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Wandelaars in het Berg- en Broekpark aan de Ringdijk hadden afgelopen november een nog mooier
uitzicht dan normaal: er graasde een heel bijzondere schaapskudde. De schapen van de kinderboerderij
naast het park zijn bruin met witte koppen en voetjes, maar deze schapen hadden een ruige lange vacht,
vol met bruine spikkels en vlekken. Het waren Kempense heideschapen (de kinderboerderij heeft Drentse
heideschapen) en de kudde trekt in het seizoen van de ene locatie naar de andere locatie. Eind november
vertrok de kudde weer uit ons park. En hoewel er veel makke schapen in een hok gaan, moest de herder
wel vier keer op en neer rijden voordat de hele kudde was verhuisd. Het Berg- en Broekpark is één van
de locaties die genoemd zijn om in te richten als parkeerplaats voor Plaswijckpark. Op dit moment bekijkt
de gemeente de diverse mogelijkheden voor een parkeerplaats en telt daarbij het aantal plaatsen dat per
locatie kan worden aangelegd. Maar de wandelaars in het park tellen toch echt liever schaapjes dan auto’s!

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

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

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

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

Petra's Haarsalon doet mee met Stichting Look Good Feel Better.
Deze stichting zet zich in om mensen met kanker positieve impuls te geven
in hun ziekteproces. In februari geven schoonheidsspecialisten door heel het
land gratis verwenmomenten aan vrouwen en mannen met kanker.De actie
duurt de hele maand februari. Het is bedoeld voor mensen die niet langer
dan zes maanden geleden behandeld zijn voor kanker. Wij willen de mensen
in het zonnetje zetten. Petra's Haarsalon zit al 18 jaar in Schiebroek en is
onderdeel van Humanitas Schiebroekse Parkflat. Wilt u informatie, belt u dan
met 06-51882243. of 010-2780210.

Henriëtte
is vol van:
Before they pass away
achter de schermen
door
Hannelore VandenBussche

“Wie langer dan 2 uur per dag
naar beeldschermen kijkt, kan
last krijgen van vermoeide ogen.
Eyezen brillenglazen zijn speciaal
ontwikkeld om ontspannen te kijken
naar je PC, tablet en smartphone..
Ze beschermen je ogen tegen
schadelijk blauwviolet licht en ze

ondersteunen bij
het kijken naar
beeldschermen.
Gun jezelf de
bescherming en
ontspanning die
Eyezen brillenglazen
bieden.

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

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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Iedereen kent het weergaloos mooie fotoboek van
Jimmy Nelson "Before they pass away", maar kent
u ook het boek van Hannelore VandenBussche
"Before they pass away achter de schermen"?
Als pas afgestudeerd fotograaf reisde zij mee met
de crew en maakte dit prachtige boek met de
verhalen achter de foto's, het reizen onder barre
omstandigheden, extreme temperaturen, het
kennismaken met de volkeren, de verwondering, de
"andere" foto's. Een bijzonder boek dat je niet mag
missen naast het grote fotoboek!

Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56
Vo o r o n l i n e b e s t e l l e n : w w w. c o e l e r s . n l
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HET IS TOCH ZO SIMPEL...
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
De besluitvorming over het parkeerprobleem Plaswijckpark wil maar niet
vlotten. Toch stelden gemeentelijke diensten en bewoners begin november al
vast dat er ruimte moet komen voor 200 à 300 auto's, verdeeld over hooguit
twee locaties. Voor een dergelijk grote ruimte komen maar drie plaatsen in
aanmerking: het tennispark Plaswijck, de Meidoornweide en het Berg- en
Broekpark. Al weer drie maanden lang is het college dus aan het nadenken
over een keus daaruit. En dat terwijl de keus volgens ons toch simpel is,
vooral als je kijkt naar de criteria die de wethouder zelf voor de keus heeft
aangegeven.

Geduld gevraagd
Weliswaar noemde de wethouder die criteria alleen maar toen in oktober 2016
vanuit de gemeenteraad werd gevraagd waarom een parkeergelegenheid op het
terrein van het tennispark onbespreekbaar zou zijn, maar wij mogen aannemen
dat die criteria ook voor de andere keuzes gelden, met name de criteria van
draagvlak bij de bevolking en financiële haalbaarheid.
Gelukkig waren wij niet de enigen die het lang vonden duren: de commissie uit
de gemeenteraad voor economie, mobiliteit, haven en duurzaamheid (EMHD)
zette het punt op de agenda voor hun vergadering met de verantwoordelijk
wethouder de heer Langenberg. Reden voor de Bopp (Bewoners tegen overlast
parkeren Plaswijck), het bewonerscomité aan de Adrianalaan en de actiegroep
Geen P in het P (geen parkeren in het park) gecentreerd aan de andere zijde
van de Meidoornweide en natuurlijk Leven in Schiebroek als overkoepelende
bewonersorganisatie om in te spreken bij de vergadering. Ook de directie van
het Plaswijckpark had om inspreektijd gevraagd, want ook die is gebaat bij een
beslissing. De insprekers moesten lang wachten want het punt kwam pas om
half elf 's avonds aan de orde. Maar toen konden ook alle vier partijen hun
woordje doen (binnen max. vijf minuten spreektijd, dat wel) en dat liet aan
duidelijkheid niets te wensen over: er moet een keuzebesluit komen en wel snel.
Want er ontstaat een steeds toenemende overlast tot en met onveilige situaties

Een dringende oproep

Wilt u ons blad in een deel van Schiebroek rondbrengen? Bel dan
alstublieft 422 77 28 of stuur een e-mail naar: info@leven-in-schiebroek.nl
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door het verkeer voor Plaswijck dat een parkeerplaats zoekt. En er is een goede
oplossing voorhanden die aan alle criteria lijkt te voldoen. Beslis dus, beslis nu!

Nog even de andere locaties onder de loep
LiS ging nog even kort in op de andere twee locaties: de Meidoornweide en het
Berg- en Broekpark. Bij een bovengrondse parkeerplaats zou de Meidoornweide
als park totaal verloren gaan en omwonenden uitzicht geven op alleen maar
auto’s; hiervoor is geen draagvlak. En een ondergrondse parkeerplaats kost
vele miljoenen. Ook de aanleg van plaatsen in het Berg- en Broekpark kost
miljoenen: er moet gefundeerd worden op drijvende grond. Van de politieboei
ernaast ter grootte van ongeveer een parkeerplaats kost de fundering 120.000
euro. En dat maal tweehonderd, dus rekent u maar uit. Stuk voor stuk heldere
argumenten; de commissie had dan ook geen behoefte aan een nadere
toelichting.
Maar ook voor wat betreft de keuze voor het tennispark waren de argumenten
helder. De wethouder had als voorwaarde voor de keuze eerder aangegeven dat
aan de volgende voorwaarden voldaan zou moeten worden:
- Er moet een bestemmingsplanwijziging komen. Dat moet in alle drie gevallen.
Lukt het hier niet, dan bij de Meidoornweide en het Berg- en Broekpark zeker
niet.
- De financiering moet rondkomen: het ontwerp voor de parkeerruimte is niet
meer dan een overdekking van een gedeelte van het terrein. Daarop kunnen
eventueel tennisbanen worden aangelegd. De parkeerruimte onder het dek
moet wel met zand verstevigd worden, maar het plan kost dan nog altijd niet
meer dan 1,2 miljoen. Dat is verreweg de goedkoopste oplossing én eentje
waarvan de kosten deels door Plaswijckpark zullen worden gedragen!
- Verder had de wethouder als criterium aangegeven dat er een oplossing
moet komen voor het tijdelijk niet in gebruik zijn van het park. Wij
antwoordden daarop dat van de twaalf tennisbanen er zeven niet overdekt
worden. Die kunnen dus gewoon in gebruik blijven. Bovendien wordt de
hele bouwtijd geschat op twee maanden. Dat lijkt ons geen onoverkomelijk
probleem.
- En ten slotte konden wij over het door hem gevraagde draagvlak bij de
omwonenden mededelen dat de bewoners van de Plaswijcklaan inmiddels op
de ontwerptekening gezien hadden dat de parkeergelegenheid onder maaiveld
blijft en zij dus geen uitzicht op blik hebben. Die vaststelling schiep draagvlak
bij de omwonenden van het tennispark. Zoals gezegd, heldere argumenten.
lees verder op pagina 5
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VOORJAARSACTIE

