilt u ons blad in een deel van Schiebroek rondbrengen? Bel dan
alstublieft 422 77 28 of stuur een e-mail naar: info@leven-in-schiebroek.nl
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schimmelproblematiek en met de aanbevelingen uit dit onderzoek is Vestia
begonnen om de schimmel te verwijderen bij de huishoudens die in onze
enquête aangaven hier last van te hebben. Recentelijk is onder de huurders
een folder verspreid met informatie over hoe te handelen om schimmel te
voorkomen of verwijderen, eventueel met behulp van Vestia. Op dit moment
ontwikkelt Vestia in overleg met gemeente/stadsontwikkeling een wijkvisie. De
Planologische Werkgroep van LiS adviseert daarbij.

Castagnet
Al meer dan een jaar geleden besloot de gemeente om het beheer en de
exploitatie van de Castagnet af te stoten. Een aantal functies daaruit zou
naar de nieuw op te richten Huizen van de Wijk moeten gaan en de rest,
met name de horeca en de culturele voorzieningen van de Castagnet,
moesten overgenomen worden door derden. Bedoeling was dat dit in januari
2017 zijn beslag zou krijgen. Er trad echter de nodige vertraging op en de
beslagdatum werd verschoven naar januari 2018. In 2016 hadden zich al
vier serieuze partijen gemeld voor overname, waaronder De Coöperatie, een
samenwerkingsverband van verschillende Schiebroekse instellingen waaronder
LiS. De gedachte achter De Coöperatie is voortzetting van de culturele aspecten
en het doen herleven van de Castagnet als een echt wijkcentrum. Gedragen
door vrijwilligers, al dan niet op een leer/werkplek. Een prachtig initiatief, vol
kansen voor Schiebroek.
Op 3 april jl. is de subsidietender van start gegaan. Daarbij kunnen gegadigden
zich melden met een goed businessplan. De gemeente kiest naar verwachting
in juni de nieuwe beheerder. Grote onzekerheid dus, vooral voor LiS.
LiS heeft nu nog een kantoor in de Castagnet maar of dat straks ook nog zo is?

Huisvesting LiS
In het najaar van 2016 nam de gemeente het besluit de huisvesting van
bewonersorganisaties niet meer te subsidiëren. Bewonersorganisaties moesten
maar een plekje vinden in de nieuw op te zetten Huizen van de Wijk. LiS heeft
tegen dit besluit bezwaar ingediend. Het Huis van de Wijk in Schiebroek was
namelijk nog niet eens klaar en zou bovendien gesubsidieerd worden vanuit
een subsidieregeling waar LiS geen aanspraak op kan maken. Toen het Huis
van de Wijk eenmaal klaar was - in Aafje Schiehoven - bleek bovendien dat er
geen ruimte was om LiS te huisvesten. De andere bewonersorganisaties in ons
gebied (Kleiwegkwartier, Terbregge en 110Morgen) hoefden niet naar een Huis
van de Wijk te verhuizen. De eerste twee omdat er in hun gebied geen Huis van
de Wijk is en 110Morgen mocht blijven zitten waar het zat omdat er niet genoeg
ruimte was in het Huis van de Wijk er tegenover. Maar voor LiS gold dit niet! Dat
had en heeft alles te maken met het feit dat de toekomst van de Castagnet niet
zeker is.
lees verder op pagina 5
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Kom op 17 mei naar het STADHUIS!

vervolg pagina 3 - Hoofdpijndossiers

Zo begon voor LiS een wanhopige zoektocht door de wijk naar alternatieve
ruimte terwijl de gemeente al even wanhopig ging zoeken of de wanden van het
Huis van de Wijk niet opgerekt konden worden. En ja, dat kon! LiS werd voor het
hele kantoor een ruimte van 3.10 m bij 3.50 meter aangeboden, omgerekend
ongeveer één bureauplaats. Tikje te klein dus voor een bestuur van vier koppen,
laat staan voor bezoek. In de tussentijd kreeg LiS bericht van de gemeente dat
het bezwaarschrift dat LiS had ingediend tegen de beëindiging van de subsidie
was afgewezen. Reden: LiS' bezwaren zijn niet juridisch, maar feitelijk. Maar
niet alleen LiS kreeg slecht nieuws. Op datzelfde moment kreeg de gemeente
van Aafje het bericht dat het Huis van de Wijk straks uit Schiehoven moet. Want
dat gaat gesloopt worden! Daarmee leek de discussie over de plaatsing in het
bezemhok afgerond te zijn; verhuizing daarheen was niet meer zinvol zo vonden
alle partijen. Alle krachten moesten gebundeld voor een zoektocht naar een
					nieuw Huis van de Wijk.
					Maar een paar weken
					later ontving LiS een
					mail van de gemeente:
					LiS had maar in de
					bezemkast te trekken,
					sloop of geen sloop. En
					die afspraak over nog
					niet verhuizen maar
					samen zoeken naar
					nieuwe huisvesting? Die
					afspraak is niet gemaakt
					zei de gemeente…

