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*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten

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

   * Dames en herenkapsalon * schoonheiDssalon          
  * peDicure/manicure

Openingstijden:

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

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

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

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

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

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

ACRODENT tanDtechniek en tanDartspraktijk

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

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

Een goed boek van Coelers leest u 
met een bril van Broeders

Fijne 
leesdagen 
met een 
scherp 
zicht 
op 

2016

Wegens gebrek aan Winteropslag grote partij 
biologische aarDappels te koop.
5kg  € 4,-       10kg € 7,-       25kg € 15,- .
grote pompoenen  0,50 euro per kilo.

Bel gerust even met Reinoud Majoor (terrein Natuurtalent)
Tel. 06-13075303
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

GAAT ROTTERDAM DE STADSWINKEL SLUITEN?

De stad Rotterdam is voornemens om onze stadswinkel te gaan 
sluiten. Omdat de stad Rotterdam moet bezuinigen. Nog maar kort 
geleden vroeg de stad aan de gebiedscommissie wat er voor wensen 
waren op het gebied van verbetering van de dienstverlening. De 
gebiedscommissie wist het wel: verruiming van de openingstijden én 
de mogelijkheid voor een vrij-inloopspreekuur. Het is namelijk altijd 
erg druk in de stadswinkel aan de Argonautenweg. En het is er nog 
drukker geworden sinds Overschie erbij is gekomen. Het leidt tot lange 
wachtrijen voor de verschillende balies. Hoe kan het ook anders in een 
gebied met ongeveer 60.000 inwoners?

uitsluiting

Wie schetst nu toch onze verbazing dat, in plaats van verbetering, 
er een enorme verslechtering van de dienstverlening plaatsvindt? In 
Schiebroek wonen veel ouderen. Velen van hen zijn minder mobiel, 
hebben geen computer laat staan digitale vaardigheden. Want juist dat 
laatste is een van de argumenten die de stad gebruikt. "We gaan steeds 
meer digitaal doen" is het credo. Daarbij wordt een grote groep mensen 
uitgesloten. Mensen die ofwel niet in staat zijn om met een computer te 
werken ofwel geen geld hebben voor een computer.

Het is reuze vervelend dat er geen goede communicatie is met de stad 
Rotterdam. Telkenmale wordt de burger overvallen door maatregelen 
waarop nauwelijks meer invloed is uit te oefenen. De dienstverlening 
van de stad Rotterdam staat al enige tijd ter discussie. Het besluit om 
de stadswinkel te sluiten hebben we uit de krant moeten vernemen. 

De bewonersorganisatie Leven in Schiebroek schrijft een brief aan de 
gemeenteraadsleden. Met bezwaren tegen de voorgenomen sluiting van 
de stadswinkel aan de Argonautenweg. Wanneer u die bezwaren deelt, 
schrijf dan ook een brief of stuur een e-mail. 
Een voorbeeldtekst treft u hiernaast aan. Een brief kunt u richten aan: 
Gemeenteraad Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Een 
e-mail kan worden gestuurd naar info@griffie.rotterdam.nl. De griffie 
zorgt ervoor dat uw brief bij de gemeenteraadsleden terechtkomt.

Aan de leden van de Gemeenteraad van Rotterdam,

Dames en heren,

Hierbij maak ik ernstig bezwaar tegen het voorgenomen 
besluit om de Stadswinkel aan de Argonautenweg 23 te 
Hillegersberg-Schiebroek te sluiten.

De inwoners van Hillegersberg-Schiebroek en de 
inwoners van Overschie maken gebruik van de 
stadswinkel aan de Argonautenweg. Bij elkaar zijn dat 
ongeveer 60.000 mensen, een aantal dat vergelijkbaar 
is met een middelgrote gemeente in Nederland. 
In Schiebroek woont een groot aantal ouderen. Velen 
van hen zijn minder mobiel, hebben geen computer laat 
staan digitale vaardigheden. 
Het is onverantwoord om zo'n grote groep mensen uit 
te sluiten. 

Met klem verzoek ik u de stadswinkel aan de 
Argonautenweg 23 open te houden. 

Met vriendelijke groet,
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De vrouwen van Stadslandbouw Schiebroek zijn trots. Trots op hun 
gezamenlijke moestuin in Schiebroek-Zuid, hun inspanningen om er 
de mooiste en lekkerste groenten te kweken, op hun kookkunst en 
op elkaar. En daar hebben ze alle reden toe, want inmiddels zijn de 
vrouwen 'wereldberoemd' in Schiebroek en in Rotterdam. Met hun 
prachtige producten staan ze op de Oogstmarkt in Rotterdamse wijken 
en zijn ze trouw te vinden tijdens de maandelijkse Puurtalentmarkt. 
Maar dat is niet alles. De vrouwen hebben de kunst van het koken 
ontdekt en maken de heerlijkste gerechten. Naar ieders wens. En zo is 
er langzamerhand ook een 'cateringtak' toegevoegd. 

Veel Schiebroekenaren weten de vrouwen inmiddels te vinden en 
tijdens menig partijtje of bijeenkomst wordt 
er gesmuld van de gerechten. Gerechten met 
een internationaal karakter. Met zorg en 
liefde bereid. 
De vrouwen van Stadslandbouw
Schiebroek hebben een eigen blog. 
U kunt hen volgen op:
stadslandbouwschiebroek.blogspot.nl
en ook via Facebook.
Stadslandbouw Schiebroek is een 
initiatief om trots op te zijn.

U bent van harte welkom! 
PEPPELWEG 152

Loop eens binnen in onze gezellige winkel. U kunt er 
van alles vinden: boeken, kleding, kinderspeelgoed en 
glaswerk. Er is vast wel iets van uw gading bij. 
En hebt u zelf ook spulletjes over? Breng ze dan
bij ons, u maakt er anderen weer blij mee. 
De vrijwilligers van Blok’s ontvangen u graag! 
Surf ook eens naar onze website: www.blokspaperwork.nl

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

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

BLOK’S PAPERWORK STADSLANDBOUW 
SCHIEBROEK

- 23 jaar ervaring op de woningmarkt

- persoonlijke benadering

- uw woning op funda.nl

- maximale inzet om uw woning te verkopen

- een optimale service en begeleiding

- uw woning in onze etalage (Tjaskerlaan 76)

- scherpe tarieven op basis van No Cure No Pay

- flexibel: afspraken zijn ook mogelijk in de   

 avonduren en op zaterdag.
Uw makelaar

            met meerwaarde!

Wij wensen u fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016

VERKOOPBEMIDDELING   .   AANKOOPBEGELEIDING   .   TAXATIES   .   HYPOTHEKEN

Tjaskerlaan76, 3052 HR Rotterdam  
Erasmuslaan 45, 2984 XH Ridderkerk

088 11123 00
06 3336 7013

info@edithdenhoedt.nl
edithdenhoedt.nl
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Op 23 september 2015 stuurde wethouder Eerdmans aan onze 
gebiedscommissie een brief waarin hij aankondigde op het open terrein aan 
de Soesterbergsestraat in Overschie elf zogenaamde Skaeve Huse te plaatsen. 
In die Skaeve Huse zouden personen worden gehuisvest die woonoverlast 
veroorzaakten doordat zij niet goed (meer) konden omgaan met prikkels in 
hun omgeving en die nu als laatste kans, in plaats van uitzetting, huisvesting 
in een Skaeve Huse zou worden aangeboden. 