Edith den Hoedt Makelaardij

28 MAART 2017: BOEKENWEEK
MET KADER ABDOLAH
Kader Abdolah is sinds zijn debuut
De adelaars niet meer uit onze
letteren weg te denken. Tijdens
de boekenweek brengt hij een
bezoek aan Bibliotheek Schiebroek.
Tot zijn grote en internationaal
succesvolle romans behoren onder
meer Spijkerschrift, Het huis van
de moskee, De koning en Papegaai
vloog over de IJssel.

Heeft u altijd al uw bovenoogleden willen laten
corrigeren? Dat kan nu in Huisartsenpraktijk
Schalkwijk.

Salam Europa! is de nieuwe, grote
roman van Kader Abdolah. Een boek
over nieuwsgierigheid en belangstelling
voor de ander. Een overrompelend
verhaal over de schoonheid en de betekenis van het 'over de grenzen kijken',
waarin realiteit en verbeelding door elkaar lopen. Tegelijk is dit boek een
vertelling over het heden, waarin Kader Abdolah de gebeurtenissen van nu,
rondom de immigratie en de terreur, op een onvergelijkbare manier in zijn
verhaal verweeft, wat het een hoogst actuele roman maakt. Het resultaat is
een schitterende Oosterse vertelling over Europa.
Toegang: € 6,- inclusief koffie, thee en taart, aanvang: 20.00 uur. U bent op
28 maart 2017 hartelijk welkom bij Bibliotheek Schiebroek, Kastanjeplein
8. Kaartverkoop via de bibliotheek, www.bibliotheek.rotterdam.nl of bij
boekhandel Coelers, Peppelweg 124.
Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Coelers.
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Dokter Schalkwijk heeft een intensieve training
gevolgd om op een veilige, professionele en
verantwoorde manier bovenooglidcorrecties uit te
voeren. De behandeling vindt plaats in de eigen
praktijk die daarvoor is ingericht.
Voor het uitvoeren van de correcties is de praktijk
aangesloten bij huisartskliniek.nl.
De kosten van een bovenooglidcorrectie bedragen
€ 650,- voor beide ogen inclusief de intake, de
ingreep, het verwijderen van hechtingen en een
nacontrole. U hoeft geen patiënt te zijn.
Voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek
kunt u via 010-4185999 contact opnemen met
dokter Schalkwijk.
Zie ook de website www.praktijkschalkwijk.nl
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ER WOEKERT MEER DAN SCHIMMEL...
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Schiebroek

Het stond breeduit in Hart van Holland: er werd een wijkconferentie
georganiseerd over Schiebroek-Zuid, een conferentie waarbij allerlei clubs
die betrokken zijn bij de levensomstandigheden in Schiebroek-Zuid – actoren
in het veld, zoals het in vakjargon wel wordt genoemd – samen gingen
praten over de problemen in de wijk en hoe die aan te pakken. Daarvoor zou
uiteraard één bijeenkomst niet voldoende zijn begreep iedereen, dus zullen
er nog verdiepingssessies volgen om een wijkaanvalsplan op te stellen en
dat plan moet dan geïntegreerd worden in het Wijkaanpakplan. Vakjargon
inderdaad.

Kern van het probleem is zeven straten groot
Maar eigenlijk was de conferentie er gewoon om de diverse actieve groepen
eens met elkaar kennis te laten maken en zo mogelijk tot samenwerking
te brengen. Want de problemen zijn wel bekend, maar niet wie er waar aan
welke oplossing werken. Goed om dat eens in kaart te brengen, daar was
iedereen het over eens. De gebiedscommissie nodigde dus de haar bekende
in Schiebroek-Zuid werkende organisaties uit. Dat zijn er heel veel! Alleen al
op welzijnsgebied zijn meer dan tien organisaties werkzaam voor de wijk. En of
dat niet genoeg is is er ook nog een aantal andere organisaties werkzaam in
de wijk. Dat zijn organisaties die op zich niets met de wijk van doen hebben,
maar er wel hun werkruimte hebben. Maar die waren niet op deze bijeenkomst
vertegenwoordigd, mogen wij aannemen.
Wethouder de Jong opende de bijeenkomst en natuurlijk verklaarde ook hij hoe
goed het is Schiebroek-Zuid op de kaart te zetten.

HET IS TOCH ZO SIMPEL... (vervolg pagina 3)
En weer geen besluit
De commissie sprak zich dan ook unaniem uit voor de keuze tennispark en
drong aan op een spoedige beslissing. Al betreurde men wel dat de mening
van de tennisvereniging zelf niet gehoord kon worden, want deze vereniging
schitterde door afwezigheid.
Intussen was het half twaalf geworden en was iedereen benieuwd naar het
antwoord van wethouder Langenberg zelf. Langenberg deelde mee dat de
tennisvereniging nog altijd in juridisch gevecht is met de directie van het
Plaswijckpark en van de rechter tot half maart de tijd heeft gekregen om met
Plaswijckpark tot een regeling te komen. Lukt dat niet dan beslist de rechter.
“Omdat dus nog niet zeker is wat de uitkomst van die procedure zal zijn”, zei de
wethouder, “neem ik op dit moment nog geen beslissing."

Dan maar tijdelijke maatregelen
Inmiddels staan wij alweer pal voor het nieuwe seizoen met weer de bekende
almaar stijgende overlast. Die overlast erkent ook de wethouder. Dus verklaarde
hij erop toe te zien dat nog vóór het begin van het seizoen bij Plaswijckpark een
aantal voorlopige (verkeers)maatregelen wordt uitgevoerd. En zijn locatiekeuze,
verzekerde hij, zal hij nog voor het zomerreces aan de raad voorleggen. “Maar
er moet nog veel geregeld worden,” zei hij er achteraan, "vooral financieel. Vóór
2018 zal er dus zeker niet gebouwd worden op welke locatie dan ook.”
We zitten dus nog wel een jaartje met de ellende begrepen wij. Alle reden
dus om op spoed aan te dringen voor die tijdelijke verkeersmaatregelen. En
natuurlijk, scherp blijven opletten en druk blijven uitoefenen. Want anders
zouden die tijdelijke maatregelen wel eens niet zo tijdelijk kunnen uitpakken…

Een aantal aanwezigen wees er meteen op dat, om het gebied in kaart te
brengen en te weten waar je over praat, het goed is om letterlijk naar de kaart
te kijken: het gebied waar het om gaat en waar dus tientallen organisaties
actief zijn (het probleemgebied van de wijk), beslaat in feite niet meer dan
zeven straatjes met huurwoningen. Schiebroek-Zuid kent meer straten met
huurwoningen waar op zijn tijd ook problemen zijn, maar niet bovengemiddeld
voor een stadswijk in Rotterdam. In de meeste gevallen is het daar gewoon
goed wonen. Maar de straten met een bovengemiddelde concentratie van
problemen liggen allemaal in het gebied van dezelfde verhuurder: Vestia. Dat
Vestia op de conferentie met een behoorlijke afvaardiging aanwezig was werd
dan ook toegejuicht.