LAAT UW GELUID HOREN!
Op woensdag 17 mei a.s. vergadert de gemeenteraadscommissie EHMD
om 19.30 uur in het stadhuis van Rotterdam. Dat is de laatste mogelijkheid
om uw geluid te laten horen als het gaat om de uitbreidingsplannen van
Rotterdam The Hague Airport. In tegenstelling tot andere gemeenten zoals
Lansingerland en Schiedam heeft de bevolking van Rotterdam maar weinig
inspraakmogelijkheden gekregen. Ga dus naar het stadhuis!

GEEF VRIJHEID DOOR
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 de tekst geschreven door Arendo
Joustra, hoofdredacteur van het weekblad Elsevier. De complete tekst is te lezen
op www.4en5mei.nl.
Hieronder treft u het laatste deel aan van de tekst.

De kracht van het persoonlijke verhaal

Ook krampachtig zwijgen is een verhaal. Niet kunnen praten over de vermoorde
familie, een nimmer teruggekeerde geliefde. Of uit schaamte. Of vanwege een
muur van onbegrip bij familie
of vrienden die het allemaal niet
hebben meegemaakt, voor wie
‘vredesmissie’ alleen een woord
is in het televisienieuws.
Wat dit betreft moet de beroemde
dichtregel van Leo Vroman
‘Kom vanavond met verhalen’
niet alleen als hartekreet worden
gezien, maar ook als opdracht.
Zonder gedeelde geschiedenis
geen gedeelde toekomst.
We moeten de verhalen blijven
vertellen, blijven delen.
Tot alle getallen weer zijn
veranderd in namen.
Dat is de waarde van gedenken.

Herdenking Spinbolplein
Sinds 1990 wordt in Hillegersberg-Schiebroek de herdenkingsplechtigheid
gehouden aan het Spinbolplein. Aan deze plechtigheid wordt medewerking
verleend door het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest, Vocalgroup WE en
leerlingen van Melanchthon Schiebroek. 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: 19.45 uur.
		
Direct na aankomst van de stoet
		
begint de herdenking.
		
Na afloop van de plechtigheid,
		
rond 20.35 uur, om met elkaar
		
na te praten en een kopje koffie
		
of thee te drinken bij
		
Melanchthon aan de Molenvijver.
		
U bent allen hartelijk welkom
		
Informatie
		
Wilt u meer weten over de
		
herdenkingsplechtigheid op 4
		
mei 2017, belt u dan 422 77 28
		
of stuur een e-mail naar:
		4meicomité@leven-in-schiebroek.
		nl.

'Balance of Freedom'- Ramiro Zardoya (Cuba)

www.leven-in-schiebroek.nl / april-mei 2017

5

Tom van der Schee:
"We kennen Schiebroek goed. We zitten al 40 jaar in deze wijk en we verkopen hier de
meeste woningen. We weten precies hoe het zit met de fundering van de huizen.
Welk huis een oude olietank in de tuin heeft. Hoe het zit met het grondwaterniveau.
En wat de mogelijke hindernissen bij verkoop zijn."
Guido Flach:
"Ik werk hier niet alleen, ik woon er ook. Ik hou van Schiebroek. Mijn kinderen gaan hier
naar school. Ik weet welke bakker de lekkerste croissants heeft. Waar de leukste plekjes
zijn. Ik kan potentiële kopers dus alle 'ins and outs' van de wijk vertellen, uit
eigen ervaring."
Tom:
"Maar onze dienstverlening gaat verder dan alleen aan- of verkopen. Ook als er
vier jaar na verkoop nog 'gedoe' is over een mogelijk verborgen gebrek, dan laten
we onze klant niet in de kou staan. Dan denken we mee over hoe we een goede
oplossing vinden, voor alle partijen."
Guido:
"We dragen ook bij aan de ontwikkeling van onze wijk. Bijvoorbeeld door middel van
sponsoring. En dat Schiebroek zich goed ontwikkelt blijkt wel: we verkopen zelfs
huizen aan Amsterdammers die expliciet in onze wijk willen komen wonen. Dat zegt
toch genoeg?"

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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BIEB BRUIST WEER IN SCHIEBROEK
Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Dreigende sluiting, krimpende budgetten, acties van de plaatselijke politiek en
verontruste klanten. De bibliotheek aan het Kastanjeplein in Schiebroek kende
barre tijden van onzekerheid enkele jaren geleden. Nu is dat gelukkig totaal
anders. De bibliotheek draait geweldig in het culturele hart van de wijk. Hoe
kom dat zo?

