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Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek,
telefoon: (010) 418 77 08

*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

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

Dit keer speciaal voor de feestdagen een 
prachtig kookboek. Polpo is met recht “kookboek 
van het jaar”. Polpo is een culinaire reis naar de 
achterafstraatjes van Venetië. Polpo: U denkt inktvis, maar 
nee, het zijn 140 heerlijke, maakbare Italiaanse recepten.
Margot: “Polpo? Ik kwam alleen de foto maken... en heb 
hem meteen meegenomen! Wat een prachtboek, zowel qua 
vormgeving als qua inhoud. Ik ben er erg blij mee.”

De keuze van Henriëtte:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

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

POLPO!

Spindler Makelaars

THUIS IN SCHIEBROEK

Broeders Brillen.

Broeders Brillen
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ANDERE TIJDEN
Van deelgemeenteraad naar gebiedscommissie

In april 2014 worden de deelgemeenten opgeheven en vervangen door 
gebiedscommissies. Daarmee komt een eind aan dertig jaar besturen op 
wijkniveau. Terugkijkend kun je zeggen dat het deelgemeentebestel ons 
veel gebracht heeft: bewoners zijn mondiger geworden, weten de overheid 
snel te vinden en vinden het prettig om mee te beslissen over hun eigen 
woonomgeving. Maar nu wordt het een tikje anders: de echte besluiten worden 
genomen op de Coolsingel, de nieuwe gebiedscommissie mag gevraagd en 
ongevraagd adviseren over onderwerpen die Hillegersberg-Schiebroek betreffen. 

WAt moet Je doeN?
Om in de deelgemeente plaats te kunnen nemen, moest je lid zijn van een 
politieke partij of zelf een “politieke” partij oprichten. Nu is dat volstrekt 
anders: het streven is om zoveel mogelijk bewoners deel te laten nemen in 
de gebiedscommissie. Daar moet je dan wel het een en ander voor doen: 
een lijst laten registreren met maximaal vijftien kandidaten. U heeft 25 
ondersteunende handtekeningen van bewoners nodig. Zij moeten bereid zijn 
om naar het gemeentehuis te gaan en, in aanwezigheid van een ambtenaar, de 
steunverklaring te tekenen. In de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek 
zijn dertien plaatsen beschikbaar. Natuurlijk doen ook de huidige politieke 
partijen in dit gebied mee met de verkiezingen die op 19 maart 2014 
plaatsvinden, tegelijkertijd met de Gemeenteraadsverkiezingen.

de hANdeN INeeN

De bewonersorganisaties in ons gebied hebben bedacht dat deze wijziging 
in bestuurlijk land hen een kans biedt. In de afgelopen maanden hebben zij 
zich met elkaar gebogen over de (on)mogelijkheden van de gebiedscommissie 
en de conclusie luidt dat de gezamenlijke bewonersorganisaties met een lijst 
Bewoners!Hillegersberg-Schiebroek zullen deelnemen aan de verkiezingen.

oNderscheIdeN

U begrijpt vast dat er heel wat over gediscussieerd is. Want waar gaat het om?
Je wilt je in ieder geval onderscheiden van de politieke partijen. Dat gebeurt 
natuurlijk al vanwege de andere achtergrond: ben je lid van een politieke partij, 

dan onderschrijf je het verkiezingsprogramma van die betreffende partij. 
Wil je op de lijst Bewoners!Hillegersberg-Schiebroek dan verdient het 
aanbeveling dat je je inzet of ingezet hebt in het vrijwilligerswerk in je directe 
omgeving. Kortom, je bent maatschappelijk actief in je eigen omgeving.

De bewonersorganisaties willen nadrukkelijk geen politiek bedrijven. Dit 
betekent geen beloftes die niet waar te maken zijn. Naar hun mening hoeft 
dat ook helemaal niet, want er worden namelijk geen besluiten genomen in de 
gebiedscommissie. Alleen maar adviezen gevraagd. En als je gefundeerd wilt 
adviseren, ga je voor raadpleging terug naar de bewoners. En dat is precies wat 
de bewonersorganisaties altijd al doen: communiceren met hun achterban. Het 
lijkt het ei van Columbus en dat is het eigenlijk ook.

uItGANGspuNteN

De gezamenlijke bewonersorganisaties hebben een paar uitgangspunten 
vastgesteld waarmee ze de verkiezingen in gaan. Geen beloftes, maar 
pure praktijkervaring; daar mag u hen op afrekenen. De twee belangrijkste 
uitgangspunten zijn de directe inbreng van en communicatie met bewoners 
en het voeren van een a-politieke lijn. Per gebied worden aandachtspunten 
vastgesteld. Aandachtspunten die belangrijk zijn voor een goed woon- en 
leefklimaat in de zes buurten Schiebroek, Kleiwegkwartier, Oud-Hillegersberg, 
Molenlaankwartier, 110-Morgen en Terbregge.

doet u mee?
Alle informatie over de gebiedscommissie kunt u lezen op www.rotterdam.nl/
gebiedscommissie. Wanneer u betrokken bent bij een bewonersorganisatie in 
uw gebied, dan kunt u ook met hen contact opnemen om eventuele deelname 
te bespreken. 
De volgende bewonersorganisaties doen mee:
Bewonersorganisatie 110-Morgen
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier
Bewonersorganisatie Molenlaankwartier
Bewonersorganisatie Terbregge’s Belang
Bewonersorganisatie Oud-Hillegersberg
Samenwerkende bewonersorganisaties Leven in Schiebroek.
Voor deze laatste kunt u zich melden bij: sbo Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. E-mail: info@leven-in-schiebroek.nl 

2014
Van 
deelgemeenteraad

naar 
gebiedscommissie
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Na het vorige artikel in Leven in Schiebroek, april 2013, is er in het voorjaar van 
2013 een aantal ontwikkelingen geweest, waarbij veel relevante gegevens boven 
water zijn gekomen over de familie van Salomon Kusiel.
Aanleiding voor mijn onderzoek was de vermelding in Duitsland in enkele 
documenten en op een Stolperstein (herinneringssteentje) voor Salomon Kusiel, 
dat hij in 1940 in het ‘concentratiekamp Schribroek’ was omgekomen. Dit kon 
niet juist zijn, omdat er in de Tweede Wereldoorlog nooit een concentratiekamp 
in Schiebroek is geweest.
Navraag bij het Stadsarchief Rotterdam en bij enkele oude Schiebroekenaren 
had me nog meer overtuigd, dat Salomon Kusiel zo goed als zeker een 
natuurlijke dood moest zijn gestorven.
In juli 2012 heb ik m’n bevindingen gemeld aan de beheerders van enkele 
webpagina’s van de Joodse gemeenschap in Ludwigsburg. Daar is men opnieuw 
grondig in de archieven gaan zoeken. Met een verrassend resultaat. Er zijn 
verschillende notities gevonden van zijn zoon Siegfried Kusiel.
De Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek heeft mijn constatering, dat er nooit 
een concentratiekamp Schiebroek heeft bestaan officieel bevestigd en aan 
“Ludwigsburg” gerapporteerd.
Zelf ben ik via internet nog gaan zoeken naar meer informatie over het echtpaar 
Kusiel én hun kinderen. Een bijzondere vondst was een documentje met de 
vroegste jeugdherinneringen van oudste dochter Alice van het echtpaar Kusiel.
Al deze informatie biedt samen een indringend beeld van het bewogen leven 
van deze Joodse familie.

de GeschIedeNIs

Salomon Kusiel (1866-1940) werd geboren in Hochberg am Neckar, dichtbij 
Ludwigsburg. Uit de herinneringen van zijn dochter Alice weten we, dat hij vanaf 
de eerste jaren van zijn huwelijk in 1892 elke dag met paard en koetsje naar 
Ludwigsburg reed, naar zijn bedrijf: een paardenhandel. In 1905, toen de drie 
kinderen geboren waren, is de familie verhuisd naar Ludwigsburg.
Vanaf 1933 werden door het nazibewind allerlei maatregelen genomen tegen 
de Joodse burgers, waardoor Salomon gedwongen werd zijn paardenhandel te 
stoppen. In januari 1939 is Salomon met zijn vrouw naar Schiebroek gevlucht. 
Zij zijn in het huis van hun zoon Siegfried op de Adrianalaan gaan wonen. Op 
20 juni 1940 is Salomon daar - in ballingschap - overleden. In een bericht van 
zijn zoon staat vermeld, dat Salomon gestorven is aan een hartkwaal. Op de 
Algemene Begraafplaats aan de Ringdijk is Salomon begraven. Zijn mooie, maar 
sobere grafsteen staat daar nog steeds.