Aan tafel
De gebiedscommissie had de deelnemers verdeeld over vijf tafels, ieder met
een eigen thema: Jeugd en Opvoeding, Armoede en Activering, Wonen en
Buitenruimte, Veilig en Volwassenen. Aan de tafel voor Jeugd en Opvoeding
zaten tien organisaties, waaronder twee scholen en het Centrum voor
Dienstverlening (maatschappelijk werk), maar ook een sportregisseur en
een adviseur sport. Bij armoede en activering troffen wij dertien organisaties,
waaronder een medewerker sociaal beheer van Vestia, maar vooral veel
gemeentelijke instanties: de Vraagwijzer, de Tegenprestatie, de Wijkcoach,
etc. Wonen en Buitenruimte moest het doen met zes “deskundigen” zoals de
corporaties, Stadsontwikkeling en bewonersorganisatie Leven in Schiebroek
(LiS). LiS had net een enquête over het onderhoud van de huizen in de zeven
straatjes gehouden en trad hierbij min of meer als vertegenwoordiger van
de bewoners op. Ook de tafel Veilig had met slechts zeven instanties een
bescheiden bezetting. Maar wel één met zwaargewichten; er was zelfs een
stadsmarinier. Daarbij natuurlijk ook de wijkagenten en wederom LiS.

Paddestoelen
Natuurlijk valt het aantal instanties niet samen met het aantal mensen aan
tafel. Bedoeling was dat er per tafel ongeveer twintig personen zouden zitten.
Maar bij de tafel met de abstracte benaming Volwassenen werd dat streefgetal
ruim overschreden. Dat kon ook niet anders met maar liefst veertien instanties!
Dat Volwassenen sloeg op items als ouderen, ondersteuning van mantelzorgers
en eenzamen, kortom de zorg. Naast gevestigde namen als Humanitas, Aafje
en Pameijer trof je ook meer exotische benamingen aan zoals Kookkanjers,
Stadslandbouw en Wilskracht Werkt, namen van sociale ondernemers en
vrijwilligers. Als aan één tafel gold dat het goed was om elkaar te leren kennen
was het hier wel: men was het er al snel over eens dat er nogal eens langs
elkaar heen gewerkt werd en er samen wellicht meer te halen viel.
Of dat haalbaar is als er zoveel instanties bij een klein gebied betrokken zijn?
Vanwege het aanbod van actieven in het veld was er zelfs nog een resttafel
ingericht. Wordt er niet te veel gevist in dezelfde vijver, tegen elkaar ingewerkt
of gewoon botweg onderling geconcurreerd? Die conclusie kun je nu nog
niet trekken. Maar het woud van zorg-, hulp en belangeninstanties overziende
weet je één ding zeker: Schiebroek-Zuid is een oerwoud, een oerwoud waarin
binnenshuis de schimmel welig tiert en buitenshuis de hulporganisaties als
paddenstoelen uit de grond schieten.
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Tom van der Schee:
"We kennen Schiebroek goed. We zitten al 40 jaar in deze wijk en we verkopen hier de
meeste woningen. We weten precies hoe het zit met de fundering van de huizen.
Welk huis een oude olietank in de tuin heeft. Hoe het zit met het grondwaterniveau.
En wat de mogelijke hindernissen bij verkoop zijn."
Guido Flach:
"Ik werk hier niet alleen, ik woon er ook. Ik hou van Schiebroek. Mijn kinderen gaan hier
naar school. Ik weet welke bakker de lekkerste croissants heeft. Waar de leukste plekjes
zijn. Ik kan potentiële kopers dus alle 'ins and outs' van de wijk vertellen, uit
eigen ervaring."
Tom:
"Maar onze dienstverlening gaat verder dan alleen aan- of verkopen. Ook als er
vier jaar na verkoop nog 'gedoe' is over een mogelijk verborgen gebrek, dan laten
we onze klant niet in de kou staan. Dan denken we mee over hoe we een goede
oplossing vinden, voor alle partijen."
Guido:
"We dragen ook bij aan de ontwikkeling van onze wijk. Bijvoorbeeld door middel van
sponsoring. En dat Schiebroek zich goed ontwikkelt blijkt wel: we verkopen zelfs
huizen aan Amsterdammers die expliciet in onze wijk willen komen wonen. Dat zegt
toch genoeg?"

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

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek
Tel.: 010-418 44 84
(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur)
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MIDDIN: MIDDEN IN DE WIJK
Marineke van Slagmaat

Als je vanuit de kou De Makerij, het activiteitencentrum van Middin aan het
Meijersplein, binnenstapt valt het enthousiaste onthaal als een warme deken
om je heen. Hier geen chagrijn maar vooral veel vrolijkheid bij de grote groep
mensen met een beperking die dankzij de ervaren begeleiding hard aan het
werk is.

Het verhaal
Een van de begeleiders is Jikke. Zij is ruim dertig jaar werkzaam bij de
organisatie en heeft er verschillende functies bekleed. Jikke vertelt in het kort
de geschiedenis van De Makerij. "Onder de naam Van Oud Naar Nieuw werden
op de Asserweg spullen van Blok’s, de bekende kringloopwinkel die nu op de
Peppelweg zit, opgeknapt en verkocht. Vanwege ruimtegebrek werd verhuisd
naar de huidige locatie aan het Meijersplein. Er werkte toen één groep van
tien deelnemers en er was opslagruimte voor de op te knappen spullen. Na
anderhalf jaar kwam Pluspunt van Borgsate erbij met een groep, waardoor een
andere indeling van de ruimte noodzakelijk werd. Een omslag volgde zodat
een productiegroep ontstond én een creatieve groep. In de winkel werden
producten van de verschillende afdelingen verkocht en De Makerij nam deel
aan allerlei markten in de wijk. In 2013 moest de opslagruimte plaatsmaken
voor tien cliënten van Binnenwerk. Na enig gepuzzel vond iedereen z’n plek in
de Belevingsgroep of Productiegroep. Momenteel biedt De Makerij plaats aan
36 cliënten die productiewerk verrichten voor diverse bedrijven en winkels.
Voorbeelden: plantenstekers maken voor een tuinderij, doosjes en zakjes vullen
met spijkers, schroeven en moeren voor een timmerbedrijf, knutselpakketjes
samenstellen voor Pakje Plezier. Poortwerk in Berkel verzorgt de aan- en afvoer
van het productiewerk. Sinds kort geeft vrijwilliger Kevin, hij is sportinstructeur,
drie dagen in de week sport- en bewegingslessen aan de deelnemers."