Functie
Districtmanager Cora König: "De ooit voorgenomen ombuiging naar zes grote
bibliotheken bleek niet goed uit te pakken. Bewoners waren in de praktijk niet
zo flexibel en mobiel als beleidsmakers dachten. De bewoners bleven dus
weg uit de omliggende bibliotheken nadat een vestiging gesloten was." Ook
een nieuwe directie bij de bibliotheken zorgde voor een positieve ommekeer.
Zo moest de bieb juist wel dicht bij de mensen een plek hebben. Cora legt
uit dat de politiek, ook in de moeilijke tijden, een bepaalde rol vervult. Alleen
al omdat de bibliotheken subsidie ontvangen van de gemeente. Dus waren
de medewerkers blij dat de politiek mee ging in de nieuwe plannen van de
bibliotheek.

Plannen
Enthousiast vertelt zij over plannen om op meer plekken in de stad een
vorm van een bibliotheek voor elkaar te krijgen. Dat kan van ophaalpunt tot
een servicepunt zijn. Twee zijn er open: Lage Land en Zuidwijk. "Dat is een
kleine bibliotheek met een kleine maar zeer actuele collectie waar gebruikers
kunnen lenen en inleveren, soms een krant kunnen lezen of meedoen aan
georganiseerde activiteiten." Inderdaad hebben bewoners van Schiebroek in de
loop der tijd volgens König duidelijk laten zien niet blij te zijn met de eerdere
plannen voor versobering in het netwerk. Al met al zijn er uiteraard ook de
nodige veranderingen. De tijdgeest maakt dat nu eenmaal noodzakelijk.

Vroeger
Leesbevordering en literatuur zijn van oudsher de kernfuncties van de
bibliotheek. Cora vertelt dat er een tijd lang minder belangstelling voor lezen
was door concurrentie van moderne media. Langzaamaan zie je volgens haar
de belangstelling voor lezen weer terugkomen. En dat in alle leeftijdsgroepen.
Zeker ook bij de jongeren. Bovendien is de moderne bibliotheek meer dan
slechts plek voor uitleen. König: "Mensen komen tegenwoordig op allerlei
manieren aan literatuur. De bibliotheek moet dus meerwaarde aantonen.
We zijn om die reden niet alleen een plek voor informatie, maar ook voor
ontmoeting." Zo onderstrepen workshops, lezingen en debatten het belang van
de moderne bibliotheek. Een sfeervolle inrichting met zitjes en mogelijkheid

Cora König en Marijke Formenoy zijn trots op hun bieb

voor koffie helpen daarin mee.

Modern
Al met al kent Schiebroek dus nu een bibliotheek nieuwe stijl, waarin
selfservice- apparatuur de medewerkers meer ruimte biedt om klanten gericht
te helpen en te adviseren. Al blijft er op zich concurrentie bestaan door
vrijetijdsgedrag, zoals Cora dat noemt. Denk aan film, uitgaan en televisie. Vaker
kiezen mensen er ook voor om juist boeken te kopen. En op vakantie gaat de
e-reader mee. Maar thuis op de bank met een boek blijft volgens haar nog
steeds belangrijk. De bibliotheek heeft overigens een grote collectie e-books.

Schiebroek
Het team in Schiebroek is voortdurend bezig te bezien wat passend is voor
de wijk. Ook de activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op vragen
vanuit de gebruikers in de wijk. En dat niet alleen. König onderstreept ook het
belang van samenwerking met partners uit de wijk. "We doen op deze wijze
uiteraard ons best om in de beperkte ruimte van de bibliotheek zoveel mogelijk
activiteiten aan te bieden. We zien dat daar echt behoefte aan is. Ook blijkt
in deze wijk veel vraag naar de collectie. We proberen deze zo up-to-date
mogelijk te houden." Zoeken naar mogelijkheden voor een betere ruimte voor
de bibliotheek ziet het team ook als missie. König: "We hebben nu te weinig
flexibele mogelijkheden voor activiteiten." En ja, de bieb is onmisbaar voor de
wijk. Lezen maakt je wijzer, zoveel is wel duidelijk. Met meer informatie kan
de moderne mens zich beter staande houden in deze snelle samenleving, is
het devies van het team. Medewerker Marijke Formenoy vult nog aan dat de
gebruikers van de bieb in Schiebroek heel verschillend zijn qua opleiding en
achtergrond. Zij wijst ook op diverse vormen van taalhulp voor mensen met
een achterstand op dat punt. Ze legt nog eens de nadruk op het belang van de
bieb voor het onderwijs en de samenwerking met scholen om het lezen extra te
stimuleren.
Inderdaad, de bieb in Schiebroek leek enkele jaren geleden een beetje weg.
Maar het is nu al een poos een bruisend culturele plek in de wijk.
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KONINGSDAGFEEST BIJ HET WILGENPLAS
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Het is alweer bijna zover! Op woensdag 27 april a.s. vieren we voor de 25e keer
op het Wilgenplasplein de verjaardag van onze Koning. Ons feest begint al op
de avond voor Koningsdag met muziek en een prestatieloop voor kinderen t/m
12 jaar en volwassenen op ons gezellig verlichte feestterrein. De opbrengst van
deze prestatieloop, de Koningsavondloop, is voor het goede doel, de Roparun.
Voorinschrijving en informatie is te krijgen via de website van Roparunteam 124
(www.team124.tk).