Zijn vrouw Fanny Kusiel geboren Gutmann werd geboren in Ichenhausen dicht 
bij Ulm. Haar dochter Alice omschrijft haar in haar jeugdherinneringen als een 
verstandige en ontwikkelde vrouw. Gedurende haar tienerjaren had zij vijf jaren 
bij een tante in Parijs gewoond en daar vloeiend Frans leren spreken.
Na het overlijden van haar man in juni 1940 heeft haar zoon haar in september 
1940 in Edam (N.H.) op de Voorhaven ondergebracht. De reden hiervoor was 
dat vanaf september 1940 het kustgebied, waartoe ook Schiebroek gerekend 
werd, voor Duitse vluchtelingen tot verboden gebied was verklaard. Op dat 
adres in Edam woonde ook een andere Joodse familie uit Ludwigsburg, het 
echtpaar Salomon en Julie Kaufmann. Fanny heeft er gewoond tot 1943. Op 
23 april 1943 is ze opgepakt en in Kamp Vught opgesloten. Daarvandaan is ze 
op 9 mei naar Kamp Westerbork gedeporteerd. Op dinsdag 11 mei is ze in een 
goederentrein naar Sobibor in Polen weggevoerd.

Fanny was een van de 1446 slachtoffers die vanuit Westerbork naar Sobibor 
werd gedeporteerd en daar op vrijdagochtend 14 mei 1943 aankwam. 
Zij overleefden de avond niet. 

de KINdereN

Het echtpaar Kusiel had drie kinderen, allen geboren in Hochberg:  Alice, Pepi 
(Peppy) en Siegfried. Zij hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd.
Alice Ottenheimer geboren Kusiel heeft met haar vroegste jeugdherinneringen 
een bijzonder documentje nagelaten. Zij heeft het geschreven voor haar 
kleinkinderen in 1971. Deze herinneringen bieden ook een goed beeld van het 
alledaagse Joodse leven rond de eeuwwisseling van de 19e en 20ste eeuw in 
Hochberg e.o. 
Na haar huwelijk woonde zij met haar man in Stuttgart. Zij beiden zijn pas 
in augustus 1941 met hun jongste zoon Fritz vanuit Stuttgart via Lissabon 
naar Amerika gevlucht met als bestemming zus Pepi. Hun oudste zoon Hans 
is na de Reichskristallnacht in 1938 opgepakt en heeft zes weken in het 
concentratiekamp Dachau vastgezeten. Toen hij vrij kwam is hij begin 1939, 
naar Amerika gevlucht. Pas in 1941 is hij weer met zijn ouders en jongere broer 
verenigd in New York.
Pepi Kaufmann is al in april 1937 met haar man en twee kinderen naar 
Amerika vertrokken. 
Siegfried was al in 1922 naar Amsterdam gegaan om er fortuin te maken in het 
schoenenvak. Aan het einde van de twintiger jaren had hij een schoenenzaak in 
het centrum van Rotterdam. Hij trouwde met Keetje Montanjees in Amsterdam. 
Een paar jaar na hun huwelijk zijn ze in Schiebroek op de Adrianalaan gaan 
wonen in een nieuwbouwhuis. Zij hadden geen kinderen. 

oVerleVeN

Gedwongen door de maatregelen van het Duitse regiem tegen de Joden, hebben 
Siegfried en zijn vrouw in februari 1943 hun huis verlaten. Kort ervoor zijn zij 
ondergedoken.
Hun achterbuurman, geboren en getogen Schiebroekenaar Piet Dijkshoorn heeft 
samen met zijn broer Wim Dijkshoorn nog geholpen door met een caddy wat 
van hun huisraad in veiligheid te brengen.
Siegfried heeft enkele maanden de Jodenster heeft gedragen. Eind oktober 
1942 werd hij gearresteerd en ingesloten op het politiebureau in Rotterdam. 
Nadat hij daar was mishandeld en ondervraagd door de SS werd hij naar 
Westerbork gedeporteerd. Begin november werd hij voorlopig vrijgelaten 
omdat hij schoenmaker en reparateur van rugzakken was. Daarna is hij naar 
Zeist gevlucht en na twee maanden is hij tot aan het einde van de oorlog 
ondergedoken in Utrecht. In die onderduikperiode leefde hij onder de naam 
“Wim Dijkshoorn” (!)
Na de bevrijding zijn Siegfried en Keetje in een huis komen te wonen op de 
Hoyledesingel in Hillegersberg. Siegfried begon in Rotterdam Centrum weer een 
schoenenzaak onder de modieuze Franse naam ‘Chaussures Kusiël’.
Hij en zijn vrouw hebben tot 1982 in Hillegersberg op de Hoyledesingel 
gewoond. Kort nadat ze daarvandaan verhuisd waren naar Ommoord is 
Siegfried in 1982 overleden. Zijn vrouw Keetje is in 1994 in Schiebroek 
overleden.

EEn niEuwE StolpErStEin

Bij het onderzoek in de archieven in Ludwigsburg is een aantal berichten 
van Siegfried Kusiel gevonden betreffende zijn vader, waardoor duidelijk is 
geworden, dat deze een natuurlijke dood was gestorven. Het heeft er verder toe 
geleid, dat op zaterdag 27 april 2013 in Ludwigsburg een nieuwe Stolperstein 
is geplaatst voor Salomon Kusiel met een aangepaste tekst. Bij die korte 
plechtigheid heeft men dankbaar enkele passages uit de herinneringen van 
Alice Ottenheimer-Kusiel voorgelezen.
Zo is er een einde gekomen aan mijn onderzoek en is ook het begrip 
“concentratiekamp Schiebroek”, de aanleiding voor dit speurwerk, ontzenuwd. 

WIE WAS SALOMON KUSIEL? (deel 2)
Wim van Stiphout
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Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

De wát? zullen de jongste generaties nu vragen. Maar de rest heeft er 
beslist hele goede herinneringen aan. De wijkverpleegkundige, dat was 
de verpleegster die overal en bij iedereen langsging die zorg nodig had 
en dan kordaat de juiste hulp op de juiste plaats regelde. Iemand die 
bekend was in de hele wijk, overal opgewekt begroet werd, maar die in 
de jaren 80 verdrietig werd uitgewuifd. 
Er kwam nieuwe regelgeving voor de zorg met allerlei aparte hokjes 
met aparte indicaties. Er kwam een scheiding tussen medische zorg 
en welzijn. En er kwamen heel veel regeltjes. Zo veel dat het voor de 
meeste mensen niet meer te overzien was. En aan het eind van de rit 
bleek het allemaal heel duur te zijn en niet altijd even efficiënt. 

stIJGeNde KosteN

Zoals bekend breekt de regering zich al lange tijd het hoofd over de almaar 
stijgende kosten van de gezondheidszorg. Vanuit het streven dat zorg haalbaar 
en betaalbaar moet blijven voor iedereen is gezocht naar alternatieven voor  
de werkwijze van nu: zorg via nauw omschreven indicaties die heel precies in 
taak en hoeveelheid tijd daaraan te besteden zijn omschreven. Als experiment 
is toen in verschillende steden in achterstandwijken het project ‘Zichtbare 
Schakels’ opgezet.  