De deelnemers
Yvonne is een gezellige en humorvolle vrouw die vier dagen per week met het
busje vanuit Zuid naar De Makerij komt. Zij houdt van het productiewerk en
helemaal niet van ‘niks doen’. Ze is net klaar met de klus van honderden zakjes
vullen met elk tien spijkertjes, die vervolgens door een collega dichtgemaakt
worden. Nu is het tijd om even te rusten en een kleurplaat te maken, maar
liever zou ze hard doorwerken. Af en toe een wandelingetje tussendoor naar de
Peppelweg om een boodschap voor zichzelf te doen vindt ze leuk.
Yvonne showt me haar nieuwe trui met grote ster en haar mooie blauwe
nagellak. Ze vertelt dat ze binnenkort 65 wordt en lacht erom dat ze dan AOW
krijgt. Vrijdag is haar vrije dag. Dan doet Yvonne de was, strijkt ze, gaat naar
fitness en doet ’s middags na het eten een dutje. Ze geniet van het weekend,
maar is blij als ze op maandag weer aan het werk mag.
Een andere harde werker is Rob, bij velen in Schiebroek bekend. Hoewel hij
62 jaar geleden in Schiedam geboren werd, woont hij al heel lang in onze
wijk. Na ruim vijfentwintig jaar via de groenafdeling van Multibedrijven in o.a.
Plaswijckpark actief geweest te zijn, werkt Rob sinds het ontstaan bij De Makerij.
Vier dagen per week komt hij er lopend naartoe.
Rob doet diverse soorten productiewerk en vindt eigenlijk alles leuk.
Daarnaast is hij gek op zingen en zit al sinds de oprichting, vierenveertig
jaar geleden, op koor The Kelagio Singers. Hoogtepunt van het jaar is het
Kerstconcert in de Castagnet. Rob is goed op de hoogte van het nieuws, kijkt af
en toe tv, luistert veel naar de radio en naar muziek en is groot Feyenoord-fan.
Rolien is een vriendelijke, rustige vrouw van 59 die op maandag, dinsdag en
donderdag op De Makerij werkt. Ruim drieënhalf jaar geleden kwam zij hier

terecht en vond zichzelf eerst niet snel genoeg, waardoor ze nerveus werd. Nu is
ze helemaal gewend en voelt het als thuis. Ze heeft leuke collega’s en leiding.
Toen De Makerij nog een winkeltje had, beplakte Rolien klompen met mooi
gekleurd papier. Tegenwoordig doet zij productiewerk en vindt dat eigenlijk veel
leuker. Het ene werkje is moeilijker dan het andere. Als iets moeilijk is wil ze het
graag leren. Sinds Rolien op De Makerij werkt, woont ze in Schiebroek. Ze is ook
graag thuis en verveelt zich nooit. Ze houdt haar kamer schoon, leest boeken
en breit.

De toekomst
Tot slot vertelt begeleider Marita over de toekomstplannen van De Makerij.
"Het blijkt dat de deelnemers een zinvolle invulling van hun dag hebben en zich
gewaardeerd voelen in hetgeen ze doen. Ze ontmoeten elkaar op De Makerij,
hebben gesprekken met elkaar en werken samen aan verschillende opdrachten
voor bedrijven uit de omgeving. Zij zijn collega’s en buurtgenoten. Met hun
talenten dragen zij hun steentje bij in en voor Schiebroek. Deelnemers en hun
begeleiders steken graag de handen uit de mouwen en willen samenwerken
met vrijwilligers en organisaties door aan te sluiten bij bestaande initiatieven
in de wijk, maar ook door nieuwe initiatieven te ontplooien. Te denken valt aan
het doen van werkzaamheden voor winkeliers, schoonmaken van winkelwagens,
netjes houden van winkelstraten, papier prikken, bloemen en planten verzorgen,
verspreiden van folders. Maar ook een boodschapje doen met een wijkbewoner
of voor een wijkbewoner die dat door omstandigheden niet zelf kan, is mogelijk.
De Makerij is een plek om te ontmoeten, waardoor waardevolle contacten
ontstaan. De deur staat open voor bewoners, organisaties en bedrijven uit de
wijk. Kortom: De Makerij wil in 2017 nog zichtbaarder zijn in Schiebroek!'
Wilt u meer informatie over productiewerk, neemt u dan contact op met
Poortwerk, tel. 514 88 49 of poortwerk@middin.nl.
De Makerij vindt u aan het Meijersplein 33. U bent van harte welkom.
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SCHIEBROEK DOET MEE

(deel 42)

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Het is inmiddels meer dan een halve eeuw geleden dat Schiebroek vele
duizenden nieuwe inwoners verwelkomde. Eind jaren '30 van de vorige eeuw
wilden de notabelen van het dorp Schiebroek uitbouwen tot forensenstad. Dat
was na de aanleg van de Hofplein-spoorlijn. Het gebeurde inderdaad, maar
op nog redelijk kleine schaal. Na de oorlog kwam de vaart erin: Schiebroek
groeide uit tot een modern dorp met mooie flats, eengezinswoningen en veel
groen. Grote flats voor gezinnen met veel kinderen en eengezinswoningen
voor de mensen die 'het aanzicht' van Schiebroek moesten vormen:
ambtenaren, onderwijzers en middenstanders. Een lieflijke omgeving, groen en
kindvriendelijk. Annemiek de Kruif bewaart er mooie herinneringen aan.
"Op een koude winternacht in het jaar 1958 ben ik geboren in het (oude) St.
Fransciscus Gasthuis", vertelt Annemiek. "Mijn vader kwam uit Hillegersberg,
mijn moeder uit Ede. Ze zijn vijf jaar verloofd geweest voor ze konden trouwen.
Er was in die tijd geen woonruimte te vinden. Uiteindelijk kregen ze een
benedenhoekwoning aan de Zwaardleliestraat: twee kamers, een keuken én
een tuintje. Mijn vader was onderwijzer op de Gerardus Majellaschool (nu de
Fatimaschool, red.) aan de Larikslaan. Mijn grote broer werd in 1956 geboren
en in 1963 kwam er nog een broertje bij. Eind jaren ‘50 werd Schiebroek-Zuid
gebouwd. De Katholieke Bouwvereniging Voor het Huisgezin wilde dat er, gezien
vanaf de Ringdijk, in het voorste rijtje huizen ‘nette mensen’ kwamen, want dat
was het ‘aangezicht’. Dus kwam er een onderwijzer, een ambtenaar en een
middenstander, maar géén arbeider te wonen. Wij zijn daar naartoe verhuisd op
29 januari 1959, een dag voor mijn eerste verjaardag."

Noodschool
"Als kleuter ging ik naar de noodschool aan de Van Enckevoirtlaan. Dat
was wel ver lopen. Direct voor ons huis begon het weiland en waar nu de
Melanchthonschool staat, was het ‘moeras’. We liepen door de velden naar
school toe, er stonden paardjes in de weiden. De lagere school werd de St.
Stephanus aan de Asserweg. In de derde en vierde klas kwam ik opnieuw
terecht in de noodschool, vanwege het enorme aantal leerlingen. Ook de
Protestantse Petraschool gebruikte een deel van het noodgebouw. Tussen beide
gebruikers liep een denkbeeldige lijn en daar ging je niet overheen. Ik hoor het
nog: katholieken kattezieken, protestanten ledikanten, zo scholden we naar
elkaar. Ik hield van school, van de ordening, het maken van werkjes, het leren.
Het was een heel andere wereld dan thuis en ook weer anders dan nu. Toen

kwamen ouders hooguit één keer per jaar op school. Juffrouw Burgers was
hoofd van de school, Juf Kerlen was de handwerkjuf. Ze breide met het puntje
van haar tong tussen de lippen. In de derde klas kreeg ik les van meneer van
Paasen, dat was een fijne meester. Muziekles kreeg ik van meneer Funekotter,
hij gaf algemene muziekvorming én blokfluitles. Ik zong in het kerkkoor van
kapelaan De Korte en in het schoolkoor van juf Burgers."