PROGRAMMA 26 APRIL 2017
18:30 - 23:00 uur
muziekprogramma
19:30 uur
start loop voor kinderen t/m 12 jaar (1,5 of 3 km)
20:30 uur
start loop voor volwassenen (5 of 10 km)
Op 27 april 2017 wordt de gehele dag het Koningsdagfeest gevierd: het
gezelligste Oranjefeest van Rotterdam, gewoon in Schiebroek!
Al in de vroege uren begint, rondom de vijver bij het Wilgenplasplein, op de
aangegeven plaatsen, de vrijmarkt voor kinderen. Na een muzikale start met
het Wilgenstamkoor en de officiële opening hebben we de kinderspelen,
tieneractiviteiten, mini-playbackhow en live muziek vanaf het podium.
De Koningsdagviering is een samenwerkingsverband tussen Stichting
Konneksjun, Stichting Oranje Comité Schiebroek en Roparunteam 124.
Neem voor vragen of informatie contact op met Yvonne Klooster van het Oranje
Comité Schiebroek. Via mail info@ocschiebroek.nl of via 010-4614489.

OPROEP VRIJWILLIGERS

Voor de kinderspelen zijn wij nog op zoek
naar helpende handjes! Wij vragen twee
uurtjes van jouw dag en jij krijgt daarvoor
een lunchpakketje, twee drankjes en hele
blije kinderen!!!! Meld je aan via mail
info@ocschiebroek.nl of via 06-48051220.

PROGRAMMA 2
Vanaf 6.00 uur vrijmarkt
10.30 uur 			

Opening met kinderkoor

11.00 uur - 15.00 uur

Kinderspelen, schietkraa

11:00 uur - 15:00 uur

Survivalonderdelen met

13.30 uur - 15.00 uur

Muziek van de Schiebroe

15.00 uur 			

Mini-playbackshow

16.00 uur 			

Live band Het Syndroom

16.30 uur 			

Kinderdisco

19.00 uur			

Einde programma

Koningsdag in Schiebroek is van oudsher een bijzonder geslaagde dag. Vele vrijwilligers spannen zich extra in om
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SPLEIN MET ZILVER RANDJE!

25

27 APRIL 2017

r Wilgenstam onder leiding van Mariska de Waay

am
ondersteuning van Stichting Kampwerk Terbregge

ekse formatie Jazzcape en Annemarie Boekelman

KONINGSAVONDLOOP
Schiebroekse parken

m van Korsakow

woensdag

26 april 2017

er een mooi volksfeest van te maken. Dat kan dankzij de financiële bijdrage van onderstaande (trouwe) sponsors!

Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek
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speciale aanbieding!

JUWELIER Y. COMMEREN

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

Proef onze
Mooie
Huiswijn
TARANI
- Tarani Malbec rood
- Tarani Sauvignon blanc
- Tarani Gamay rose

€ 5,

95

maakt uw party compleet!

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

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

Dotterbloemstraat 19		

Fax.010 - 422 65 99

3053 JV Rotterdam		

info@boboverhuur.nl

Tel. 010 - 422 29 13		

www.boboverhuur.nl

			

10

www.leven-in-schiebroek.nl /april/mei 2017

SCHIEBROEK VAN TOEN

(deel 43)