De ranDvoorWaarDen

Zo’n Skaeve Huse moest staan in een prikkelarme omgeving op tenminste 
350 meter afstand van woningen. De daar te vestigen personen dienden zich 
akkoord te verklaren dat zij daar aan een intensief begeleidingsprogramma 
zouden meewerken, gericht op resocialisatie. Want het doel is, zo onderstreepte 
de wethouder, dat die mensen ooit terug zouden kunnen keren in een normale 
woonomgeving. Aan onze gebiedscommissie vroeg de wethouder hierover 
met de bewoners van het gebied in gesprek te gaan – een participatieproces 
op te starten heette dat officieel - en een advies uit te brengen, gebaseerd 
op bevindingen van bewoners. In dat advies moesten drie vragen worden 
beantwoord: voldoet de locatie aan de door de wethouder gegeven criteria; 
welke randvoorwaarden moeten ingebouwd om te zorgen dat er zo weinig 
mogelijk overlast voor de wijk is en welke beheersmaatregelen zijn daarvoor 
noodzakelijk. 

De enquête

Met die opdracht ging de commissie vervolgens aan het werk. Allereerst werd 
het participatieproces opgestart. Eigenlijk was dat proces al gestart met de 
informatiebijeenkomsten van wethouder Eerdmans. Maar was dat niet een valse 
start? De wethouder zei toen zelf dat als op de vraag of we Skaeve Huse wilden 
95% nee zou antwoorden, hij toch gewoon doorging! De commissie hield een 
digitale enquête die door iedereen in het gebied kon worden ingevuld (wel 
aangeven of je uit het direct betrokken gebied Schiebroek komt of uit één van 
de andere wijken) en een drietal gespreksavonden voor Noord, Zuid en Midden 
Schiebroek. Hiervoor werden schriftelijke uitnodigingen rondgestuurd. Er werd 
op die manier volop gelegenheid gegeven aan iedereen om zijn/haar stem te 
laten horen.
Met wat er gezegd werd in de enquête en op de avonden over de door de 
wethouder gestelde vragen diende de commissie het advies op te stellen. En 
dat bleek helemaal niet eenvoudig! Er was een speciale vergadering belegd 
op 1 december 2015,die om acht uur ’s avonds begon, maar om middernacht 
waren de commissieleden er nog niet uit. Waar ze wel uit waren was uit het 
gebouw, want de beveiliging zette het alarm aan en joeg de commissie het 
pand uit. Die besloot daarop om op 8 december jl. verder te gaan.

het aDvies

Op die eerste december was in ieder geval duidelijk geworden dat een groot 
deel van de commissie zich niet kon vinden in het conceptadvies dat aan hen 
was voorgelegd. Het voorgelegde advies was positief, maar gaf wel een aantal 
voorwaarden aan waaraan dan voldaan moest worden. Kortgezegd luidde het: 
Ja, mits... Een aantal commissieleden vond dit te soft. Naar hun mening was 
het verhaal te wollig, werd niet duidelijk genoeg aangegeven wat er allemaal 
nodig was en kon de wethouder er alle kanten mee op. En dat kan niet, met 
een wijk als Schiebroek-Zuid ernaast, zei men. Daar zijn zoveel problemen dat 
je niet zonder waarborgen Skaeve Huse ernaast kunt zetten. Daarom verraste 
dit groepje, waaronder de afvaardiging van de bewonersorganisaties, de rest 
van de commissie op 8 december jl. met een alternatief advies met duidelijke 
voorwaarden voor veiligheid en beheer, zoals de voorwaarde om ruime  

SKAEVE HUSE: EEN PIJNLIJKE BEVALLING
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

bevoegdheden te geven aan de begeleidingscommissie.

pijnlijke bevalling

Men zou denken dat de vergadering vervolgens eens goed ging nadenken 
over 'waar hebben wij het over' en 'wat willen wij voor ons gebied', maar de 
commissieleden kibbelden eindeloos over welk van de twee adviezen ze nu 
gingen behandelen, of het negatieve advies wel door het participatieproces 
ondersteund werd (want de bewoners hadden het niet voor de vergadering 
kunnen lezen) en of de indieners wel iets hadden mogen indienen, want ze 
waren niet allemaal bij alle info-avonden geweest. Uiteindelijk werd besloten 
om alleen het tweede advies in behandeling te nemen, maar dit was al 
een dusdanig pijnlijke bevalling dat men daarna niet eens (meer) aan de 
inhoud toekwam, maar zonder meer tot stemming overging of het advies 
werd aangenomen ja of nee. Tot verrassing van sommige commissieleden 
wèrd het negatieve advies aangenomen. Met grote meerderheid van stemmen 
zelfs. Maar of het nog een grote indruk maakt op de Coolsingel na al het 
onderlinge geharrewar? De wethouder zelf zat op de publieke tribune en 
kon het gesteggel van a tot z volgen. Met eigen ogen aanschouwde hij een 
commissie die meer met zichzelf bezig was dan met de zorg om het gebied en 
haar inwoners. Welk advies zou hij desgevraagd aan onze commissie hebben 
gegeven? Hoogstwaarschijnlijk om eens na te denken over randvoorwaarden en 
beheersmaatregelen voor de commissie zelf!

Lieve mensen, 

Het is alweer een tijdje geleden dat wij van ons lieten horen, maar nu 
is er weer een heleboel te vertellen. De bedrijfsleiding van Albert Heijn-
Peppelweg heeft ons wijkproject als ‘goed doel’ gekozen voor al het 
speelgoed dat door hun actie wordt ingezameld. Het resultaat oversteeg 
onze verwachtingen. En er zijn ook zoveel ècht mooie spullen bij! Omdat 
er veel méér gegeven is dan we kwijt konden aan de kinderen van 
onze ‘doelgroep’ (klanten van de Voedselbank in onze wijk) hebben we 
gelukkig ook andere kanalen binnen onze wijk gevonden. Hierdoor kan 
al het gegeven speelgoed ook gegarandeerd in de wijk blijven en bij 
deze kinderen terecht komen. Daarom willen we, via dit berichtje, alle 
gevers en de mensen van Albert Heijn-Peppelweg ontzettend hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage! Er doet nóg een kerk mee met inzamelen 
van levensmiddelen: de Hillegondakerk in Hillegersberg. Dit betekent 
dat er nu vier kerken actief zijn, en dat er elke zondag een inzameling is. 
De klanten van de Voedselbank in onze wijk krijgen elke week een extra 
aanvulling op het standaardpakket. Dat komt nog eens naast de inbreng 
van alle individuele gevers, die elke donderdag bij ons aan de deur komen. 
We mogen met elkaar trots zijn op zoveel betrokkenheid bij onze ‘mede-
wijkers’, die onze steun zo hard nodig hebben! 
Tot slot: we hebben eind september een geweldige spulletjesmarkt in de 
Oranjekerk mogen houden. Naast de gezelligheid en de nieuwe contacten 
die dat gebracht heeft is er ook weer financiële ruimte ontstaan voor het 
kopen van duurdere producten, zoals vlees en wasmiddel. 
De opbrengst was zo weelderig, dat we dit een aantal keren kunnen doen.
Graag willen we ook hiervoor alle mensen bedanken die dit mogelijk 
gemaakt hebben.