Lijn 5
"Iedereen die je van school kende zag je ook in de kerk. Wij gingen eerst naar
de noodkerk aan de Teldersweg met pastoor Betjes. Ik denk dat ik een jaar of
zes zal zijn geweest bij de inwijding van de nieuwe Verrijzeniskerk. We kregen
allemaal een kaneelstokje en zongen van “de eerste paal die gaat, de eerste
paal die gaat…” De rest is mij ontschoten.
Ik herinner mij nog een lied. Ik zat in de vijfde klas van de lagere school
toen tramlijn 5 aangelegd werd. Alle vijde klassen van Schiebroek zongen –
op de wijs van De Speeltuin – bij de feestelijke opening: “Naar de stad en
‘t Willemsplein, met lijn 5 wat is dat fijn, want wat was het busverkeer in
regelmaat toch slecht. Als het druk was in de stad, of de bus had pech gehad…
enz. enz.
Mijn vader was lector en organiseerde jongerengespreksgroepen bij ons thuis.
Heel interessant vond ik dat; ik zat boven aan de trap te luisteren. Ook zat ik op
de ‘kabouters’ waar die jongeren leiding gaven. Namen als Hessels en Clasquin
schieten mij nu te binnen. Op vrijdagavondok ging ik naar de hobbyclub in de
Oase. En dan had je nog kapelaan Mourits; hij is later getrouwd met een van de
meisjes van de gesprekgroepen, de vonk is bij ons thuis overgeslagen!"

Altijd buiten

De doop van broertje Frank in de noodkerk aan
de Teldersweg

8

"We speelden altijd op straat, rondom het huis. In tegenstelling tot nu was er
heel veel ruimte. We woonden op de kopse kant, er waren grasvelden, singels,er
was het speelterreintje op de hoek met de Donkersingel. De stoepen waren
breed en er waren weinig auto’s. Heerlijk konden we daar met elkaar spelen.
Elastieken, touwtjespringen, hinkelen, hoepelen. Er waren ook zoveel kinderen.
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Ik herinner me ook dat ik een houten stepje had. Dat is gestolen. Samen met
mijn vader ging ik naar het politiebureau op de Ringdijk om aangifte te doen.
Als kind gingen we zwemmen in het Wilgenplasje. Dat mocht eigenlijk niet van
thuis, want je kon daar de ziekte van Weil oplopen werd er gezegd. Soms ging
ik naar een filmvoorstelling in De Brandaris en ik weet nog heel goed dat de
kerstboomverbrandingen toen al een begrip waren.
Ik zat op gymnastiek in de gymzaal aan de Donkersingel en was lid van
zwemclub LAC. Eerst zwommen we in ‘De Overdekte’ aan de Willem van
Hillegaersbergstraat. Toen dat bad werd verbouwd, namen we bus 45 naar
de ‘Van Maanenstraat’, ook weer met een stel kinderen, zonder dat er ouders
meegingen."

Boodschappen
"In het begin kwam iedereen aan de deur, de bakker, melkboer, schillenboer.
Op de Uitweg zat De Gruyter met het snoepje van de week. Later deden wij
onze boodschappen bij De Block op de Asserweg, bij de A&O op de Teldersweg
kwamen we niet. Slager Rademakers op de Asserweg had zulk lekker gebraden
gehakt, alsof hij een gehaktbal in stukjes sneed!
Op de Teldersweg zat onze groentenboer en ook de zussen die de winkel van
Jamin beheerden. Zij zongen in het Rotterdamsch Philharmonisch koor, waar wij
met kerst altijd naar gingen luisteren. Scheenjes Mode en Hage, een drogist en
een sigarenwinkel, daar heb ik herinneringen aan. Bij de laatste kocht ik mijn
eerste Barbie, met uitschuifhaar. Ik heb haar nog en heur haar schuift ook nog
steeds. Ik had er heel lang voor gespaard, maar moest wel een aantal keren
terug naar de winkel omdat ik net niet voldoende geld had."

De keuken in huize De Kruif

Kostbaar
"De ruimte, het groen, het buitenspelen zijn belangrijke, kostbare herinneringen.
We hadden een klein huis, maar de omgeving was heel ruim. We keken voor tot
aan de Donkersingel en achter tot aan de Uitweg. We schaatsten op de singel
en met de slee gingen we van de hol aan de Ringdijk. We plukten bloemen in
het ‘moeras’, waar we eigenlijk niet mochten komen, maar wat zo spannend
was. Begrippen als vrijheid, veiligheid en vriendelijkheid kenmerken voor mij die
periode."

Modern

Dorps karakter

"Wij hadden thuis een vrij moderne inrichting. Er lag linoleum op de vloer en
er stond zo’n jaren ’50 bankstel met van die puntige pootjes. O ja, en ook
een dressoir. Het was allemaal goed uitgekiend omdat het wel wat klein was.
Later kwamen er groene vloerbedekking, palissander meubelen én een witte
Interlübke-kast. Ons ‘rijtje’ was eigenlijk heel bijzonder. Bijna iedereen is er ook
blijven wonen. De buren waren vrienden, gingen zelfs met elkaar op vakantie.
In de jaren ’70 werd Ommoord gebouwd, dat waren ruime woningen en veel
Schiebroekenaren wilden daar wel naar toe. Mijn moeder wilde altijd graag een
huis kopen, in Hillegersberg of op de Meidoornsingel. Maar op de een of andere
manier kwam het er niet van, de band met ‘het rijtje’ was te hecht.
En zo kon het gebeuren dat mijn ouders met nog zes buren daar ruim veertig
jaar gewoond hebben. Heel bijzonder."

"Dat dorpse karakter van Schiebroek met tegelijk die mogelijkheden zo dicht
bij de stad is geweldig. Mijn grootste wens is dat de overheid stopt met het
volbouwen van Schiebroek. Juist die kleine veldjes, dat bosje, die ‘groene’
postzegeltjes zijn zo karakteristiek. Ik vind het onaanvaardbaar dat die ruimte
verdwijnt, dat is levensruimte."

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

Geschiedenis van Schiebroek
De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille begin.
Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Een ‘must have’ in uw boekenkast, een mooi geschenk
voor een verjaardag. Bent u Schiebroekenaar of kent u
iemand die ooit in Schiebroek gewoond heeft en er nog steeds
met liefde over spreekt? Dan is dit boek echt een aanrader!
Chris Mast: “Schiebroek doet mee is een encyclopedie van
Schiebroek, een boek van gewicht”

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl
www.leven-in-schiebroek.nl / februari-maart 2017
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JUWELIER Y. COMMEREN
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HANGERS
Diamant, 0,07 crt.
Robijn of Saffier
0,15 crt.

normaal € 372,Nu voor € 248,-

OORKNOPPEN
Diamant, 0,16 crt.
Robijn, of Saffier
0,30 crt.

normaal € 675,Nu voor € 498,-

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

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

€ 5,

95

maakt uw party compleet!

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

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

Dotterbloemstraat 19		

Fax.010 - 422 65 99

3053 JV Rotterdam		

info@boboverhuur.nl

Tel. 010 - 422 29 13		

www.boboverhuur.nl
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WIJKAVOND OVER UITBREIDING RTHAIRPORT
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Op 21 december 2016 organiseerde bewonersorganisatie LiS samen met
de gebiedscommissie een wijkavond over de uitbreidingsplannen van het
vliegveld. Tevoren was er bij de bewonersorganisatie de nodige spanning
daarover: hoe het zou uitpakken, was de datum niet ongelukkig gekozen,
zouden er wel mensen komen zo pal voor de kerst? Maar jawel, de bewoners
van Schiebroek lieten zich niet afschrikken door hun volle feestagenda.
Er kwamen bijna honderd mensen! En de mensen die niet konden komen
hadden, als het maar even kon, toch tevoren een enquêteformulier ingevuld.
Het was duidelijk: Schiebroek vindt dit een belangrijk onderwerp.