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

In ons vorig nummer las u over de jeugd van Annemiek de Kruif en zoals altijd
kwam er een aantal reacties op dit verhaal. De heer Roozenbeek (Schiebroek
van Toen, deel 6 - september 2011) herinnerde zich dat in de tijd dat zijn
ouders aan de Eikenlaan (nu Larikslaan, red.)woonden, pastoor Bekkering
hun buurman was. Het huis van mijnheer pastor was tegelijk pastorie, want
Schiebroek groeide in die tijd zo snel dat er nog kerken gebouwd moesten
worden.
Er kwam ook een e-mail van de buurjongen van de familie De Kruif, Kees
Heij. Hij herinnerde zich de familie De Kruif goed, want ook hij woonde in het
'gouden rijtje', zoals dat door een van de buren ook wel genoemd werd. Kees
Heij deelt graag zijn herinneringen met u.
"Mijn vader kwam uit Hillegersberg; hij woonde naast de schoenmakerij van
Leendert de Groot direct aan de overzijde van de Ringdijk Moeder kwam uit
het Westen van Rotterdam. Zij leerden elkaar kennen tijdens kanotochtjes op
de Bergse Plassen. In februari 1940 werd ik geboren in het St. Fransciscus
Gasthuis dat toen nog aan de Schiekade was. Mijn moeder vertelde dat het
vroor dat het kraakte en zij liepen over het ijs naar het Oude Franciscus. De
Schiekade was toen nog niet gedempt.
Wij woonden op Straatweg 38, boven de fietsenmakerij. Vader was toen al
gemobiliseerd. De kinderwagen stalde mijn moeder in de fietsenmakerij, maar
op een dag vond ze daar een nest katten in. Toen ze de fietsenmaker erbij
haalde, spoelde hij het hele nest meteen door de wc. Dat verhaal herinner ik mij
nog steeds. Later in het jaar verhuisden we naar de Aelbrechtskade, waar nog
drie kinderen geboren werden. Vader zat thuis ondergedoken. Hij werkte, samen
met zijn tweelingsbroer, 49 jaar op het kantoor van de Twentse Bank. Toen ik
elf jaar was verhuisden we naar de Aalkeetstraat in Overschie, daar hadden we
allemaal een eigen kamer. In Overschie was sprake van een zogenaamd sociaal
plan: er werd op iedere etage een asociaal gezin geplaatst in de hoop dat de
invloed van niet-asociale gezinnen zo groot was dat het asociale gezin bij zou
draaien. Het was een mooi principe, maar het werkte niet. De buurt verloederde
en mijn ouders keken uit naar een andere woning.

Het gouden rijtje

"In 1958 konden wij het huis op de Van Bijnkershoekweg betrekken",
vervolgt Kees. "Een blokje van acht huizen met daarachter vier blokjes
bejaardenwoningen. Wij waren de eerste bewoners. Onze huisbaas was de
Katholieke Bouwvereniging Voor het Huisgezin (nu Vestia, red.). Ons rijtje lag
midden in het weiland en we hadden een vijver voor de deur. Vroeger waren
daar volkstuinen en een nertskwekerij en het stikte er van de ratten. De
woningen waren in de winter gebouwd en in het eerste jaar hingen de ijspegels
aan het plafond.De namen van de buren in ons rijtje weet ik ook nog: De
Lange, Van de Hatert, De Kruif, Van Speek, Mackenbach, Kamps en er woonde
ook nog een familie uit Amsterdam. Die naam is me even ontschoten. Het
waren fijne huizen met beneden een berghok, woonkamer en keuken en boven
twee grote en twee kleine slaapkamers en een badkamer. We groeiden op in
een heerlijke omgeving met veel groen. Vlakbij ons huis liep een paadje naar
de Ringdijk, daar was het huis van Dr. Bleeker. Het is later, bij aanleg van de
Melanchthonweg, gesloopt.Toen we pubers waren hadden we feestjes in de
eerste garage aan de Van Bijnkershoekweg, onder de flat. We draaiden muziek
lees verder op pagina 15

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-mei 2017
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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

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!
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DE SUNRISE-LIMONADEFABRIEK
Jan Cees van Duin
Rond 1898 opende Jan Hendriks, nog maar 22 jaar oud, zijn eerste pand aan
de Goudschestraat 60, met als producten wijn, gedistilleerd en siroop. Hij
begon onder de naam: “Noorder Bierbottelarij en Mineraalwater Fabrikant”. Als
vervolg op deze activiteiten is de limonadefabriek “Sunrise” ontstaan. Het was
zijn zoon Jan Hendriks die in 1929 de naam wettelijk vastlegde. Van 1938 tot
1958 was de limonadefabriek gevestigd op de Adriaen van der Doeslaan in
Hillegersberg. Die fabriek werd te klein; er werd een bouwterrein gevonden in
Schiebroek.
In 1955 maakte architect B. Reinders uit Rotterdam, in opdracht van de tweede
generatie Jan Hendriks, het bouwplan voor een nieuw fabriekspand voor de
Sunrise Limonade met kantoor en woning aan de Weegbreestraat 21-23 op
het bedrijventerrein Schiebroek. De bouw werd uitgevoerd door het bouwbedrijf
van de familie. Het complex, dat in 1957 werd opgeleverd, had een bebouwde
oppervlakte van 2.400 vierkante meter. De bijzondere in het oog springende
boog-dakconstructie was destijds zeer revolutionair. Op 21 maart 1958
berichtte de Sunrise Limonade Company aan haar relaties dat de fabriek en het
kantoor verhuisd waren naar Schiebroek.
In 1959 werd het fabriekscomplex nog eens uitgebreid met ca. 1250 vierkante
meter aan bedrijfsloodsen. De fabriek had meer dan 25 man personeel in
dienst en beschikte over de modernste bottle-line ter wereld. Delegaties
uit de gehele wereld kwamen kijken. Het machinepark bestond uit twee
volautomatische installaties met een capaciteit van 150.000 flessen per dag.
Het voor die tijd zeer moderne machinepark werd grotendeels ontworpen door
Hendriks zelf. Dit in samenwerking met de firma Stork.