Een hartelijke groet van Chiel en Madelon Hendrix
verenigd@hotmail.com

VOEDSELBANK
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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) 

Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK

De redactie van LiS-magazine is op 

zoek naar:

BEZORGERS m/v

Ons blad komt zes keer per jaar uit. 

Belangstelling? 

Bel dan 010-422 77 28 of stuur een e-mail 

naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl
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CONTAINERADOPTIE NU OOK MOGELIJK IN SCHIEBROEK
Iedereen woont graag in een schone en veilige buurt. Toch wordt er in 
Schiebroek regelmatig huisvuil naast de ondergrondse afvalcontainers 
geplaatst. Hierdoor verslechtert het straatbeeld en ontstaan er onveilige 
situaties. U kunt hier iets aan doen. Adopteer een afvalcontainer en hou samen 
met de gemeente Rotterdam uw buurt schoon en veilig. 

containeraDoptie

Door een container te adopteren levert u als bewoner een actieve bijdrage 
aan de leefbaarheid in uw buurt. Samen met de gemeente houdt u een 
zelf te bepalen containerlocatie schoon en veilig. U ontvangt hiervoor een 
containersleutel om eventuele verstoppingen te verhelpen en een unieke code 
die u de mogelijkheid biedt een voorrangsmelding te doen. Bovendien voorziet 
de Gemeente Rotterdam u van een adoptantenpakket met hierin de middelen 
die nodig zijn om klein afval dat naast de container ligt veilig in de container te 
gooien. 

samen voor een schoon schiebroek

Uiteraard doet de Gemeente Rotterdam er alles aan om de containerlocaties 

in Schiebroek veilig en schoon te houden. Hiervoor is de gemeente deels 
afhankelijk van de oplettendheid van betrokken inwoners. Als containeradoptant 
maakt u deel uit van een stadsbreed netwerk dat de gemeente helpt om afval 
naast containers snel en efficiënt op te ruimen. U speelt als containeradoptant 
dus een belangrijke rol bij het schoon en veilig houden van uw wijk. 

ook aDopteren?
Wilt u ook een ondergrondse container adopteren, alleen of met uw buren? 
Meld u dan aan via containeradoptie@rotterdam.nl. Kijk op www.rotterdam.nl/
containeradoptie voor meer informatie. 

DOORBIJTEN IN HSL-DOSSIER HELPT
Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Voor extra maatregelen in Lansingerland reserveerde de toenmalige 
staatssecretaris van Mansveld op 1 oktober 2015 ongeveer 38 miljoen euro om 
de geluidsoverlast van de HSL hoorbaar te gaan beperken. De bewindsvrouw 
deed dit in een brief aan de Tweede Kamer. Een positief en concreet resultaat 
van zes jaar strijd van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland. 
Hoe kreeg deze stichting, gesteund door vele bewoners, dat voor elkaar?

burgerparticipatie

In een proces van ‘co-creatie’ werkte de stichting sinds maart dit jaar samen 
met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit om technische oplossingen 
binnen het gestelde budget op tafel te krijgen. De echte ontwerpfase moet 
overigens nog beginnen. Maar in gezamenlijk overleg zijn toch contouren 
geschetst van nieuwe schermen en aanpassingen van bestaande. Met als 
uitgangspunt de inpassing in het landschap. Veel moet nog worden uitgezocht, 
geregeld en vastgelegd. Maar in hoofdlijnen zijn burgers en overheid het nu 
met elkaar eens. Dat is bijzonder, omdat burgerparticipatie maar al te vaak 
een wassen neus lijkt. Oftewel de burgers denken mee, maar de politiek en 
ambtenarij beslissen toch. En: beter weten dan overheidsvertegenwoordigers? 
Dat kan natuurlijk niet. Of toch?

hobbels

In het overleg tot nu toe zijn de burgers via de stichting gelijkwaardige partner 
van het ministerie. Hoe kon de stichting tegen stroom in dit resultaat behalen? 
Vooral door volhouden in tijden van tegenslag, zelf een alternatief plan 
publiceren en contact zoeken en onderhouden met de plaatselijke en landelijke 
politiek. Op zich niks nieuws onder de zon. Andere actieve burgers doen dit 
ook. Vooral het onderhouden van contact is een belangrijke factor. Dat kan per 
mail en ‘live’. Spreek eigen plaatselijke politici aan. Zorg dat je ook zelf in Den 
Haag gezien en gehoord wordt. Ga naar een parlementair debat over de zaak. 
Houd de voortgangsrapportages bij van de rijksoverheid. Lees deze en reageer 
in media of naar de politiek over fouten, lacunes of tegenspraak in stukken of 
uitspraken van beleidsmaker en politici.

horzel

Gebruik daarbij de publiciteit. Maar misbruik de media ook weer niet met 
stromen persberichten zonder hard nieuws of markante uitspraken. Een goede 
website kan helpen. In Lansingerland heeft de stichting een website www.
stopherriehsl.nl Geen goud op snee of zeer flitsend van karakter. Maar toch een 
gedegen platform waarop eigen berichten een plek krijgen. Richting de politiek 
is het van belang om goed en in compacte vorm de argumenten op een rij te 
zetten. Zorg ook dat bekend is hoe in Den Haag de hazen lopen en onderhoud 
contact met de betrokken vaste Commissie uit de Tweede Kamer.

politiek

Het gelijkwaardig samenwerken van burgers met de Rijksoverheid en de 
Stichting Stop Geluidsoverlast HSL is mede toe te schrijven aan politieke 
druk. Uiteindelijk kwam het tot een aangenomen motie in de Tweede Kamer in 
2015. Deze motie dwong burgers en overheid om in gelijkwaardige posities te 
gaan overleggen over oplossingen. Dat was niet het enige. Een drukbezochte, 
emotievolle avond met bewoners in maart 2015 was voor de ambtenaren 
van Infrastructuur en Milieu ook een eyeopener. Verzuim niet om elkaar als 
actieve burger regelmatig moed in te spreken. Want applaus lijkt soms ver weg. 
Omgaan met tegenslag, dat was dan ook voor de stichting in Lansingerland een 
belangrijke factor.