spIN IN het Web

In achterstandswijken zijn vaak veel problemen op gebied van zorg en welzijn 
en er wonen veelal mensen die absoluut de weg niet weten in het woud van 
regelingen en formulieren die begaan moet worden om hulp te krijgen. Daarom 
kwamen er ‘Zichtbare Schakels’, mensen die in die wijken aan het werk gingen, 
als aanspreekpunt voor alles, als spin in het web. 
Zij moesten inventariseren welke hulp nodig was en de hulpaanvraag 
ondersteunen. Die ‘Zichtbare Schakels’ bleken heel goed te werken; er kon veel 
directer door geregeld worden en… het bleek ook goedkoper! 
Toen de overheid daar eenmaal achter was herinnerde men zich ook 
opeens dat dit vroeger ook zo werkte. Alleen heette het toen niet schakel, 
maar wijkverpleegkundige. En zo kwam de overheid tot nieuw beleid: de 
wijkverpleegkundige moet terugkomen, de zorg in de wijk moet integraal weer 
worden opgepakt door één centraal persoon met een hoop regelruimte. 

eeN VertrouWd GezIcht

Op die manier is Irene van der Heijden bij ons in de wijk gekomen. 
Op initiatief van zorginstelling Laurens zal zij in Schiebroek en het 
Kleiwegkwartier werkzaam zijn. Als voorloper van de wijkverpleging, 
vooruitlopend op de landelijke ontwikkeling. 
Irene is in dienst van Laurens, maar zal overeenkomstig de uitdrukkelijke 
wens van Laurens niet alleen voor die instelling werken. Het is de bedoeling 
dat zij de wijk opnieuw bekend en vertrouwd maakt met het fenomeen 
wijkverpleegkundige. 

Als (eerste) zorg aan huis moet zij ervoor zorgen dat de benodigde zorg niet 
over te veel schijven gaat, niet versnippert. Aan haar de taak het terugkerende 
gezicht voor de zorgvrager te zijn aan wie je je problemen en behoeftes kan 
vertellen en die checkt of het ook inderdaad allemaal goed loopt.  
Dat klinkt allemaal heel mooi natuurlijk, maar wat betekent het in de praktijk? 
Is de wijkverpleegkundige niet gewoon de zoveelste instantie waar je als 
hulpvrager mee te maken, om niet te zeggen ‘aan de stok’ krijgt? 

ZE IS ER WEER: DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE!

“Zeker niet” zegt Irene beslist. “Wijkverpleegkundigen willen geen instantie zijn, 
maar een bekend en vertrouwd gezicht. En ook de zorgvrager is voor ons een 
gezicht en niet alleen maar een indicatie. Wij kijken naar diens hele (gezins-)
situatie.”

NIet AlleeN de WoNd

“Als er bijvoorbeeld bij ons iemand wordt aangemeld om een wond te komen 
verbinden die almaar niet wil genezen, dan moeten wij volgens de regelgeving 
zoals die nu is er naartoe, binnen de in de indicatie gegeven tijd de wond 
verbinden en meteen weer door naar het volgende karwei. Dat wij bij die patiënt 
thuiskomen en zien dat die persoon suikerpatiënt is, geen geld heeft om goed 
voedsel te kopen en dus niet voldoende weerstand ontwikkelt om die wond te 
laten genezen, daar wordt niets mee gedaan.” 

“In de nieuwe situatie mogen wij wel wat doen, mogen wij de hele zorgsituatie 
opnemen en helpen de weg te vinden naar bijvoorbeeld schuldsanering. 
Dat is iets heel anders dan wondverzorging natuurlijk, maar op den duur wel 
goedkoper, want je kunt een nare situatie echt oplossen! En natuurlijk hoop 
je ook preventief te werk kunnen gaan; schrijnende situaties te voorkomen. 
Mensen te stimuleren om zelf te zorgen in plaats van dat ze alles maar over zich 
heen laten komen. Maar dat lukt je alleen als je echt de wijk leert kennen. Als je 
weet waar een wijk behoefte aan heeft en met wie je zou kunnen samenwerken.  
Als je de vertrouwenspersoon mag worden die iedereen kent.” 

Op dit moment is Irene daarom druk bezig de wijk, de mensen en de 
verschillende organisaties te leren kennen, de mogelijkheden en behoeftes  in 
kaart te brengen.  “En iedereen die me daar suggesties of ideeën voor aan de 
hand wil doen is van harte welkom” roept ze enthousiast. ”Ik beschik helaas 
nog niet over een eigen ruimte waar je even kunt langskomen, maar ik ben altijd 
bereikbaar op werkdagen via de mail: i.vanderheijden@laurens.nl en telefonisch 
op 06-44320375. “Ik ken al heel wat mensen in Schiebroek,” zegt Irene, “en 
al die mensen blijken elkaar op een bepaalde manier te kennen. Als je als 
wijkverpleegkundige dat allemaal mag coördineren en samen laten werken, dan 
moet je toch geweldige dingen kunnen bereiken voor de wijk!”

Irene van der Heijden bereidt Schiebroek voor op de wijkverpleging
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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 PAPERWORKTandarTsprakTijk

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) 

VAN JE RETTEKETET... NAAR CASTAGNET!
WoeNsdAG 4 december: IK hou VAN sINterKlAAs productIes

pIet Is hAAr KlereN KWIJt ( 3+)
In deze voorstelling neemt de meisjes-muziekpiet, die we nu kennen als 
Zangpiet, de kinderen mee op een muzikale reis door Spanje, Frankrijk, Belgie 
en Nederland. Omdat Zangpiet zeeziek wordt, is zij in augustus al te voet 
vertrokken vanuit Madrid. Met in haar reiskoffer op wielen haar pyama, knuffel 
en tandenborstel. Sint heeft beloofd haar pak alvast naar de bestemming te 
sturen waar Sint haar uiteindelijk zal ontmoeten. Piet komt op tijd op haar 
bestemming aan, maar... waar is haar Pietenpak???
Als Sinterklaas met zijn gevolg binnenkomt kan Zangpiet eindelijk gericht gaan 
zoeken.

AAnvAng: 14:30 uur, EntrEE: € 4,50/ r’pAS of AAfjE pAS € 3,40

WoeNsdAG 18 december: de mIKKIes (2+)
De Mikkies komen dit jaar met een interactieve, muzikale theatershow. 
Vol met grappen, maar ook zeker leerzaam! De clowns leren de kinderen 
spelenderwijs wat de gevolgen kunnen zijn van pesten. Iedereen is gelijk! 
Pesten doe je vandaag, maar… wat doet dat met morgen? Ook worden er in 
deze show interactieve spelletjes gespeeld en leren de kinderen leuke dansjes. 
Denk hierbij aan Cowboys en Indianen, de Hokie Pokie dans en veel meer. De 
kinderen maken bij de spelletjes en dansjes kans op leuke prijzen en gadgets.
Een leuke, hilarische show voor jong en oud!
AAnvAng: 14:30 uur, EntrEE: € 4,50/ r’pAS of AAfjE pAS € 2,25 

zAterdAG 21 december: lIVe sAlsA dANsAVoNd, lA FuNdAcIóN
Dynamisch, jong en dansbaar. Dit zijn de drie kenmerken van de band ‘La 
Fundación’. De sensatie van deze exotische muziek, zijn de kokende hoorns, 
bas of piano, die jammen bovenop een oververhitte percussie van conga’s, 
bongo’s en timbales. De band is opgericht in oktober 2010 en inmiddels 

uitgegroeid tot een line-up van tien professionele musici van over de hele 
wereld (Cuba, Chili, Spanje, Duitsland en België).
Met de krachtige regelingen en energieke liveoptredens weet de band het 
publiek te elektrificeren op een memorabele wijze.
Salsaklanken zullen tot in de kleine uurtjes te horen zijn in LCC Castagnet.
AAnvAng: 20:30 uur, EntrEE: € 6,50/ r’pAS of AAfjE pAS € 4,90