De Sunrise Limonadefabriek op het bedrijventerrein in Schiebroek

Zij verkochten limonade onder de kostprijs om zo in snel tempo de markt
te veroveren. Die strijd, besefte Jan Hendriks Jr. (inmiddels stond de derde
generatie aan het roer) kon Sunrise nooit winnen. Er zat niets anders op dan
de fabriek te sluiten. Een zeer zware, maar uiteindelijk juiste en noodzakelijke
beslissing.
Op 1 augustus 1978 rolde de allerlaatste fles van de lopende band van de
fabriek in Schiebroek. Deze fles is bewaard gebleven en staat nu in het Sunrise
Museum dat op afspraak te bezoeken is. Het kleine museum is ingericht in het
oude Sunrisepand dat weer in handen van de familie Hendriks is. Het grote
pand is nu een bedrijvenverzamelgebouw.
In het eind 2016 verschenen boek “Bouwers & Bottelaars” wordt een prachtig
tijdsbeeld van de ontwikkeling van Schiebroek aan de hand van de generaties
Hendriks geschetst. Ook de geschiedenis van de Sunrise-limonadefabriek maakt
hiervan deel uit. Het boek is o.a. verkrijgbaar bij Boekhandel H.M. Coelers,
Peppelweg 124.

Reactie
Vanaf begin jaren zestig was frisdrank een minder seizoensgebonden product
geworden en behoorde inmiddels tot de dagelijkse boodschappen. Op
het Sunriseterrein was ook een timmerwerkplaats voor het onderhoud aan
de panden van de familie. Eveneens was er een monteurswerkplaats voor
onderhoud en beheer van het wagenpark. In 1968 werd een groot deel van
het machinepark vernieuwd. Het bestaande machinepark was onvoldoende
geworden om aan de vraag te kunnen voldoen van vooral grote klanten als
de Konmar, Hoogvliet, Massa Markt, Den Toom Kralingen en de Primarkt in
Breda. Een investering van meer dan een miljoen gulden was nodig. De houten
kratten werden vervangen door plastic kratten, die ook beter stapelbaar waren.
Ook werd de mooie, karakteristieke, inmiddels gedateerde elfkantige fles
vervangen door een moderne groene fles. De modernisering zorgde voor een
productiesnelheid van tussen de 16.000 en 20.000 flessen per uur.
In de loop van de jaren zeventig verdwenen er veel kleine afnemers (de
kruidenier op de hoek). Zij konden het niet bolwerken tegenover een alsmaar
toenemend aantal grootwinkelbedrijven. Daarbovenop gingen de producenten
van Sprite, Raak, Fanta, 7-Up, Coca-Cola etc. nog eens stunten met hun prijzen.

Na het lezen van het artikel "Schiebroek: gebouwd tussen 1930 en 1935"
het volgende. In Schiebroek waren op drie plaatsen eenheden van de
bezetter gevestigd. De eerste was aan het eind van de Adrianalaan bij de
spoorwegovergang (alleen voetgangers en fietsen): een controlepost voor
in- en uitgaand verkeer, legitimatie verplicht. De tweede was in de openbare
school aan de Schoolstraat: de Kriegsmarine en op de derde aan het einde
van de Meidoornsingel (oostzijde) in de weilanden: een zoeklichten-eenheid.
Als de zoeklichten 's nachts aangingen was het in Schiebroek "daglicht". Op
de plaats waar nu het St. Franciscusziekenhuis is, stond de eenheid van het
luchtafweergeschut het "FLAK" (Flugzeugen Luft Abwehr Kanon). Inderdaad
werd de toren van het gebouw Arcadia als uitkijkpunt gebruikt. Maar of daar
luchtafweergeschut stond betwijfel ik. Ondergetekende is zelf op de toen
dag en nacht bezette toren geweest. Hoe? Wij gingen (de jeugd) naar de
Meidoorsingel om naar de zoeklichten kijken, ze waren vanaf de weg normaal te
zien. Op de weg terug, tijdens het passeren van het huis aan de singel, werd ik
aangesproken door een Duitser die mij vroeg om iets direct naar de uitkijktoren
van Arcadia te brengen en hij gaf mij een pakje mee. Aan de wens heb ik
voldaan maar ik kan mij niet herinneren of zelfs niet voorstellen dat daar plaats
was voor een stuk afweergeschut.
G. Roozenbeek
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VOORSTELLINGEN CASTAGNET
ervaringen van kinderen met zieke of depressieve ouders.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50,