A13/A16:
LiS heeft in samenwerking met de werkgroep Planologie een zienswijze 
ingediend op de A13/16. 
De zienswijze is te lezen op onze website www.leven-in-schiebroek.nl

oproep:  meeDenken  over  acties  richting  tWeeDe kamer
Inwoners hebben al veel actie tegen de A13/A16 gevoerd en vaak protest 
aangetekend. Zij willen de weg niet, maar als hij er moet komen, dan goed 
ingepast. Helaas is dat nu niet goed geregeld. De gemeenteraad heeft 
echter na veel discussie ingestemd met de inpassingsplannen. Een aantal 
bewoners wil nu de koppen bij elkaar steken voor nieuwe actie in de hoop dat 
bijvoorbeeld de Tweede Kamer nog een stokje kan steken voor de plannen. 
Wij zoeken nog mensen die willen meedenken over en meedoen aan het 
opzetten van zo’n actie. Interesse? Neem contact op met christa.glasbergen@
gmail.com of telefoon 06-10088441.
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Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

PLASWIJCKPARK EN PARKEREN: SCHIEBROEK KOMT VAN DE REGEN IN DE DRUP

Op 11 november 2015 was het eindelijk zo ver: de gemeente ging het 
beloofde vervolggesprek over de Meidoornweide aan. Ditmaal niet 
via een algemene informatie-avond, maar met een kleiner gezelschap 
van voor het probleemgebied representatieve vertegenwoordigers, 
waaronder de bewonersorganisaties InHillegersberg (voorheen Oud-
Hillegersberg) en Leven in Schiebroek. Voor de gemeente Rotterdam 
was dezelfde woordvoerder en verkeersdeskundige aanwezig als de 
vorige keer, maar voorzitter van de vergadering was deze keer onze 
gebiedsdirecteur, de heer André Hammink.

het probleem

De avond begon veelbelovend. De gemeente, vertegenwoordigd door een jurist 
op het gebied van ruimtelijke ordening, legde allereerst uit dat het besluit om 
op de Meidoornweide parkeerplaatsen aan te leggen niet een beslissing van 
de Raad van State was, maar een besluit van de gemeente. Een besluit dat 
herzien zou moeten worden. Omdat de verkeersdeskundigen met de cijfers die 
nu over het aantal parkeerders beschikbaar zijn, zelf ook constateren dat je niet 
toekomt met 34 extra plaatsen. De verkeersdeskundige die de vorige keer nog 
uitging van de cijfers over parkeren en bezoekers van 2012 had in de afgelopen 
periode de cijfers van 2014 ernaast gelegd en dat had duidelijk tot andere 
conclusies geleid, zei hij. Dat klonk de aanwezigen een stuk reëler in de oren 
dan de presentatie van de vorige keer.
De verkeersdeskundige gaf vervolgens een presentatie van de cijfers en die 
logen er niet om: op hoogtijdagen komen er meer dan duizend auto’s! Dat 
dat grote problemen oplevert voor de veiligheid van de wijk en fikse overlast 
veroorzaakt voor omwonenden was de gemeente dan ook wel duidelijk 
geworden. Derhalve was aan de aanwezige bewoners de vraag gesteld om als 
klankbordgroep te fungeren en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen 
die tegemoet zouden komen aan de parkeerproblematiek van Plaswijck. Met als 
uitgangspunt: de veiligheid van de wijk als hoogste prioriteit. 

alternatieven?
Diverse alternatieven, nieuwe en eerder naar voren gebrachte, passeerden 
de revue. Van het compleet bestraten van de Meidoornweide tot en met het 
afsluiten van de wijk en verkeer via pendelbussen. 
Afsluiten van de wijk en het verstrekken van pasjes aan inwoners werd door 
iedereen gezien als een dure en ingewikkelde organisatie en ook als iets 
wat niet past bij onze vriendelijke woonwijk. Betaald parkeren bood ook 
onvoldoende soelaas. Propageren van het openbaar vervoer en pendelbussen 
vanaf bijvoorbeeld Meijersplein dan wellicht? “Helaas”, zei de aanwezige 
directeur van Plaswijck. "Op onze website raden we nu al iedereen aan om 
met het openbaar vervoer te komen, maar de bezoekers met kinderwagens en 

buggies willen er niet aan. Ook niet met pendelbussen."
"Dat", zo zei de directeur, "hebben we in het verleden al eens geprobeerd, maar 
die busjes blijven leeg."

hoe groen Was mijn park?
Al discussiërend kwam men tot de conclusie dat de enige oplossing voor de 
langere termijn de aanleg van een groot parkeerterrein zou zijn van zo’n 300 
à 400 plaatsen. De meeste tijd is dat voldoende. Maar waar? Als je wilt dat 
de mensen er ook daadwerkelijk gebruik van maken moet het dicht bij het 
park zijn. Anders gaan de bezoekers alsnog de wijk in. Daar was men het wel 
over eens. Maar moest dan maar de Meidoornweide opgeofferd worden voor 
de parkeernood? Nee, dat is zeker niet de bedoeling werd gezegd, daarvoor 
is ongetwijfeld geen draagvlak in de wijk. Maar nog voordat de aanwezige 
Schiebroekenaren opgelucht adem konden halen, kondigde de gemeente aan 
een tweetal alternatieven te hebben. Alternatieven die ieder op zich ook pijn 
zouden veroorzaken, dat begreep men wel. Aan de klankbordgroep dus om te 
bekijken welk alternatief voor hen de minste pijn opleverde. 

op De tennisbaan of in het berg- en broekpark? 
Het eerste voorstel was al heel verrassend: een parkeerterrein op de plaats van 
tennispark Plaswijck. De grond van het tennispark is van Stichting Plaswijckpark 
en de stichting heeft het contract met de tennisvereniging opgezegd, zo wist 
men te vertellen. Het terrein ligt al in een put, je kunt er dus vrij gemakkelijk een 
parkeergarage in aanleggen, al dan niet met een nieuw tennispark er boven op. 
Maar er moet dan natuurlijk ook een ontsluitingsweg naar de Ringdijk komen. 
Dat is minder eenvoudig , maar technisch mogelijk. Het kost alleen allemaal wel 
veel geld. Het tweede alternatief was, aldus de directie van het Plaswijckpark, 
veel goedkoper en eenvoudiger: een bruggetje maken naar het gedeelte van 
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PLASWIJCKPARK EN PARKEREN: SCHIEBROEK KOMT VAN DE REGEN IN DE DRUP

het Berg- en Broekpark tussen Plaswijckpark en de snoekenpaaiplaats in. Daar 
moest men maar een groot parkeerterrein aanleggen en tevens een nieuwe 
toegang naar het park.  