Meer onderzoek
Op die wijkavond werd door Hubert van Breemen, voorzitter van de BTV
(Bewoners tegen Vliegtuigoverlast), een duidelijke uiteenzetting gegeven van de
plannen van het vliegveld en de diverse groeiscenario’s die mogelijk zouden zijn.
Van een nulgroei tot meer dan een verdubbeling van het aantal vluchten. Op
heldere wijze liet hij zien wat de door de luchthaven gepresenteerde modellen
in gewone taal betekenden. Na die presentatie bracht hij namens de BTV als
eerste een mening naar voren: niet groeien, want de gezondheidsrisico’s en de
milieubelasting worden waarschijnlijk te groot. “Graag meer onderzoek naar de
gevolgen”, pleitte Hubert, “voordat er een ruimere concessie wordt afgegeven.”
Vervolgens gingen de aanwezigen aan een zestal tafels in gesprek over de
voorgelegde mogelijkheden.

Duidelijk
Die gesprekken werden in goede sfeer gevoerd; iedereen kreeg de kans om
ideeën naar voren te brengen en standpunten te formuleren, ook als dat
afweek van wat de buurman ervan vond. Aan die tafels werd natuurlijk uitvoerig
gesproken over de diverse risico’s en de bestaande overlast, maar toch kon
aan het eind van de avond als gezamenlijke mening geconcludeerd worden dat
de bewoners niet negatief tegenover de luchthaven staan. Zestienhoven – die

IN MEMORIAM
Marijke van Seventer

Op 23 december 2016 overleed Douwe Bajema, eerste rector en naamgever
van de Christelijke Scholengemeenschap Melanchthon, het huidige
Melanchthon Schiebroek. Bij het 50-jarig bestaan van de school schreven
wij trots in ons blad over “Melanchthon, onze school”, want zo voelt het
voor Schiebroek. Dat het zo voelt, dat die school er is zoals ze is, heeft
Schiebroek in hoge mate aan de heer Bajema te danken. In de jaren ’50'60, de wederopbouwperiode, breidde het voormalige dorpje Schiebroek zich
razendsnel uit tot een moderne middenstandswijk. Er kwamen flatwoningen
voor de middenklasse: lagere ambtenaren, politieagenten, onderwijzers en
geschoolde arbeiders, stuk voor stuk mensen die door hard werken een stapje
hoger waren gekomen op de maatschappelijke ladder. Jonge mensen nog
die het voor hun kinderen graag nog een beetje beter wilden krijgen dan voor
zichzelf. Er kwam dan ook behoefte aan scholen voor middelbaar onderwijs.
In 1958 werd de Christelijke HBS Rotterdam-Noord in Schiebroek opgericht,
een HBS met uitsluitend een B-afdeling. Met nog geen honderd leerlingen,
verspreid in Schiebroek over diverse noodlocaties. De heer Bajema werd
benoemd tot directeur. Het schoolbestuur en in het bijzonder Douwe Bajema
zagen duidelijk verdere groeipotentie van de school, zowel qua locatie als qua
onderwijs en al in 1960 werd de school uitgebreid met een opleiding HBS-A.

naam klinkt toch lekkerder dan Rotterdam The Hague Airport – mag, als het
aan Schiebroek ligt, blijven. Maar dan wel zoals het nu is. Binnen de bestaande
vergunning is nog uitbreidingsruimte, dat moet voldoende zijn, zo stelde
Schiebroek. Verdere uitbreiding is voor de inwoners van onze wijk niet gewenst.

Cumulatief
Redenen hiervoor waren natuurlijk het milieu en de veiligheid, maar bovenal
het feit dat uitbreiding van de (geluids)overlast van het vliegveld bovenop al die
andere vormen van overlast zou komen die Schiebroek al plagen: die van de
Randstadrail, die ook al wil uitbreiden, van de HSL, de A13/16 die straks wordt
aangelegd, het almaar toenemende verkeer op de G.K. van Hogendorpweg…
Nuttige voorzieningen, maar ook bronnen van overlast en dat allemaal
geconcentreerd rondom dat kleine stukje grond, onze wijk. Schiebroek, zo luidde
de slotconclusie, lijdt onder een cumulatieve infrastructuur, een almaar verdere
uitbreiding van verkeersstromen. En daar moet een stop op komen willen wij
een leefbare wijk houden!

Advies aan gemeenteraad
De avond was bedoeld als informatieavond, niet alleen voor de Schiebroekenaren over de uitbreidingsplannen, maar ook voor onze gebiedscommissie. Die
was namelijk heel benieuwd naar hoe de Schiebroekenaren er over dachten.
De commissie zal in februari aan de gemeente haar advies geven over wat
te denken van de uitbreidingsplannen van RTHA. En al gaat het advies over
luchtvaart, het mag natuurlijk niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn. Om zo’n
advies gewicht te geven moet je als commissie tegenover de stad kunnen
aantonen dat de commissiemening de mening is die door vele inwoners van
het gebied gedeeld wordt. Daarom belegde de commissie ook nog zo’n zelfde
avond voor Hillegersberg. Zo mogelijk wordt gezamenlijk opgetrokken met
Overschie en Park Zestienhoven, de andere buren van het vliegveld. Ook voor
die wijken wordt een dergelijke informatie-avond georganiseerd. Op dit moment
is nog niet van al die avonden de uitslag bekend.
Maar de mening van Schiebroek staat!

Vooral ook dankzij de niet aflatende inspanningen van de heer Bajema werd in
1965 het schoolgebouw geopend aan de
Van Bijnkershoekweg, een gebouw dat
niet HBS maar Lyceum mocht heten: de
wens van Schiebroek was vervuld. Er was
niet alleen hoger onderwijs in de vorm
van een HBS, vanaf 1964 was er ook een
gymnasium aan de school verbonden. En
zoals het bij een lyceum past, de heer
Bajema werd niet directeur maar rector.
In 1968 werd de school uitgebreid met
een mavo- en een havo-afdeling en werd
nog een grote wens van de heer Bajema vervuld: de school werd omgedoopt in
Christelijke scholengemeenschap Melanchthon. Melanchthon was net als
Luther een hervormer uit de tijd van de reformatie, maar hij onderscheidde zich
van anderen door zijn ook voor nu nog moderne ideeën. Melanchthon geloofde
in verdraagzaamheid, vrijheid van godsdienst en in onderwijs voor iedereen,
ongeacht afkomst of sekse. Dàt was wat Douwe Bajema met zijn school voor
ogen had, een open school voor alle gezindten waar iedereen de kans kreeg
om zich te ontwikkelen. Al meer dan vijftig jaar staat Melanchthon Schiebroek
bekend als een vriendelijke school met kansrijk onderwijs voor iedereen. En
dat dat zo is hebben wij in hoge mate aan Douwe Bajema te danken.
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ADMINISTRATIEKANTOOR

J . W. M E K K I N G
Wij verzorgen voor u uw:

Administratie
Belastingaangiften
Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam
Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!