zoNdAG 22 december: zoNdAGmIddAGlouNGe sKVr – KINderKerstshoW
Of je nu wil beginnen met dansen of gevorderd bent, kleuter of senior bent, 
modern danser of hiphopper bent, een sportieve workout zoekt of een speciale 
cursus, of je nu een plek om te trainen zoekt of zelf dans wil maken? Bij de 
SKVR vind je altijd een verrassend evenement, of een cursus die bij je past!
SKVR Dans en Muziek organiseren een voorstelling met leerlingen 
in wintersfeer. Kinderen van 4 tot 18 jaar zullen dansen als sterren, 
sneeuwvlokjes, vuurwerk en kerstmannen in de stijlen kleuterdans, klassiek 
en streetdance. Kinderen die viool en accordeonles volgen bij Muziekschool 
Ringdijk zullen kerstliedjes ten gehore brengen.
Op zondag 22 december is het weer zover en zullen de leerlingen hun kunsten 
aan het publiek laten zien.
Kom kijken en raak alvast in Kerstsfeer!

AAnvAng: 14:30 uur , EntrEE: € 4,50/ r’pAS of AAfjE pAS € 3,40

reserVering en informatie: 
uw wijkgebouw

lcc castagnet, tel. 422 50 96
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Vragen over zorg, welzijn, wonen of inkomen zijn het dagelijkse werk 
van de consulenten van VraagWijzer. Bewoners van Schiebroek, 
Hillegersberg en Overschie vinden zo de weg naar de juiste instanties, 
de beste deskundige of het correcte formulier voor aanvragen. De 
vragen wisselen van adressen voor volksdansen tot ingewikkelde 
huiselijke problemen met geld of in relaties.

ActIe

Mevrouw Aebel van Santen is coördinator van de VraagWijzer Hillegersberg-
Schiebroek en Overschie. “Ons eerste streven is een brede screening op 
zelfredzaamheid van hulpvragers”, zegt zij. 
“Bij ‘lichte’ problemen helpen consulenten mensen op weg om zelf in actie te 
komen. Zo stellen mensen met enige hulp zélf hun brief op aan instanties. Of 
zij vullen na tips van consulenten een aanvraagformulier in. De consulenten zijn 
geschoold als maatschappelijk werker. Zij zijn beroepshalve gewend om met 
delicate problemen om te gaan.” 

stAbIel

De VraagWijzer draait vanaf 2010 en is volgens Aebel van Santen een groot 
succes. “Zeker nu, na een paar jaar, is er sprake van stabilisering in de 
hulpvraag. Anders gezegd: de vraag neemt in getal niet toe. Blijkbaar zijn dus 
meer hulpvragers in staat problemen zélf aan te pakken. 
Uiteraard komen ook zwaardere problemen aan de orde. Deze worden 
besproken met een consulent en daarbij wordt gebruik gemaakt van 
een spreekkamer. De privacy van diegene die hulp zoekt is daarbij goed 
gewaarborgd.” 

doorVerWIJzING

Eventuele doorverwijzing is via VraagWijzer goed geregeld. Vooral omdat 
contacten en ingangen bij allerlei instanties prima geconcentreerd zijn. 
Van Santen: “In situaties van ernstigere problemen, bemiddelt VraagWijzer in de 

FOCUS OP ZELFREDZAAMHEID HULPVRAGERS
VraagWijzer Hillegersberg-Schiebroek en Overschie

Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl

doorverwijzing. Binnen enkele dagen krijgen cliënten hierover nader bericht.”
Daarnaast is er ook op het gebied van vrijwilligerswerk met het Centrum voor 
Dienstverlening en Stichting DOCK een nauwe samenwerking; die dient vooral 
om mensen weer deel uit te laten maken van de samenleving. 

zelFredzAAmheId

De doelstelling van VraagWijzer voor meer zelfredzaamheid van de cliënten 
betreft alle leeftijdsgroepen. Van Santen schetst het voorbeeld van een 
tachtigplusser die met lichte hulp van de consulent telefoonangst overwint.
“VraagWijzer brengt op deze wijze ook meer ordening aan in de binnenkomende 
vragen. Dat bevordert meer doelmatigheid, waardoor ook ingewikkelde 
problemen bij mensen degelijk aangepakt worden.”

recessIe

Overigens signaleert zij een nieuwe doelgroep van hulpvragers onder kleine 
zelfstandigen en hoger opgeleiden. “De recessie laat zich nu ook in deze 
categorie scherp voelen. Inkomensverlies, werkloosheid en betalingsproblemen 
bij bezit van een eigen huis komen daar steeds vaker voor. VraagWijzer gaat 
zich daarom de komende periode in een campagne richten op deze specifieke 
doelgroep. Wat dat voor de hulpvraag die nu, zoals gezegd, redelijk stabiel is 
betekent kunnen we nog niet voorspellen.”

toeKomst

VraagWijzer zal in de toekomst haar sleutelrol in het welzijn van bewoners van 
Hillegersberg-Schiebroek en Overschie blijven benadrukken.
Vanuit het centrum De Wilgenkoepel aan de Wilgenlei 790 en via de goed 
bereikbare website en telefoon betekent zij een laagdrempelige voorziening voor 
allerlei hulpvragen. Bewoners kunnen zo hun weg door het brede terrein van 
welzijn veel simpeler vinden. En sneller hulp krijgen bij problemen. 

VraagWijzer Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek, 
Wilgenlei 790, Rotterdam.Telefoon 218 6679
E: info@vraagwijzerhis.nl’ I: www.vraagwijzerhis.nl
Maandag t/m donderdag 9.00 - 12.30 uur, vrijdag 13.00 - 16.30 uur
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 22)

In veel van de verhalen die verteld worden in deze serie komt de naam voor 
van de ‘school van mijnheer De Lange’. Honderden kinderen bezochten deze 
school, die een begrip is in Schiebroek. 
Het beeldbepalende gebouw aan de Molenvijver is inmiddels vervangen 
door een nieuw exemplaar dat qua ontwerp niet onderdoet voor het oude, 
vertrouwde gebouw en natuurlijk veel meer voldoet aan de eisen van deze tijd.
De school van Mijnheer De Lange was de Groen van Prinstererschool. Zijn 
dochter, Hannie Hessels-de Lange heeft haar hele leven in Schiebroek 
gewoond en koestert dierbare herinneringen. 
Leest u hier haar verhaal.

GeboorteGroNd

Hannie vertelt met liefde en enthousiasme over ‘haar’ Schiebroek. 
“In 1933 werd ik geboren aan de Molenvijver en van 1938 tot 1955 heb ik met 
mijn ouders aan de Secretariestraat gewoond. In 1932 werd mijn vader (S. de 
Lange, red.) benoemd als hoofd van de Christelijke Groen van Prinstererschool 
aan de Molenvijver. Hij begon daar met twee andere leerkrachten en 38 
leerlingen in vier lokalen. Bij zijn vertrek werkten er negen leerkrachten en 
telde de school 359 leerlingen. Al snel na de start werd de school te klein en 
moesten er leerlingen in de trouwzaal van het Schiebroekse Raadhuis en in 
de consistorie van de kerk worden ondergebracht. Drie lokalen werden er in de 
loop der tijd bijgebouwd, ook de zolder moest het ontgelden.” 