Dik Water

Als Schiebroekenaren waren wij niet echt blij met dit voorstel. Wij zien er geen 
voordeel in om het ene park op te offeren om het andere te behouden. Dan 
kom je van de regen in de drup. Het zal bij veel bewoners op weerstand stuiten, 
vermoeden wij zo. Daarbij twijfelen wij er aan of het inderdaad wel zo goedkoop 
en eenvoudig zou zijn om in het Berg- en Broekpark een parkeerplaats aan te 
leggen: er zijn heel dure maatregelen nodig om de grond daar, die uit drijvend 
veen (ook wel 'dik' water genoemd) bestaat, te verstevigen. “Schiebroek is er 
trots op een accommodatie als Plaswijckpark in de wijk te hebben”, zo zeiden 
wij. “Het moet ook voor de gemeente Rotterdam een groot voorrecht zijn dat 
er een dergelijk uniek speel- en wandelpark binnen de gemeentegrenzen 
ligt. Voor dat voorrecht mag de gemeente best iets over hebben. Waarom 
gaat Plaswijckpark niet in gesprek met de gemeente over financiering van 
de parkeerplaats annex tennispark aan de andere kant? Als je dat kunt 
combineren heb je absoluut voor alle partijen de minste pijn!”
Toch leek de meerderheid van de aanwezigen die avond vóór het alternatief 
Berg- en Broekpark te zijn. Ongetwijfeld omdat het zo simpel klinkt. Op dit 
moment gaat de gemeente aan de slag om uit te zoeken of dat ook zo is. Beide 
alternatieven worden doorgerekend en bezien op technische (on)mogelijkheden. 
Het plaatje dat daaruit te voorschijn komt zal allereerst aan het College worden 
voorgelegd. En met de beslissing die dan genomen wordt komt de gemeente 
weer bij ons terug. Dat zal nog wel even duren werd ons gezegd, rekent u maar 
op voorjaar 2016. Het voorjaar, wanneer het wuivend koolzaad zorgt voor een 
schilderachtig aanblik. Laten we dat zo houden!

ACHTERGRONDINFORMATIE 
BERG- EN BROEKPARK

Het Berg- en Broekpark aan de Ringdijk is een overblijfsel 
van het cultuurlandschap zoals dat vroeger in Schiebroek 
bestond. De grondslag is wat kleiïg, waardoor het niet is 
verveend. Tot na de oorlog was het in gebruik als weide voor 
het vee. 
Eind jaren '60 heeft de gemeente het opgekocht om er een 
kinderboerderij en een centrum voor natuur- en milieuedu-
catie te vestigen, omgeven door een klein park. In het gebied 
ligt de Vlietsloot, de scheidingssloot die in het verleden deel 
uitmaakte van de grens tussen de gemeenten Hillegersberg 
en Schiebroek. 

Begin jaren '90 kijken meerdere instanties met begerige 
ogen naar het park; het Plaswijckpark, het Hoogheemraad-
schap en de Dienst Recreatie Rotterdam willen uitbreiding 
of een gedeeltelijke functieverandering van het Berg- en 
Broekpark. De grootste bedreiging komt van het Plaswijck-
park. Er zijn verbeterplannen voor dit park, waarbij de ingang 
wordt verplaatst naar de Ringdijk. Een deel van het Berg- en 
Broekpark zal dan als parkeerplaats moeten dienen. Het 
Hoogheemraadschap wil de waterkwaliteit van de plassen 
verbeteren door een biologisch zuiveringsproces in te voeren. 
Daarvoor is behoefte aan extra oppervlakte. Tenslotte wil de 
Kinderboerderij graag een plukweide.

De deelgemeente gaat niet akkoord met de plannen van het 
Plaswijckpark; het Berg- en Broekpark is uniek polderland-
schap en moet behouden en zelfs versterkt worden. Hiervoor 
wordt een natuurbouwproject opgezet. Het park heeft droge 
en voedselrijke grond. Daarom hebben sterke planten de 
overhand en hebben kwetsbare planten en gewassen geen 
kans. 
Ook al is het koolzaad in het voorjaar een prachtig gezicht, 
de natuurlijke potentie van het gebied komt beter tot zijn 
recht in een natte en voedselarme grond met een vegetatie 
van minder sterke soorten zoals watermunt, heelblaadjes en 
kattestaart. Het park wordt afgegraven en de grond wordt 
getransporteerd naar de Meidoornweide. Deze weide is ver-
zakt en biedt een drassige aanblik; het gras is er van slechte 
kwaliteit. Met de afgegraven grond wordt de Meidoornweide 
opgehoogd en zo ontstaat er een meer voedselrijke grond. 
Er komen nieuwe voetpaden en de speelplek, die als onveilig 
wordt ervaren, wordt verplaatst en vernieuwd. 

Het Berg- en Broekpark is gered en zal als typisch polder-
landschap blijven voortbestaan. De kwaliteitslag die het 
Hoogheemraadschap wil uitvoeren bestaat uit delen: er 
komt een defosfatiseringsinstallatie bij het gemaal aan de 
Ringdijk, de bodem van de plassen wordt gesaneerd en er 
komt een nieuwe zandlaag op. Ook wordt er een paar ton 
witvis uitgehaald. Als derde verbeterpunt wordt in het park 
vele jaren later een snoekenpaaiplaats aangelegd en wordt 
de Vlietsloot opnieuw uitgegraven.

 Bron: 'Schiebroek doet mee", uitgave 2010
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Proef onze 
mooie 

HuisWijn 
tarani

€ 5,95

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

- Tarani Malbec rood
- Tarani Chauvignon blanc

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

VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!

Ook voor uw reparaties zoals: goud, 

zilver, horloges en klokken, vakkundig 

gerepareerd met garantie. Rijgen en 

knopen, taxaties... Kortom, daarvoor 

bent u bij ons aan het juiste adres!

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

maakt uw party compleet!

Dotterbloemstraat 19  Fax.010 - 422 65 99    

3053 JV Rotterdam  info@boboverhuur.nl   

Tel. 010 - 422 29 13  www.boboverhuur.nl 
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 35) 

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

Het is zover. De (oude) Peppelweg, eens de trots van vele winkeliers, 
wordt gesloopt. Dwergvleermuizen hebben nog voor enige vertraging 
gezorgd, maar op 23 november 2015 begon de sloop van het ene 
deel. Het deel waarvoor, ter herinnering aan de bouw van het nieuwste 
moderne winkelcentrum, in 1951 een eerste steen werd gelegd. Die 
steen is er zorgvuldig uitgehaald. Vanwege de herinnering.

Bij het schrijven van het boek "Schiebroek doet mee' werd ik steeds weer 
verrast door mensen die nog fotomateriaal of kranten uit de jaren vijftig hadden 
bewaard. En zo kwam ik een paar jaar geleden in het bezit van 'De Peppel'-
omroep, de eerste uitgave van een Mededelingenblad van het Winkelcentrum 
aan de Peppelweg-Schiebroek in samenwerking met de Woningbouwvereniging 
'Onderling Belang', gedateerd 16 december 1953.