- 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
- Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
- In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.
* BINNENZONWERING		
* VERF EN BEHANG
* VOUW/PLISSE- en			* JALOEZIËEN (OP MAAT)
ROLGORDIJNEN (OP MAAT)		
* LAMELLEN (OP MAAT)
Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
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SCHIEBROEK: GEBOUWD TUSSEN 1930 EN 1935
Jan Cees van Duin
Het is heerlijk wonen in de ‘herenhuizen’ zoals die in Schiebroek in de
jaren ’30 zijn gebouwd in de straten die uitkomen op de Populierenlaan.
Driehonderdvijftig huizen aan de Larikslaan, Ribeslaan, Adrianalaan,
Lijsterbeslaan en Cipreslaan zijn gebouwd door bouwondernemer Jan Hendriks,
die leefde van 1876 tot 1953. Onlangs verscheen hierover het boek “Bouwers
& Bottelaars”, de geschiedenis van de ondernemersfamilie Hendriks in het
Hillegersberg en Schiebroek van de 20ste eeuw.
Het boek bevat een kaart waarin per huisnummer is aangegeven aan wie
destijds de bouwvergunning is verleend en wie de architect van het huis
was. De jaren ’30 waren buitengewoon moeilijke jaren voor ondernemers.
De economische crisis was in 1929 uitgebroken, veel mensen hadden hun
geld verloren en raakten ook nog hun baan kwijt. Dat was niet het klimaat
waarin huizen konden worden gekocht. Bouwers zoals Hendriks konden niet
verkopen en moesten noodgedwongen verhuren. En ook dat ging bepaald niet
gemakkelijk.
Het is nu onvoorstelbaar, maar toen wilde eigenlijk niemand in Schiebroek
komen wonen. Het was ook toen mooi wonen. Er kwamen scholen, kerken en
er kwam zelfs een groot ‘buurthuis’, waar van alles te beleven was. Toch vonden
veel mensen dat Schiebroek en ook Hillegersberg, te ver van Rotterdam was. En
dat terwijl je ook toen al met het openbaar vervoer binnen ruim een kwartier in
de stad was.
Hendriks had van de toen nog zelfstandige gemeente de opdracht gekregen
ook een zalencentrum met café-restaurant te bouwen: Arcadia. Het was een
groot markant gebouw met een toren. Ook daar is geschiedenis geschreven.
Het was een tijd heel populair omdat er een soort roulette werd gespeeld. In de
Tweede Wereldoorlog werd de toren van het gebouw Arcadia gevorderd door de
bezetters van ons land. Zij bouwden er een uitkijkpunt met luchtafweergeschut.
Arcadia is na de oorlog verkocht aan de Gereformeerde gemeente. Zij
herdoopte het gebouw in ‘De Brandaris’. De bewonersorganisatie Schiebroekse
Gemeenschap (nu LiS, red.) huurde er ruimte voor allerlei activiteiten en een
aantal verenigingen vond er onderdak. De jeugdsociëteiten De Koffer en de
Komkommer (later Konneksjun, red.) zijn er ‘geboren’. De Brandaris is het
enige gebouw van Hendriks dat is afgebroken. De oorlog, en dan met name
het bombardement op Rotterdam, zorgde er overigens wel voor dat de huizen

Adrianalaan, Schiebroek

in Schiebroek zeer intensief bewoond werden. Veel Rotterdamse ‘vluchtelingen’
vonden in Schiebroek onderdak. En ook velen beviel het zo goed in Schiebroek
dat zij bleven en echte Schiebroekenaren werden.
Op 1 augustus 1941 werd Schiebroek door Rotterdam geannexeerd. Dat
had grote consequenties. In een klein dorp als Schiebroek kende iedereen
iedereen en men vertrouwde elkaar. Afspraken maakte je mondeling, ook
met de gemeente. Rotterdam erkende die afspraken niet. Ondernemers, ook
Hendriks, procedeerden tot aan de Raad van State. Maar omdat niets op
papier stond kregen ze hun gelijk niet. De familie Hendriks bouwde nauwelijks
meer. Ze concentreerden zich op het bereiden en bottelen van limonade. De
familie bouwde een grote nieuwe fabriek op het bedrijventerrein Schiebroek.
Het complex met een bebouwde oppervlakte van 2400 vierkante meter werd
opgeleverd in 1957. Door de jaren heen was de ondernemersfamilie Hendriks
een grote werkgever in Schiebroek.
Het boek “Bouwers & Bottelaars” schetst een prachtig tijdsbeeld van de
ontwikkeling van Schiebroek. Het boek is o.a. verkrijgbaar bij Boekhandel H.M.
Coelers, Peppelweg 124.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HUISBEZOEKEN AAN 75-PLUSSERS
Ruim de helft van de Rotterdamse ouderen voelt zich eenzaam. DOCK is een
welzijnsorganisatie die het belangrijk vindt dat het goed gaat met de ouderen
in de wijk. Daarom is DOCK op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden
om mensen van 75 jaar en ouder te bezoeken. Met uw bezoek aan ouderen
helpt u hen om hulp, ondersteuning en activiteiten te vinden in hun wijk. De
huisbezoeken zullen worden afgelegd door twee personen. Deze bezoeken
vinden overdag plaats van maandag tot en met zaterdag. Deze kunt u zelf
plannen.

Wat wordt er van u verwacht?
- U vindt het leuk om met ouderen om te gaan
- U kunt goed luisteren
- U bent zorgvuldig en attent
- U bent minimaal een dagdeel per week beschikbaar
- U spreekt goed Nederlands

Wat biedt DOCK?
- Een vrijwilligerscontract
- Een training gericht op de huisbezoeken 75+
- Inspirerende contacten met ouderen en medevrijwilligers
- Ondersteuning en begeleiding door een vast aanspreekpunt van DOCK.
- WA-verzekering
- Vergoeding voor VOG-verklaring
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Stichting Dock, Walter van Gog,
Apollostraat 163, 3054 TB Rotterdam
Tel: 06-41.68.56.83, e-mail: wvgog@dock.nl
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VOORSTELLINGEN CASTAGNET
Woensdag 1 maart
Theater Terra: Kikker zingt en leest voor (4+)
Kikker vertelt zelf zijn avonturen en zingt de leukste liedjes in de Kleine
Kikkershow. Een kleine intieme en zeker herkenbare voorstelling, naar de
bekende boeken van Max Velthuijs.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50
Zondag 5 maart
Zondagmiddaglounge met de Senioren Big Band Rotterdam
De bigband is opgericht in januari 2008 door een aantal al wat oudere
liefhebbers van het bigbandrepertoire. Centraal staat de muziek uit de
glansperiode van de bigbands van Glenn Miller, Count Basie e.v.a.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50
Woensdag 15 maart
Theatergroep Heldhaftig met Held (4+)
Wat hebben een Ezel, een Vlo en een Wezel met elkaar gemeen? Precies, ze
zijn de helden van dit bos-verhaal. Wanneer de, bepaald niet stoere, Ezel tot
held wordt uitgeroepen, verwachten de dieren allerlei heldendaden van hem.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50

WIJKGEBOUW CASTAGNET
Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam

sbo

Zondag 19 maart
Zondagmiddaglounge met Muziek&Swingen – ‘The Crazy Cadillacs’
Tijdens deze dansmiddagen is er live muziek met elke maand een andere band.
De Rock 'n Roll van Crazy Cadillac klinkt zeer authentiek zoals de muziek uit
die tijd moet klinken. Deze middagen worden georganiseerd door Rien en Lenie
Nikkelen Kuijper. Voor meer informatie: 06 20040453
Aanvang: 14:00 uur – 18:00 uur
Zaal open: 13:30 uur, entree: € 1,50
Zondag 26 maart
Zondagmiddaglounge met Hans Somers – “Typisch Jij! 35 jaar Hans Somers”
Hans gaat samen met Netty Reek en het publiek terug in de tijd. Een sfeervol
programma dat u niet mag missen!
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50
Woensdag 29 maart
Martin Soeters met Raaf, geen kip (5+)
In het bos wordt een raaf geboren. Raaf is het enige witte kuiken tussen al zijn
zwarte broertjes en ze pesten hem het nest uit. Alle dieren in het bos denken
dat hij een kip is en dat maakt Raaf verdrietig. Hij wil niet anders zijn, hij wil
erbij horen en vrienden maken.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50