deFtIGe huIzeN

“Schiebroek bestond uit kleine stukjes bebouwing. Rondom de Adrianalaan met 
achterliggende lanen, de Molenvijver, het plantsoen met aangrenzende huizen 
en enkele lanen erachter. Het Schiebroekse Raadhuis lag eenzaam aan de 
Ringdijk, eronder zat het politiebureau; de agenten waren getraind om met de 
fiets de diepe trap op en af te gaan. En dan waren er ook nog de deftige huizen 
aan de Wilgenplas.
Wij woonden tegenover de school. Om naar Arcadia (daar kerkten wij als 
gereformeerden, ik ben daar nog gedoopt) en later naar de Meidoornkerk te 
gaan moesten wij over de Ringdijk en dan de “hol” af de Adrianalaan in. Langs 
de singels waren nog geen wegen. Op de kop van de singels waren toen wel al 
bankjes geplaatst. Daar gingen wij ’s zondags heen wandelen en aten olienoten. 
In de Molenvijver ben ik als kleuter bijna verdronken toen ik een rood keteltje 
uit het water wilde vissen; een andere kleuter heeft mij eruit gehaald. 
Dat heeft nog in de krant gestaan”, vertelt ze lachend. 

de beeF

“In het weilandje en op het speelplein van de school aan de Molenvijver 
speelde ik met de kinderen uit de buurt. Achter ons huis was nog niet 
gebouwd, je keek uit op de Ringdijk. In de oorlog maakten mijn ouders er een 
moestuintje.
Maar ook de Spinbollaan was nog niet helemaal bebouwd. Daar was wat wij 
noemden ‘De Beef’, een soort moeras. Heerlijk was het om dat uit te proberen 
en in het bosje en weiland voor ons huis te spelen met een tent en een kleedje. 
Er was nog zoveel ruimte om ons heen. 
Na de begraafplaats op de Ringdijk had je de boerderijen van Van Eijk, Van der 
Sar en Bijl. Wij haalden melk op de Hoge Limiet bij Dijkshoorn en Griffioen; de 
kinderen zaten bij vader op school.”

de oorloG

Hannie’s gezicht betrekt bij de herinnering aan de oorlog. “ Het laat je nooit 
meer los”, zegt ze. “De school, de oorlog en de koude hongerwinter hebben de 
meeste beelden achtergelaten. De brand van Rotterdam heb ik gezien en de 
vliegtuigen die laag over de stad en Bergse Plassen vlogen. Met mijn familie 
heb ik toen onder de trap gestaan, met een schrift en een potlood. Kennelijk 
had ik het gevoel dat ik moest opschrijven wat er gebeurde. 
Op de Ringdijk zag ik de vluchtelingen uit de stad lopen. Mijn ouders hebben 
zeven mensen een of twee nachten opgevangen die later weer terug naar de 
stad gingen om te kijken hoe het met hun huis en bezittingen stond.
Iedereen was bang en in die eerste periode kwamen er nogal eens mensen om 
de sleutel van de school halen. Zij wilden iets verbergen op de immens grote 
zolder. Daar kwam ik regelmatig. Er was een pad van voor naar achter en links 
en rechts zag ik dan allerlei spullen staan, echt van alles. Mijn ouders verborgen 
daar ons koperen haardstel voor de Duitsers, maar dat hebben we nooit meer 
teruggevonden.” 

“Er hebben volgens mij geen Duitsers in de school gezeten”, vervolgt Hannie 
haar verhaal. “In de hongerwinter (1944, red.) was de school gesloten, maar 
vader liet de hoogste klassen op maandagmorgen komen. Dan, terwijl ze daar 
met hun jassen aan in de hal zaten, zong en bad hij met hen en leerde hen 
Jesaja 53 uit het hoofd op te zeggen. Dit laatste vertelde mij een oud-leerling 
die het nu ook nog kan opzeggen. 
In die winter waren mijn broers en zus naar het platteland gestuurd door mijn 
ouders. Na een half jaar kwamen ze, zonder dat ze het van elkaar wisten, in 
dezelfde nacht weer thuis. Inmiddels was ons land bevrijd.”

Hannie Hessels-de Lange is Schiebroekse in hart en nieren
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ANGst eN hoNGer

“Op een dag kwam Vader maar niet thuis. We hoorden dat er een bom was 
gevallen vlakbij of op de Da Costaschool aan de Kleiweg, waar hij toen net 
naar toe was gegaan. De bom bleek echter in de Hoofdlaan terechtgekomen te 
zijn. Tot onze grote opluchting kwam hij even later rustig aangewandeld over de 
Ringdijk.”
 
Voedsel was en bleef een groot probleem, niet alleen in de hongerwinter, maar 
ook daarna. Hannie herinnert zich: “Ik moest met een emmer op de slee eten 
halen in de gaarkeuken in de Schoolstraat. Bah, wat vond ik dat vervelend. Wat 
ik wel leuk vond was het meerijden achterop de houtgasketel die aan de TOD-
bus vastgekoppeld zat. 
Met Vader ging ik op hongertocht op een fiets met massieve banden naar 
Moerkapelle naar een collega die altijd meer had dan wij. 
Op een keer hield hij zich vast aan een boerenkar op de Grindweg toen daar 
allemaal groene kolen vanaf vielen, hij wist niet hoe snel hij ze op moest rapen. 
Ook kiepte er een keer een zak vol spruiten van de bagagedrager; die moesten 
we samen bijeengrabbelen, ik vond dat maar een beetje armoedig. Maar 
kennelijk had ik nog niet genoeg honger geleden. Spruiten, altijd spruiten. 
Mijn moeder at ook stukjes gekookte suikerbiet, die ze in haar tas in een rood 
kannetje bij zich had.
Mensen probeerden toch voor elkaar te zorgen: ik weet nog dat er een mevrouw 
uit de Adrianalaan maaltijden in Arcadia georganiseerd had voor kinderen; daar 
was ik ook bij.
En de voedseldropping in Terbregge staat mij ook nog bij. Met Vader mocht 
ik mee om te gaan rapen; ik stopte chocolade in mijn kaplaarzen. Sommige 
mensen zag ik een hap boter nemen, maar dat wilde ik niet.”

“Wat ik me ook nog herinner is de toren van Arcadia, waar de Duitsers 
zoeklichten hadden neergezet. En dat direct na de bevrijding bij van Nieuwkerk, 
op de hoek van de Meidoornsingel, de meisjes die omgang hadden gehad met 
Duitsers, werden kaalgeschoren.”

de opbouW VAN schIebroeK

“Na de oorlog werden de huizen afgebouwd in het buurtje rond de 
Clematisstaat”, vertelt Hannie. “Een deel van de huizen was al in de oorlog 
gebouwd, maar vanwege gebrek aan materiaal was de bouw gestopt. 
Toen verscheen begin jaren vijftig de hele Peppelweg met winkels en het 
Rododendronplein, waar altijd heel veel kinderen speelden. 
De HBS werd in Arcadia gevestigd, in de voormalige kerk, en later werd de 
Melanchthonschool gebouwd.”

“Ikzelf ben vanuit de Secretariestraat (vroeger Raadhuisstraat) naar de 
Cipreslaan verhuisd bij mijn trouwen, heb daar eerst ingewoond en heb 
er samen met mijn man drie fantastische kinderen gekregen. Mijn tweede 
echtgenoot geniet ook van Schiebroek.
Mijn mooiste herinnering is aan het oude Schiebroek met de ruimte, de oude 
boerderijen en de rust. Het uitzicht op de plassen, de pauwen van Plaswijck die 
je hoorde en de kikkers in de Ringvaart. De koekoek hoorde je vaak genoeg; 
minder leuk, want die bracht regen.”

“Het doet me pijn als ik weer een winkel gesloten zie op de Peppelweg. De 
levendigheid die er vroeger was is weg en het winkelbestand loopt terug. 
Dat is naar om te zien. Maar er blijft nog genoeg over om de naam Tuinstad 
Schiebroek te kunnen blijven voeren, daar moeten we allemaal voor waken”, 
besluit Hannie Hessels-de Lange.