Op pagina twee schrijft voorzitter van de Bouwvereniging J. Spronkers:
"Met alle tegenslagen, die de satan kon uitdenken, en acht maanden later dan 
was berekend is de bouw van 663 woningen en 30 winkels gereed gekomen.
Een nieuwe nederzetting van 663 gezinnen, omvattende ruim 2600 personen, 
heeft zich in het Schiebroekse polderland gevestigd.
Het aantal personen, dat in de woningen van Onderling Belang is gehuisvest, 
bedraagt meer dan 4000, dat is een kleine gemeente op zichzelf. Meer dan 
100 gemeenten in Zuid-Holland tellen minder dan 4000 inwoners. 
Ons winkelcentrum biedt de bewoners gelegenheid om alles, wat voor de 
dagelijkse levensbehoefte nodig is, in de omgeving te kopen en, wat van groot 
belang is, tegen stadsprijzen.
De winkeliers zijn met grote zorg gekozen. Ook in dit opzicht is bovenal rekening 
gehouden met de bewoners in onze woonwijk.
Wie des avonds de verlichte winkelstraten doorwandelt, krijgt zo het gevoel 
in nieuw Rotterdam te zijn. De winkeliers van Schiebroek hebben hun taak 
begrepen en nu is het woord aan de inwoners.

Wie ben je ook weer?
Wij kennen elkaar nog onvoldoende. Voor vele bewoners zijn wij nog de 
huisbaas, die het maar om verdienen te doen is. Hoe weinigen geven zich 
rekenschap van het feit dat ons bestuur zich met zorgen heeft overladen en 
enige jaren meer dan alle vrije tijd vaak tot diep in de nacht beschikbaar 

stelde om voor U, lezer, een woning te bouwen. Onderling Belang was de eerste 
Vereniging in Rotterdam die het aandurfde zo'n groot plan te ondernemen.
Het bestuur wist zich verzekerd van de steun en medewerking van de Dienst 
van Volkshuisvesting van de Gemeente Rotterdam. Meer dan 10 millioen 
vertrouwde de Overheid ons toe om dit werk tot stand te brengen. Wij hebben 
dit vertrouwen niet beschaamd, wat wel blijkt uit het feit dat wij weer met een 
nieuw plan zijn begonnen. De huren zijn hoog en voor velen zelfs te hoog naar 
verhouding van hun inkomen. Maar zelfs met deze hoge huren zijn de kosten 
van de woning niet betaald. Op deze huren is nog een Rijksbijdrage nodig van 
ca. f 7,-- per week voor elke woning. Ons bestuur ijvert toch voor verlaging van 
de huur, maar verlaging van f. 1,- per week betekent een extra bijdrage van het 
Rijk van meer dan dertig duizend gulden. Het woord is nu aan de bewoners. De 
ontwikkeling van het sociale en culturele leven in deze wijk is geen zaak van ons 
bestuur. De gemeenschappelijke tuinen, zover die aangelegd zijn, zullen er toe 
bijdragen dat de gehele wijk een woonpark wordt met speelgelegenheden voor 
de jeugd. Maar dat is alleen bereikbaar met medewerking van de bewoners.
Moge Schiebroek een voorbeeld zijn van een moderne woongemeenschap in 
Rotterdam."

Op 19 mei 1952 zijn de eerste zes woningen voor bewoning gereed. Het 
is "Opbouwdag" in Rotterdam en speciaal voor deze gelegenheid komen 
de Minister van Wederopbouw, Mr. Dr. J. in 't Veld, de Wethouder van 
Volkshuisvesting, de heer J. Meertens, de burgemeester van Rotterdam, Mr. P.J. 
Oud en Commissaris van de Koningin, Mr. L.A. Kesper naar Schiebroek om deze 
heuglijke gebeurtenis luister bij te zetten. Marja Meijer overhandigt de minister 
de sleutels van de woningen, die zo het eerste portiek op het Larixplein opent.
Dan volgt een uitgebreide beschrijving van het leggen van de eerste steen  op 
16 augustus 1951 door H. van Rijn en F.J. Celosse. De laatste naam las ik met 
enige verbazing...    

lees verder op pagina 13
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Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

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

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKKING

S c h u i f d e u r k a s t e n  o p  m a a t  g e m a a k t !
       - 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
        - Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
        - In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.
 * BINNENZONWERING  * VERF EN BEHANG
 * VOUW/PLISSE- en   * JALOEZIËEN (OP MAAT) 
    ROLGORDIJNEN (OP MAAT)  * LAMELLEN (OP MAAT)

Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!

Wij verzorgen voor u uw:
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Sind april 2014 is op het voormalige Berberis schooltuinencomplex aan 
de Veldkersweg 50, Natuurtalent gevestigd. Natuurtalent is een informele 
ontmoetingsplek in de wijk voor alle bewoners van Schiebroek. De wijk weet 
Natuurtalent inmiddels goed te vinden. Bij mooi weer zit het terras van het 
theehuis vol en ook de maandelijkse Puurtalentmarkt wordt druk bezocht. Het is 
geweldig om te zien dat zoveel ouders met kinderen, senioren en mantelzorgers 
genieten van de mooie omgeving en de versgebakken taarten en koekjes. 

sociale onDerneming

Natuurtalent is een project van Talentfabriek010, een sociale onderneming 
met wijkleerwerkplaatsen in Feijenoord, Lombardijen en Schiebroek waar 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen hun talenten 
te ontwikkelen, aan hun arbeidsvaardigheden en professionele vaardigheden 
te werken en zodoende hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Alles 
wat in het theehuis wordt geserveerd, is met liefde gebakken en bereid in 
de kookateliers van Talentfabriek010 in Feijenoord en tegenwoordig ook 
Schiebroek.

praktijkstage en DagbesteDing

Bij Natuurtalent gebeurt veel meer dan alleen recreëren en ontspannen. Op 
doordeweekse dagen wordt er door de leerlingen van drie VSO scholen uit 
de wijk, namelijk het Schreuder college, het Rotterdam college en de Hoge 
Brug, hard gewerkt voor hun praktijkstage. Op de tuin is altijd genoeg te doen: 
snoeien, harken, bezemen, de dieren verzorgen enz. Daarnaast komt er wekelijks 
een groep cliënten van Middin voor dagbesteding. Dit zijn mensen met een 
verstandelijke beperking, maar met groene vingers. Voor zowel deze leerlingen 
als voor de cliënten van Middin is het heerlijk als ze buiten op de tuin hun 
energie kwijt kunnen. 

voor en Door De Wijk

Natuurtalent is bijzonder omdat het initiatief niet gesubsidieerd wordt. Met de 
hulp van een grote groep van circa 30 vrijwilligers uit de wijk en samen met 
een aantal op de tuin gevestigde groene en sociaal ondernemers, zorgen we 
ervoor dat het theehuis open is, de tuin onderhouden wordt en dat de dieren 
goed worden verzorgd. Zo is Natuurtalent in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot 
een plek voor en door wijkbewoners, waar heel veel verschillende doelgroepen 
komen leren, werken en genieten. 