Zondag 23 april: Zondagmiddaglounge (55+)
St. Jong van Hart – ‘Een Rotonde te ver’
Een Rotterdamse theatergroep wordt uitgekozen om Nederland te
vertegenwoordigen op het Eurovisie Drielanden Show Festival. De plaatselijke
bevolking (gespeeld door het publiek in de zaal) bepaalt de beoordeling...
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50

Dinsdag 25 april: Seniorenmiddag met Wally Preyll – ‘Johnny Valentino’
Gekleed in zijn over-de-top-kostuums weet Johnny van elke gelegenheid een
feest te maken en de boel op z’n kop te zetten.
Aanvang: 14:00 uur, entree: € 4,50

Dinsdag 23 mei: Seniorenmiddag met Eric Newman – Crazy Bingo

Een nieuw verhaal van de bekendste trol uit het hoge noorden.
Ollie Trollie komt graag bij oma Hillie Trol. Oma leest dan iedere keer het verhaal
van Mannetje Lampekap voor.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50

Woensdag 10 mei: Remco Theaterkunst speelt Brom Beer (4+)
De voorstelling Brom Beer is geschreven door kinderboekenschrijfster en
kindertherapeute Femke Crützen. Het verhaal gaat aan de oppervlakte over Beer
en Sprinkhaan. Op een mooie wijze is er een onderliggende laag verweven over

Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam

sbo

Al meer dan 35 jaar een begrip als solo zanger-entertainer in de
amusementswereld. Door zijn jarenlange ervaring als leadzanger bij de band
“De Rainbows” en de band “Moustache” op bruiloften en partijen, kun je stellen
dat hij menig feestje tot een succes weet te brengen.
De optredens van Peter zijn stijlvol, professioneel en ingetogen en het geluid
is niet overheersend, waardoor het informele karakter van een optreden
gewaarborgd blijft.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50

Woensdag 26 april: De Vliegende Koffer Poppentheater
Ollie Trollie en mannetje Lampekap (2+)

WIJKGEBOUW CASTAGNET

Zondag 14 mei: Zondagmiddaglounge (55+) met Peter Dons

Eric Newman brengt dans-, feest- en luistermuziek voor jong en oud. Als zangerentertainer werkt Eric Newman geheel volgens de wensen van zijn publiek. Wil je
serieus Bingo spelen, dan moet je niet bij de Crazy Bingo show zijn.
Maar wil je bingo spelen, lekker lachen, dansen, zingen en een feessie bouwen ,
dan zit je met de Crazy Bingo show helemaal goed.
De knotsgekke gastheer Johnny Talento zingt, klets en regelt deze crazy
bingoshow aan elkaar op zijn eigen speciale wijze.
Aanvang: 14:00 uur, entree: € 4,50

Reserveren: 010-4225096 of castagnetsenc@rotterdam.nl

Leven in Schiebroek

LIDORGANISATIES:
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
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. van Es, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. C. van Gelder, tel. 422 77 28
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, info@blokspaperwork.nl
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/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

DONATIES
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u
uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester
Samenwerkende Bewonersorganisaties
Schiebroek.

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

KOPIJ
LiS-SECRETARIAAT/ADVERTENTIES
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
Tel. 010 - 422 77 28.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl

Het volgende magazine komt uit op 15 juni
2017. U kunt uw kopij vóór 20 mei 2017
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
VOORKOM DIEFSTAL VAN
UW FIETS
Helaas heeft de politie een toename van het aantal fietsdiefstallen in de wijk
Schiebroek geconstateerd. Sinds 2013 is het aantal fietsdiefstallen bijna
verdubbeld. De politie surveilleert extra in de wijk. Daarom hier een aantal
tips om diefstal van uw fiets te voorkomen. Niet iedereen kan zijn eigen fiets,
brommer of scooter goed omschrijven. Weet u bijvoorbeeld alleen maar dat
het een groene damesfiets met een kinderstoeltje is, dan maakt dit het een
stuk moeilijker om uw tweewieler op te sporen. Noteer op bijvoorbeeld een
fietsregistratiekaart zoveel mogelijk kenmerken van uw voertuig, zoals merk en
framenummer of chipnummer. Bewaar deze voor het geval uw fiets gestolen
wordt. Let erop dat u het framenummer noteert en niet het serienummer. Uit
de internetaangiften blijkt dat veel mensen die vergissing maken. Daarnaast
kunt u de fietsenmaker vragen om uw postcode en huisnummer in het frame te
graveren.