Wilt u reageren op dit artikel? Wilt u zelf uw verhaal vertellen of kent u iemand 
die kan vertellen over Schiebroek van Toen? 
Stuur dan een e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
U kunt natuurlijk ook een brief sturen: redactie Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 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

Café-restaurant Arcadia aan de Adrianalaan werd later in gebruik genomen als kerk en school
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WELKOM in ONZE 
COFFEE-CORNER!

Bij bakker Klootwijk aan de Peppelweg 
79a kunt u tegenwoordig, naast 
ons assortiment van lekker vers 
gebakken brood, broodjes, banket, 
overheerlijk gebak en taarten, ook 
gezellig in de coffeecorner zitten. 
Wij zorgen graag voor onze gasten: 
een lekker bakkie mét... aan u de 
keus! (van belegde broodjes tot 
een vers gebakken appeltaartpunt).                                      
U bent van harte welkom!

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

Mooie 
Huiswijn: 

Pierre jean

€ 5,50

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 27,50

mmm... lekker!

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard

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!
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trAcébesluIt met VertrAGING

Nadat dit voorjaar de A13/A16 overeind was gebleven bij de discussie over de 
bezuinigingen op het infrastructuurprogramma in de Tweede Kamer, heeft de 
Minister na een jaar vertraging de volgende stap gezet in het A13/A16 proces. 
In een brief van 24 mei aan de Tweede Kamer heeft zij haar standpunt 
bepaald over de uit te werken variant. Daarmee werd de compromisvariant van 
december 2011, waarmee de betrokken gemeenten en Stadsregio al in mei 
2012 hadden ingestemd, formeel vastgesteld voor nadere uitwerking tot een 
begin 2015 vast te stellen Tracébesluit.

stArtdocumeNt

Rijkswaterstaat en de Stadsregio hebben inmiddels een Startdocument 
opgesteld voor de uitwerkingsfase die na ruim een jaar moet leiden tot 
een Ontwerp Tracé Besluit (OTB). In die uitwerkingsfase wordt in een viertal 
“Gebiedstafels” de inbreng van de omgeving georganiseerd.  
Belangrijk is dat de Stadsregio bij de instemming met de variant van 
december 2011 uitgaat van een “acoustisch landschap” met een recreaduct 
bij Schiebroek en een landtunnel door het Bergsebos. Als uitgangspunt voor 
de woonomgeving is gesteld dat “de hinder van geluid en luchtkwaliteit na 
realisatie van de A13/A16 minimaal niet zwaarder is dan nu”.
De Minister heeft daarop geantwoord dat het Rijk niet meer zal doen dan 
wettelijk verplicht is en dat extra maatregelen voor rekening van de regio 
zijn, maar dat een eventueel aanbestedingsvoordeel benut mag worden voor 
bovenwettelijke maatregelen.
De Stadsregio heeft al een budget beschikbaar gesteld voor extra maatregelen, 
waarvan nog maar een beperkt bedrag over is om hieraan te besteden. In de 
OTB-fase moet nu duidelijk worden wat de extra mogelijkheden van budget en 
aanbestedingsvoordeel zullen zijn en of dit voldoende is.

INsprAAKprocedure 
Eind 2014 start een formele inspraakprocedure op het OTB en volgt het 
bestuurlijk vaststellingsproces. In die periode zal ook weer de vraag naar nut en 
noodzaak van de weg aan de orde kunnen komen, want er kan in de tussentijd 
nog van alles gebeuren zoals bijvoorbeeld nieuwe bezuinigingsronden. 
Is het geld nog wel beschikbaar? Zit dit Kabinet er nog? Hoe ontwikkelt het 
verkeer zich, blijkt het toch af te nemen door steeds meer internetwerken? 

WIJKBIJEENKOMST A13/A16
Paul Scheublin
Platform Regiopark Rottemeren A13/A16

De wonderen zijn de wereld nog niet uit: onze minister Schultz-van 
Hagen, bekend en berucht om de meters asfalt die ze te pas en te onpas 
wil aanleggen, heeft besloten om geen tol te heffen op de nieuw aan te 
leggen A13/16. Want, zo zegt zij: “Er zijn genoeg alternatieve wegen die 
de mensen zouden nemen om aan die tol te ontsnappen.” 
Wij hadden altijd begrepen dat de Minister de A13/16 aan wil leggen 
omdat er niet genoeg alternatieven zouden zijn en er daarom filevorming 
is op de bestaande wegen. Dat was een ongewenste situatie voor de 
economie volgens de Minister en de Gemeenteraad van Rotterdam was 
het daar mee eens. In dat geval is het toch wel heel merkwaardig dat die 
economie alleen vanwege die tol straks liever uitwijkt naar andere wegen.  
Zo erg kan de bestaande situatie dan toch niet zijn denken wij dan, als je 
vanwege een paar tolcenten liever in de file staat. 
Misschien een reden voor de Minister om toch nog maar eens na te 
denken of die weg nu toch echt zo nodig is?
    Marijke van Seventer

Gebruiken veertigers inderdaad veel minder de auto als vervoermiddel? 
Met andere woorden: is er nog geld en staan nut en noodzaak inmiddels niet 
nog sterker onder druk dan nu al het geval is?

WIJKbIJeeNKomst 
Het voorstel van december 2011 gaat uit van een “acoustisch landschap” 
met een recreaduct bij Schiebroek en een landtunnel door het Bergsebos. Dit 
voorstel heeft al in 2012 de instemming gekregen van de Stadsregio waarbij 
is gesteld dat uitgangspunt voor de uitwerking moet zijn, dat “de milieuhinder 
niet zwaarder mag worden dan nu aanwezig”. Daarna is ruim een jaar vertraging 
opgelopen door de val van het Kabinet, verkiezingen en bezuinigingsoperaties. 
Uiteindelijk heeft de minister het voorstel in mei dit jaar vastgesteld voor nadere 
uitwerking. Rijkswaterstaat en de Stadsregio komen in december in een aantal 
wijkbijeenkomsten toelichten wat de stand van zaken is en hoe het overleg met 
de omgeving gaat plaatsvinden. 
Voor Schiebroek op 11 december van 19.00 - 22.00 uur in uw wijkgebouw 
Castagnet, Larikslaan 200. Zorg dat u er bij bent!

Naschrift

U SCHRIJFT ONS...
Ongeveer een jaar geleden stond er in dit blad een oproep van een sociaal 
bewogen mens in verband met de problemen van de Voesdelbank in onze 
wijk. Ik was geraakt door dit verhaal. Eigenlijk wist ik niet dat het ook hier, in 
het toch redelijk “welgestelde” Schiebroek, er niet met iedereen zo goed voor 
stond. Dus heb ik contact opgenomen met de schrijver en heb me aangemeld 
als donateur-in-natura voor de Voedselbank. Weliswaar heb ik het zelf ook niet 
breed, maar elke week voor een paar euro’s iets extra’s kopen, dat lukt me 
wel. En nu, na ongeveer een jaar, merk ik dat het bijna een sport voor mij is 
geworden om achter de koopjes aan te gaan. 
Heeft onze grootgrutter een actie twee halen, een betalen? dan is er een voor 
mij en een voor de Voedselbank. In de reclamefolders staan elke week wel leuke 
aanbiedingen. Kortom, ik ben een koopjesjager geworden. En het resultaat: 

Ik eet goedkoper, leef goedkoper, want het blijkt goedkoper te kunnen, Nooit 
gedacht! En het voelt goed om niet alleen aan ijzelf en mijn eigen portemonnee 
te denken. Bovendien: de korting is voor mij soms ook aanleiding om wat 
extra’s te kopen: ik had er niet op gerekend dat ik bijvoorbeeld groeten voor 
€ 0,49 p.p. zou eten, dus de bonus van € 0,50 kan aan iets anders worden 
besteed.