NATUURTALENT: NIET MEER WEG TE DENKEN UIT SCHIEBROEK
Karen Welp en Mireille van den Berg
post@talentfabriek010

Voor kinderen is Natuurtalent een heerlijke avontuurlijke plek waar ze op 
speelse wijze in contact komen met de natuur en alle dieren bij Natuurtalent, 
zoals de zwijntjes Hamlet en Bacon, de schapen en Miepie het paardje.

appeltjes van oranje

Vanaf 7 december 2015 kan er via de website van het Oranjefonds op 
Natuurtalent gestemd worden op de Appeltjes van Oranje. Dit jaar gaan de 
Appeltjes van Oranje over ontmoetingsplekken in de wijk die in eigen beheer 
zijn van burgers en sociaal ondernemers. Natuurtalent is zo’n plek, geïnitieerd 
en beheerd door wijkbewoners en sociaal ondernemers uit de wijk. Wij hopen 
dat u de komende tijd uw waardering voor Natuurtalent wilt uiten door op 
ons te stemmen voor de Appeltjes van Oranje, regio West: https://appeltjes.
oranjefonds.nl/ 

We gaan Door in De Winter

Natuurtalent is vijf dagen per week, van woensdag tot en met zondag, tussen 
10.00 en 17.00 uur open voor publiek. In de winter blijft de tuin gewoon 
open. Alleen tussen 23 december 2015 en 6 januari 2016 is de tuin dicht. 
Ondertussen werken wij door aan de bouw van een nieuwe workshopruimte. 
Hiervoor gebruiken we sloopmaterialen van de flats aan de Peppelweg. Begin 
2016 gaan we deze ruimte in gebruik nemen. 
Tot ziens bij Natuurtalent en noteer alvast de eerste Puurtalentmarkt van 2016 
op zaterdag 12 maart in uw agenda!

vervolg pagina 11 - Schiebroek van Toen (deel 35)

De naam riep herinneringen op. Aan een jeugdvriend, die later de naam 
Barendregt van zijn tweede vader aannam. Fred was zes jaar toen hij de steen 
legde. Hij deed dat omdat zijn grootvader van moeders kant Jan Spronkers 
was, voorzitter van de Woningbouwvereniging Onderling Belang. Fred is in de 
jaren '80 door een ongeval om het leven gekomen. Toen ik zijn familie belde en 
vroeg of het inderdaad zo was dat Fred de steen gelegd had, werd dit bevestigd 
en wees men mij de plek waar ik de steen kon vinden. De kleine steen was 
ingemetseld in de gevel van het gebouw met het poortje naar de (vroegere) 
Lupinehof. Daar was tevens een grote steen ingemetseld, waarop de namen 
van de toenmalige bestuursleden van de Bouwvereniging Onderling Belang te 
lezen zijn. Beide stenen zijn met grote zorgvuldigheid veiliggesteld en zullen een 
nieuwe bestemming krijgen. 
Tot slot zou ik graag willen weten wie H. van Rijn was. Het meisje zal ongetwijfeld 
familie zijn van iemand die bij de bouw betrokken was. Misschien kan iemand 
van u hierop antwoord geven?

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

Onder grote belangstelling leggen H. van Rijn en F.J. Celosse de eerste steen van Winkelcentrum Schiebroek
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DONATIES
Op IBAN NL 04 INGB 0000590484  kunt 
u uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester 
Samenwerkende Bewonersorganisaties 
Schiebroek.

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

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 18 
februari 2016. U kunt uw kopij vóór 24 
januari 2016 inleveren op het redactieadres
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 
3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. 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
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

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

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:

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
LETS Shop
tel. 218 88 44
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

PROGRAMMA CASTAGNET JANUARI/FEBRUARI 2016

informatie en reserveringen: 
Castagnet, larikslaan 200

3053 lg rotterdam. telefoon: 422 50 96

zonDag 20 December: 
zonDagmiDDaglounge, De kanjers - Winterconcert
‘De Kanjers’ is de naam voor de gelegenheidsformatie van de Rotterdamse 
Dave van der Wal en Perry Zuidam. Het repertoire bestaat uit covers van 
klassiekers uit binnen- en buitenland die een link hebben met Rotterdam.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

zonDag 3 januari: 
shantykoor albatros - nieuWjaarsconcert
Samen met Shantykoor Albatros het nieuwe jaar in.
Het repertoire bestaat uit Shanties, liedjes die aan boord van de zeezeilvaart, 
tijdens de werkzaamheden aan boord of als ontspanning, werden gezongen. 
Maar ook zingen zij van en over de zee en natuurlijk over Rotterdam.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 6,50/ met R'pas of Aafjepas € 4,90

zonDag 17 januari: 
zonDagmiDDaglounge (55+) met 'kalinka'
'Kalinka' is een unieke groep, opgericht in 1968 door mensen die de Russische 
en Oekraïense folklore in hun hart hebben gesloten en zich vol overgave wijden 
aan het beoefenen van folkloristische muziek, zang en dans. 
De originele kostuums en instrumenten, traditionele zang en dans en de zang in 
de oorspronkelijke taal, geven het geheel een authentiek karakter.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ met R'pas of Aafjepas € 3,40

zaterdaG 23 januari: 
Dj jaWalatino: salsa latin party
Maandelijkse Salsa Dansavond met DJ Jawalatino.Salsa dansen is meer dan 
bewegen. Doe mee aan de workshop voorafgaand aan de dansavond.

Aanvang Workshop: 20:30 uur , aanvang Dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00/ inclusief kopje koffie

zonDag 24 januari: zonDagmiDDaglounge, 
muziek en sWingen
Maandelijkse Muziek en Swingen middag met live muziek
Tijdens deze dansmiddagen staat er elke maand een andere band op de 
bühne. Deze middagen worden georganiseerd door Rien en Lenie Nikkelen- 
Kuijper. Voor meer informatie: 06 - 20040453
De volgende Muziek en Swingen middagen zijn op: zondag 21 februari en 
zondag 27 maart 2016
Aanvang: 14:00 - 18:00 uur, zaal open: 13:30 uur. Entree: GRATIS

zonDag 31 januari: zonDagmiDDaglounge (55+)

senioren big banD rotterDam
De Big Band is opgericht in januari 2008 door een aantal al wat oudere 
liefhebbers van het Big Band repertoire. Zij kunnen het spelen niet laten. 
Centraal staat de muziek uit de glansperiode van de bigbands van Glenn Miller, 
Count Basie e.v.a. uit de jaren '30, '40 en '50 van de vorige eeuw.
De Senioren Big Band Rotterdam, staat garant voor een ouderwets swingend 
optreden.
Aanvang: 14:30 uur,  entree: € 4,50/ met R'pas of Aafjepas € 3,40
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Wintertijd 
Op dit moment zitten wij weer midden in de donkere dagen voor Kerstmis. De 
meesten van ons zijn zich al aan het voorbereiden op wat er komen gaat en 
sommigen gaan er even tussenuit door een korte vakantie te boeken.
Ook wij zijn ons aan het voorbereiden. In de tijd voor Kerstmis en vooral de 
kerstdagen zelf hebben wij extra aandacht in de surveillance in verband met 
woninginbraken. Juist in deze tijd blijkt de kans op een woninginbraak het 
grootst te zijn. Veel mensen gaan op visite of met vakantie en dat is extra 
aantrekkelijk voor woninginbrekers. Vraag uw buren daarom in voorkomende 
gevallen een oogje in het zeil te houden en bij het zien van verdachte situaties 
altijd 112 te bellen! Het wijkteam gaat verder de surveillance in en rond de 
winkelstraten extra opvoeren om zo mogelijke overvallers af te schrikken. Dat 
heeft de afgelopen jaren goed geholpen! In de opmaat naar de jaarwisseling 
kijken we goed naar plekken in de wijk die mogelijk een risico vormen tijdens 
oud naar nieuw. Te denken valt aan onbeheerde kleine bouwplaatsen, slechte 
verlichting etc.