Zet uw fiets op slot
Het klinkt logisch, maar zet uw fiets, brommer of scooter altijd op slot, ook als
u maar even weg bent. Het is verstandig om de fiets met een extra beugel- of
kabelslot vast te zetten aan een vast voorwerp of aan de fiets van iemand waar
u mee bent.

onleesbaar te maken, voor de politie bent u bij een controle dan al gauw een
verdachte van (brom)fietsendiefstal.
Zet uw fiets altijd op slot. Gebruik altijd een goed slot. Die kunt u herkennen
aan het ART-label. Deze afkorting staat voor de samenwerking tussen ANWB,
RAI, TBBS (verzekeringsmaatschappijen) en de politie. Een slot met ART-label
voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en is een stuk moeilijker te kraken.
Soms kan het handig zijn om de fiets met een extra beugel vast te zetten aan
een paal of hek.
Maak ook gebruik van fietsklemmen of fietskluizen als deze aanwezig zijn.
Zet de (brom)fiets 's avonds en 's nachts niet op een onverlichte plaats.
Zet de (brom)fiets thuis in de afsluitbare garage of berging.

Wijkagenten Schiebroek: Martin van der Heijden, Frits Knulst en Sonja Dekker
E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl/sonja.dekker@politie.nl
Twitter: www.twitter.com/FKnulst, Facebook: Politie Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek.

Vervolg pagina 11 - Schiebroek van Toen (deel 43)
van de Rolling Stones, Chuck Berry, fantastisch!"
"Mijn ouders zijn in 1977 naar Ommoord verhuisd. Daar vertrokken in die tijd
veel meer Schiebroekenaren naartoe. Zelf ben ik in 1963 al uit huis gegaan. Ik
zat in dienst, was opgeleid voor Nieuw-Guinea, maar ik wilde daar niet naar toe.
Als je getrouwd was, kreeg je dispensatie. Ik kon vijf maanden eerder uit dienst,
maar was verplicht vijf jaar als onderwijzer op een basisschool in Rotterdam
Zuid te werken. Naast mijn werk studeerde ik biologie in Utrecht. We woonden
in die tijd op een zolderkamertje vlakbij de Walenburgerweg. Toen onze zoon
geboren werd konden wij een woning krijgen aan de Adriaen van der Doeslaan
in Hillegersberg. We zijn toen een aantal jaren naar Aruba geweest. Eind jaren
80 werd ik door het Ministerie van Onderwijs als bioloog uitgezonden naar
Ambon, Indonesië. Mijn vrouw kwam in 1990 met verlof naar Nederland en
zij zag dit huis in Schiebroek te koop staan. We aarzelden niet en hebben het
meteen gekocht. In 1993 moesten alle Nederlanders weg uit Indonesië en
kwamen we voorgoed terug. We wonen hier nog steeds met veel plezier."

Reageren?
Wilt u reageren op dit verhaal, weet u iemand die nog mooie verhalen in de
kast heeft of wilt u zelf uw verhaal vertellen? Bel of stuur dan een briefje of
een e-mail naar: redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 HN
Rotterdam. Telefoon: 010-422 77 28. E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl

Doe altijd aangifte
Als uw fiets, brommer of scooter toch gestolen wordt, doe dan meteen aangifte
bij de politie. Dat kan via internet op www.politie.nl, of op afspraak op het
politiebureau. Neem de gegevens van de fiets mee, zoals merk en framenummer
en de aankoopnota. Als u online aangifte doet, vermeld dan waar u uw fiets
heeft neergezet, hoe u de fiets heeft afgesloten, hoe laat u de fiets heeft
achtergelaten en wanneer u er achter kwam dat uw fiets was gestolen. Alleen
wanneer u aangifte heeft gedaan, kan een gevonden fiets, brommer of scooter
door de politie worden teruggegeven.

Preventietips fietsdiefstal
• Registreer uw fiets. Deze gegevens (op een ingevulde registratiekaart)
kunnen erg waardevol zijn bij het opsporen en terugbrengen van uw (brom)fiets of scooter. Veel gegevens kunt u vinden op het garantiebewijs of op de
aankoopnota. Bewaar ook altijd de rekening van een (brom)fiets of scooter
die u tweedehands koopt.
• Laat de fietsenmaker uw postcode met huisnummer in het frame graveren.
Gaat u verhuizen? Dan kan de fietsenmaker een X achter de oude postcode
zetten en de nieuwe code erachter plaatsen. Probeer niet om de oude code

De foto is genomen vanuit het slaapkamerraam. Op de achtergrond het huis van Dr. Bleeker.
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HEMA			 DELI MARKT

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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