U vraagt zich waarom ik dit schrijf? Vooral om u, lezer, aan te sporen om het 
ook te proberen en daarmee de Voesdelbank te steunen. Daarnaast ben ik 
benieuwd of er velen met mij zijn die uit betrokkenheid met de medemens iets 
extra’s doen. Ik kan het in ieder geval van harte aanbevelen.

  wijkbewoner E.L. (naam en adres bij redactie bekend)

Lees meer over de mogelijkheid om in te zamelen voor de Voedselbank op pag. 15
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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

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

M E U L M A N

Peppelweg 70a, 3053 GN Rotterdam
T:  010 -  418 44 19,  www.quit ro.n l

Goodforall 
Tassen!

Good for me
Good for you
Good for us
Good for all

SPIEGELSCHRIFT
Een prachtig boek van Evert 
van Leerdam. Schitterende 
sfeertekeningen. Humor en veel 
‘understatement’, fraai taalgebruik 
en leest als een trein…’

Nu ook verkrijgbaar bij boekhandel 
H.M. Coelers, Peppelweg 124, 
3053 GT Rotterdam, tel. 4189356 
of online te bestellen bij 
www.coelers.nl
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WERELDWIJD: DE WERELDWINKEL
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Een van de organisaties die is aangesloten bij onze bewonersorganisatie 
Leven in Schiebroek (LiS) is de Wereldwinkel in Schiebroek. Hebben wij dan 
een Wereldwinkel zullen sommigen van u nu verbaasd vragen? Jazeker is 
het antwoord, al 22 jaar! Alleen, die winkel zit niet in een winkelpand zoals 
bijvoorbeeld de Wereldwinkel in Berkel. Hoe dat zo gekomen is? Dat komt 
omdat deze wereldwinkel een aparte Schiebroekse ontstaansgeschiedenis 
heeft.

brede sAmeNWerKING

Natuurlijk is ook de Schiebroekse Wereldwinkel aangesloten bij de Fair Trade-
organisatie, maar de winkel is indertijd opgezet door de Schiebroekse kerken. 
Meer dan twintig jaar geleden zijn de Katholieke parochies in Schiebroek – nu 
samengegaan in de Vier Evangelistenparochie – en de (toen nog) Hervormde 
en Gereformeerde kerk (nu samen als wijkgemeente van de PKN-gemeente 
Noordrand) een samenwerkingsverband aangegaan. 
Zij spraken af om binnen de gemeente/parochie projecten op te zetten voor 
Schiebroek. Eén van die projecten was bijvoorbeeld het Krantencafé.  Ervaren 
vrijwilligers hielpen daarin starters op de arbeidsmarkt met het schrijven 
op personeelsadvertenties in de krant. En nog steeds bestaat Zijspoor, de 
huiskamersoos waarin mensen met een psychiatrische achtergrond elkaar 
kunnen ontmoeten. 

ooK de derde Wereld

Maar toenmalig pastoor Oosterwijk van de Verrijzeniskerk wilde meer: hij wilde 
een project in Schiebroek waar ook de Derde Wereld baat bij zou hebben. En 
zo ontstond de Wereldwinkel Kerken Schiebroek. Aangesloten bij de Fair Trade-
organisatie en gerund door vrijwilligers.
Iedere derde zondag van de maand staat de Wereldwinkel na de dienst met een 
volle toonbank in De Oase (naast de Verrijzeniskerk), en iedere laatste zondag 
van de maand na de dienst in de Kastanjezaal bij de Goede Herderkerk. 
Een paar keer per jaar wordt de Wilgenborgh aangedaan en op de voorjaars-
markt en tijdens het Kunstfestival in september op het Rododendronplein is 
de Wereldwinkel present. Met Fair Tradegoederen zoals eerlijke koffie en thee, 
maar ook met fraaie cadeau-artikelen uit de hele Derde wereld. Allemaal 
geproduceerd voor en aangekocht door de Wereldwinkel voor een eerlijke prijs 
die direct aan de plaatselijke bevolking ten goede komt. Een concept dat in 
Schiebroek al 22 jaar wordt omarmt door iedereen die de Derde Wereld een 
goed hart toedraagt.

ANdere tIJdeN

“Maar er komen nu toch veranderingen,” zegt Lijda van Kleij, voorzitter van de 
Wereldwinkel Schiebroek. “Alle 22 jaar ben ik voorzitter geweest, maar nu draag 
ik het stokje over aan Petra van Moûrik. 

Er komen veranderingen in de Wereldwinkel en dan is het goed als er eens een 
ander gezicht komt. Ook Petra heeft al een lange staat van dienst achter zich 
als vrijwilliger van de Wereldwinkel, maar dan in Delfshaven en in het centrum 
van Rotterdam. Zij heeft dus ervaring met een op andere wijze gedreven 
Wereldwinkel.”

Gaat het dan slecht, vraag je je dan af, dat dingen veranderd moeten worden, 
iedereen staat toch achter de Wereldwinkel? 
“Nee, het gaat niet slecht”, zegt Lijda, “we gaan juist veranderen omdat 
het zo goed gaat. Tegenwoordig hoef je niet meer naar de Wereldwinkel als 
je Fair Trade-artikelen wilt hebben; zelfs de grote supermarkten hebben 
Fair Tradeproducten in hun assortiment opgenomen. Dan is verkoop van 
levensmiddelen e.d. via de Wereldwinkel niet meer zo nodig en kun je je meer 
op andere producten richten. “Cadeau-artikelen,” vult Petra aan, “mooie spullen 
die in de Derde wereld worden geproduceerd en die wij graag aan onszelf en 
aan de mensen om ons heen cadeau doen. Alleen...  die artikelen vragen wel 
meer ruimte op de toonbank. En ze zijn ook vaak wat te groot om van het ene 
verkooppunt naar het andere gesjouwd te worden. 

Daarom zijn we aan het nadenken over een ruimte om onze spullen permanent 
op te stellen, een etalage dus. En ja, bij een etalage hoort een winkelruimte. 
Momenteel zijn we aan het bekijken of zoiets te realiseren is. Dat betekent wel 
dat we niet meer een exclusief kerkelijke organisatie zijn en daarom hebben we 
onze naam gewijzigd in Wereldwinkel Schiebroek. Die achterliggende gedachte 
van waaruit de kerken indertijd deze winkel hebben opgezet houden we 
natuurlijk: vanuit Schiebroek iets goeds doen voor de Derde Wereld. 
Maar nu nog de juiste plek te vinden om vanuit Schiebroek wereldwijd te gaan!”

Voorzitter Lijda van Kleij draagt na 22 jaar de hamer over aan Petra van Moûrik

Op onze oproep in het maandblad van november hebben velen van u gereageerd met een bijdrage. Dank u allen 
hartelijk. Mocht u de oproep voor steun aan ons maandblad hebben gemist, dan zeggen we het graag nogmaals:
Wij vinden het fijn als u ons een steuntje in de rug geeft door een vrijwillige bijdrage op bankrekening 

IBAN nr. NL 04 INGB 0000590484 t.n.v. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek. 
Dank u wel Schiebroek!

DANK AAN ALLE GULLE GEVERS
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Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
info@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Stichting Kunstfestival
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Schiebroek
Mw. P. van Moûrik, 
wereldwinkel@leven-in-schiebroek.nl
LETS Ruilwinkel
tel. 218 88 44
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
Winkeliersvereniging Schiebroek
Mw. J. Mastenbroek, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32

DONATIES
Op IBAN nr. NL 04 INGB 0000590484  
kunt u uw bijdrage storten t.n.v. penning-
meester Samenwerkende Bewonersorgani-
saties Schiebroek.

REDACTIE
Redactieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl. 

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

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 6 
februari 2014. U kunt uw kopij vóór 
15 januari 2014 inleveren. 

Volkstuinvereniging Lusthof
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Bewonersgroep Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761
Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid
Cocky van Trigt, tel. 418 29 46.
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zond en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu

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

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

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:

De redactie is op zoek naar mensen die zeven keer per jaar in 
Schiebroek ons magazine willen bezorgen. Het is een gezond karweitje, 
dus geschikt voor jong en oud. Wij vinden het fijn als u even contact 
opneemt voor nadere informatie:
info@leven-in-schiebroek.nl. Bellen kan ook: 422 77 28. 
Graag tot spoedig!