vuurWerk 
Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk jaar ernstige 
gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Meestal door 
onverantwoord omgaan met vuurwerk of omdat het vuurwerk illegaal en 
daardoor onveilig is. Zwaar knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de 
meeste schade en overlast. Als je gepakt wordt met illegaal vuurwerk kun je een 
flinke straf verwachten. Denk hierbij aan een geldboete, een taakstraf (bureau 
Halt) en in sommige gevallen zelfs een gevangenisstraf. Het is bovendien ook 
nog eens erg gevaarlijk, daarom is het zeker af te raden. Veel illegale handel 
wordt gedaan via internet. Het wordt verpakt in een neutrale doos en zo naar 
je opgestuurd. Niet elk pakket is te controleren en dus is het, met name voor 
jongeren, een makkelijke manier om aan illegaal vuurwerk te komen. Voor 
ouders is het dus belangrijk om dit goed in de gaten te houden. 
U herkent legaal vuurwerk aan de volgende punten:
- op het vuurwerk staat een Nederlandse omschrijving en gebruiksaanwijzing.
- het vuurwerk is alleen te koop op toegestane verkooptijden bij erkende 
  verkooppunten (29,30 en 31 december). 
- CE-keurmerk op nieuw vuurwerk.
Afsteken mag op oudejaarsavond van 18.00 - 02.00 uur.

Laten we samen werken aan een veilig Schiebroek ook in 2016!
Wij wensen u op voorhand gezellige en veilige feestdagen toe en graag tot ziens 
in de wijk.

E-mail: martin.van.der.heijden@politie.nl en frits.knulst@politie.nl 
Wijkagent Knulst op Twitter: www.twitter.com/FKnulst

Facebook: www.facebook.nl Politie Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek.

donateurs: dank u Wel!
In ons vorige magazine vroegen wij u om een bijdrage voor dit blad. Wat 
fijn dat u zo ruimhartig hebt gegeven. Leuk om te lezen dat u het blad 
waardeert en graag blijft ontvangen. Wij doen ons uiterste best om u ook 
in 2016 zo optimaal mogelijk te informeren. Met een uitgave die eenmaal 
per twee maanden uitkomt kan dat niet altijd. Daarom is onze website 
www.leven-in-schiebroek.nl een aanvullende informatiebron.

Als u dit nu leest en denkt "ik heb dat gemist", dan nodigen wij u graag 
uit om alsnog een bijdrage te doen om het magazine Leven in Schiebroek 
te steunen. Zonder u kan het namelijk niet.
Het blad kost een aardig bedrag. De drukkerij moet betaald worden. 
Alleen voor het drukwerk dus en het papier, de rest doet de redactie 
(vrijwilligers) zelf. Daar willen we graag mee doorgaan; het is in deze 
tijd broodnodig dat u op de hoogte blijft wat er in uw directe omgeving 
allemaal gebeurt. Daarom doen wij op u een beroep om dit blad te 
steunen met een financiële bijdrage naar draagkracht. 

Doet u mee? Op NL 04 INGB 0000590484 t.n.v. Samenwerkende 
Bewonersorganisaties Schiebroek kunt u uw bijdrage storten. 
Wij zijn u er erkentelijk voor. 
    Jan Leeninga, penningmeester

U SCHRIJFT ONS...
PLASWIJCK EN HAAR PLANNEN
Als kind ging ik vaak naar Plaswijck terwijl ik helemaal niet in Schiebroek 
woonde. Samen met een vriendinnetje met de tram. Het waren heerlijke 
dagen in het park. Vele jaren later kwam ik in Schiebroek wonen en bezocht 
Plaswijck regelmatig met mijn kinderen. Ik zag het verval en gelukkig ook de 
wederopstanding van het park. Na jaren van wegkwijnen werd het, dankzij 
heel veel subsidie, weer een populair dagje uit voor kinderen en hun ouders. 
Minpuntje daarvan was het almaar toenemend aantal auto’s dat zich over de 
wijk verspreidde en vooral ook de rotzooi die veel ouders op straat achterlaten 
voordat ze huiswaarts rijden. Het schijnt steeds moeilijker te worden tram of 
bus te nemen, terwijl die toch op korte afstand van het park stoppen. Wat meer 
support op dat gebied door Plaswijck Park zou geen kwaad kunnen, wellicht 
samen met de RET.
Al sinds jaren zijn er regelmatig plannen voor meer parkeerplaatsen voor 
het park en altijd gaat het dan over groene plekken die belangrijk zijn voor 
Schiebroek. Over Hillegersberg wordt nooit gesproken terwijl het park daar ligt.
De Meidoornweide aan de Ringdijkkant werd eerder opgeofferd waarbij we als 
bonus de vrijwel nooit gebruikte spuuglelijke brug over de Ringdijk kregen en 
nu gaan de gesprekken over het Berg- en Broekpark, een favoriete wandelplek 
voor Schiebroekenaren. Moeten we na alle ellende van Hoge Snelheidslijn, 
Randstad Rail en Verbinding A13/A16, ook nog dit mooie stukje natuur 
afstaan voor een park dat pretendeert groen en natuurlijk te zijn? Een park 
dat net het eerste deel van het nieuwe ‘Dierenwijck’ geopend heeft terwijl het 
dierenrijk van de paaiende snoeken moet verdwijnen? Een park dat volgend 
jaar een ‘Hillegersbergs Woud’ opent maar de knotwilgen van het Berg- en 
Broekpark wil laten rooien om er auto’s neer te zetten? Wat te denken van het 
creëren van parkeergelegenheid in de middenberm van de Berglustlaan, in het 
Argonautenpark of op de tennisbaan aan de Plaswijcklaan? Plek zat!
Inderdaad, net zo’n onzinnig idee als de plannen voor Schiebroek. 
Het verschil is alleen dat daar de meest invloedrijke burgers van onze stad 
wonen en tennissen, die het voor het zeggen hebben en er wel voor zorgen dat 
de ellende uit hun achtertuin blijft en bij de buren gedropt wordt.

Doortje van Noort
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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