Weet u het nog? Vorig jaar riepen wij u op om bij uw decemberboodschappen 
ook wat extra boodschappen te doen. Boodschappen bedoeld voor mensen 
in onze wijk die het niet zo goed hebben en een beroep moeten doen op de 
voedselbank. Die boodschappen werden verzameld door Chiel en Madelon 
Hendrix die zorgden dat ze op de juiste plaats terecht kwamen. U reageerde 
enthousiast, zo enthousiast dat inmiddels een hele organisatie is ontstaan bij 
Chiel en Madelon, compleet met iemand die speciaal voor hen de pakketten 
naar Schiebroek rijdt! Maar natuurlijk kan er altijd nog bij, want de nood is 
helaas nog steeds hoog. Waar zoal behoefte aan is?: Rijst, pasta, couscous, 
groenten in blik of glas, bak en braadproducten, olie suiker, koffie, thee, bloem, 
broodmix, muesliblikken of pakjes soep, verpakte en langer houdbare vlees- en 
visprodukten, zeep, tandpasta en tandenborstels, toiletpapier, maandverband/
tampons, shampo, deodorant, scheercrème en scheermesjes, wasmiddelen en 
handwasmiddelemn, afwas- en schoonmaakmiddelen en waar je de lijst nog 
mee aan kunt vullen dat je in het dagelijks leven gebruikt. Dat is allemaal heel 
erg welkom. 
Wilt u ook weer bijdragen? Neem dan contact op met Madelon Hendrix, 
email:verenigd@hotmail. Com. Zij zal graag zorgen dat uw spullen komen bij de 
mensen die het nodig hebben. Heeft u geen email, dan kunt u een briefje met 
uw contactgegevens afgeven aan de balie van de Castagnet, Kastanjesingel 80, 
t.a.v. Leven in Schiebroek, dan zorgen wij dat het bij Madelon terechtkomt!

EXTRA BOODSCHAPPEN

Magazine
Leven in Schiebroek

Steun uw wijkblad. Maak een bedrag naar keuze over 
op onze rekening NL 04 INGB 0000590484 
t.n.v. Sbo Schiebroek en wij kunnen dit blad gratis 
bij u blijven bezorgen. Het blad wordt gemaakt door 
vrijwilligers. U kunt op hen rekenen, zij ook op u?

BEZORGERS GEVRAAGD
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CSI SCHIEBROEK

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

Vorige keer hebben wij u attent gemaakt op het feit dat u niet alleen voor 
zaken van grote spoed het alarmnummer 112 kunt bellen bij het zien van 
verdachte omstandigheden. In het bijzonder gaat het dan om observaties en 
voorbereidingshandelingen in verband met overvallen en woninginbraken.
Inmiddels begint deze tip al aardig door te werken en krijgen wij de laatste tijd 
diverse meldingen van ‘verdachte personen’. Dank voor uw betrokkenheid! 

Deze keer willen wij vragen u vooral tijdens de feestdagen extra alert te 
zijn.  Vooral dan zijn shoppende woninginbrekers er op uit om hun slag te 
slaan. Zij maken gebruik van de afwezigheid van veel mensen in verband met 
familiebezoek en korte vakanties. Hetzelfde geldt voor de kerstavond en nacht.
In de opmaat naar Kerst en de jaarwisseling spreken wij, net als vorige jaar, over 
ons “donkere dagen offensief”.
In de winkelstraten surveilleren wij, in verband met verruimde openings- en 
sluitingstijden, extra om potentiële overvallers af te schrikken.

opeNbAre VerlIchtING

Veel vragen hebben wij binnen gekregen over de defecte openbare verlichting in 
Schiebroek in de maand november. Een probleem dat kennelijk niets te maken 
had met het vervangen van de openbare verlichting, maar een op zichzelf 
staand euvel is dat telkenmale voor kortsluiting in een regelkastje zorgde.
Veel heen en weer bellen van onze kant gaf niet direct het gewenste resultaat. 
De stuiptrekkingen van de techniek zijn soms zeer weerbarstig.
In verband met de donkere plekken hebben de surveillancewagens vooral ‘s 
nachts extra in de wijk gereden.
Op het moment dat dit stukje in het blad zal staan hoop ik dat het probleem is 
verholpen.

Overigens kunt U voor dit soort klachten bij u in de buurt het gemeentelijk 
nummer 14010 bellen. Dit nummer kunt u ook ruim voor de jaarwisseling 
bellen om te voorkomen dat losliggende rommel in brand kan worden gestoken 
en/of wordt gebruikt als projectiel om vermielingen aan te brengen..
Frits en ik zullen op oudejaarsavond nog een schouw houden voor de feitelijke 
jaarwisseling. 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

DONKERE DAGEN-OFFENSIEF

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

VROUW RIBES 
EN DE PARTICIPATIE-
SAMENLEVING

Mijn buurvrouw  vroeg of ik me al had opgegeven voor de gebiedscommissie: 
“Dat is nu echt wat voor jou Adriana! Je bent immers altijd in de weer voor 
Schiebroek en straks in die commissie mag je participeren!” 
“Hoe werkt dat?” vroeg ik. “Nu gewoon: die commissie mag straks als de 
deelgemeente opgeheven is advies uitbrengen over wat ze nodig vinden voor 
ons gebied. Die gaan dus participeren in het bestuur. En daarvoor krijgen ze een 
participatiebudget. Snap je?”

Ik moest toegeven dat het me niet helemaal duidelijk was, al dat participeren. 
’t Is ook geen alledaags woord. Hoewel… je hoort het steeds meer. Onze 
koning was er al mee begonnen. In de troonrede zei hij het luid en duidelijk: 
we worden een participatiesamenleving. Niet meer voor je laten zorgen door de 
overheid, nee, het volk wil dat niet, het wil het zelf mee kunnen regelen, het wil 
participeren.  

Is dAt zo?
Ik stond ervan te kijken, ik wist nog helemaal niet dat ik dat wilde! Maar 
nu ging ik dan toch maar eens kijken hoe dat werkt, participeren in een 
gebiedscommissie. Dus vroeg ik hoe ik in zo’n commissie kom. Ik vroeg het de 
deelgemeente. Die is er per slot nog even, kan nog even voor mij zorgen voordat 
ik moet, pardon wil, participeren. 

“Het is heel simpel”, zei de ambtenaar tegen mij. “Je hoeft alleen maar een 
kieslijst aan te leveren bij een gemandateerd ambtenaar. Dat doe je met een 
registratieformulier met je naam erop. 
En je levert dan ook gelijk een gemachtigdenformulier in. Die gemachtigden 
moeten je machtiging tot plaatsing van de aanduiding van je lijst ondertekenen. 
O ja, en je lijst zelf moet  nog minimaal 25 ondersteuningsverklaringen hebben. 
Die 25 mensen moeten wel tekenen in het bijzijn van een ambtenaar, maar dat 
kan toch geen probleem zijn?” 

Je moet met heel veel mensen participeren om dat voor elkaar te krijgen, 
begreep ik. “Ja”, zei de ambtenaar, “maar daarvoor hebben we nu die  
participatiesamenleving. Dat woord is niet voor niets woord van het jaar 
geworden!” 
Ik besloot om toch eens in het woordenboek op te zoeken wat dat nou toch is, 
participatie. Deelneming, zei het woordenboek. Dat begreep ik, dat hebben we 
nodig met al dat samenleven met al die participanten, deelneming. 
Mijn diepste deelneming, mag ik wel zeggen.

ATTENTIE:
Hebt u LiS-magazine niet ontvangen?
Laat het ons dan even weten. 
Tel. 422 77 28 of e-mail
info@leven-in-schiebroek.nl
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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