Reserveren: 010-4225096 of castagnetsenc@rotterdam.nl

Leven in Schiebroek

LIDORGANISATIES:
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. van Es, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. C. van Gelder, tel. 422 77 28
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, info@blokspaperwork.nl
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zon en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

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

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

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

Het volgende magazine komt uit op 20 april
2017. U kunt uw kopij vóór 20 maart 2017
inleveren op het redactieadres
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80,
3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
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• over afhandeling van de strafzaak (de vervolgingsfase);
• voor het recht op schadevergoeding;
• bij het spreekrecht in het strafproces;
• over uw aanwezigheid bij een strafzitting;
• over de uitspraak in uw strafzaak.
In het Slachtofferloket werken het Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp
Nederland en de politie nauw samen. Kijk voor meer informatie op www.
slachtofferloket.nl

Schadebemiddeling

CSI SCHIEBROEK
Onlangs was in de media aandacht voor het feit dat mensen niet altijd tevreden
zijn over de terugkoppeling vanuit de politie als er aangifte is gedaan van een
strafbaar feit. Reden voor ons om wat dingen op een rijtje te zetten.
Slachtoffers van misdrijven zoals inbraak, diefstal, bedreiging of mishandeling
hebben vaak behoefte aan advies en hulp. Natuurlijk is de politie er
voor aangifte. Op basis daarvan doen agenten onderzoek naar de dader.
Maar slachtoffers kunnen voor eerste adviezen ook aankloppen bij het
Slachtofferloket en Bureau Slachtofferhulp. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven
is er om mensen te helpen financieel verhaal te halen op daders.
De politie adviseert om ALTIJD aangifte te doen van misdrijven. Het is de
enige manier om criminelen te tackelen. Maar als het gaat om de opvang van
slachtoffers en andere betrokkenen en het vergoeden van schade, dan zijn er
andere instanties die bijspringen.

Slachtofferloket
Slachtoffers kunnen bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en
ondersteuning:
• over afhandeling van uw aangifte (de opsporingsfase);

Slachtoffers kunnen drie soorten schade lijden. Materiële schade, zoals de
waarde van vernielde of gestolen eigendommen. Andere direct aanwijsbare
schade als de kosten van geneeskundige hulp en gemis van inkomsten. En
emotionele schade als angst, schrik, pijn, verdriet of verlies van levensvreugde.
Het is een belangrijke taak van politie en justitie om voor het slachtoffer in
de verschillende soorten schade te bemiddelen. Bureau Slachtofferhulp kan
mensen hierin adviseren.

Bureau Slachtofferhulp
Naast slachtoffers, is Bureau Slachtofferhulp er ook voor betrokken
familieleden, kennissen, getuigen en eventuele nabestaanden. Medewerkers
maken betrokkenen wegwijs binnen de diverse instanties, schaderegelingen,
juridische procedures en de mogelijkheden voor schadevergoeding.
Slachtofferhulp is gratis. Meer informatie krijgt u via www.slachtofferhulp.nl of
telefoonnummer 0900-0101 (lokaal tarief).

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Dit schadefonds kan slachtoffers van bijvoorbeeld een gewapende overval,
zware mishandeling of seksueel misbruik een steuntje in de rug geven met
een eenmalige uitkering. Het fonds is een zelfstandig bestuursorgaan. Meer
informatie: www.schadefonds.nl
Graag tot ziens in de wijk!
Wijkagenten Schiebroek: Martin van der Heijden, Frits Knulst en Sonja Dekker
E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl/sonja.dekker@politie.nl
Twitter: www.twitter.com/FKnulst, Facebook: Politie Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek.

U SCHRIJFT ONS...
De Stadswinkel
Afgelopen maand kreeg ik bericht van de gemeente Rotterdam dat mijn
paspoort half maart verloopt. Wat een service, dacht ik. Er kon een afspraak
gemaakt worden via het internet en dan kon ik, zo stond er in de brief, er vanuit
gaan dat ik snel geholpen zou worden. Ingelogd op het in de brief aangegeven
adres zag ik dat ik geen afspraak kon maken in mijn eigen deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek, maar ik kon wel een afspraak maken in Feijenoord
en IJsselmonde. Dat moet een storing zijn, dacht ik. Gelukkig kon ik ook een
afspraak maken via telefoonnummer 14010.
De aardige mevrouw kon mij niet verder helpen en vertelde mij dat alle
afspraken waarschijnlijk vol waren en ik het eind van de week maar weer eens
moest proberen. Hoe bedoelt u dat u snel geholpen wordt???
Woensdagmorgen dan maar langs bij de Stadswinkel op de Argonautenweg.
Ik begreep dat ik geluk had want burgerzaken is nog maar twee dagen per
week geopend voor het publiek. Een vriendelijke mevrouw die assisteerde bij
het uitgeven bij de kaartautomaat, kon ook geen antwoord geven op de vraag
waarom er geen afspraak gemaakt kon worden, maar zij zou voor mij haar
leidinggevende erbij halen die mij misschien antwoord kon geven. Inmiddels
had ik maar op de keuzemogelijkheid van het volgorde nummersysteem
gedrukt op de keuze: geen afspraak. De vriendelijke mevrouw kwam terug met
de mededeling dat er niemand aanwezig was die hier helderheid over kon
verschaffen. Het was ontzettend druk met wachtenden, van naar ik begreep

uit heel Rotterdam. En hoera, na twee en een half uur wachten mocht ik
mij vervoegen aan het loket waar ik wederom vriendelijk geholpen ben. Ik
was reusachtig opgelucht toen ik hoorde dat met bijbetaling het paspoort
thuis afgeleverd kon worden. Dat bespaart me weer een gang naar dit
publieksonvriendelijke domein.
De gemeente Rotterdam moet zich schamen dat de burgers met een kluitje in
het riet worden gestuurd en dat de service aan de burgers voor noodzakelijke
documenten als paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen steeds meer
achteruit gaat. Zorg ervoor dat de loketten weer vijf dagen per week geopend
zijn en dat er een reële afspraak in de buurt gemaakt kan worden. Wacht niet
tot de verkiezingen met mooie beloftes aan de burgers, maar doe hier nu iets
aan.
(naam en adres bij redactie bekend)

Nagekomen bericht
Inmiddels heeft de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek aan het
stadsbestuur laten weten dat zij van mening is dat de wachttijden bij de
Stadswinkel aan de Argonautenweg 23 nu onaanvaardbaar lang zijn. De
gebiedscommissie heeft gevraagd om de openingstijden op korte termijn terug
te brengen op het oude niveau.
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HEMA			 DELI MARKT

Meesterlijk in vertrouwd (ver)bouwen!
Aannemingsbedrijf E.J. Bouwmeester is al sinds drie generaties werkzaam in Rotterdam
en omstreken. Binnen ons vakgebied voeren wij complete verbouwingen, restauraties en
nieuwbouw uit. Ook het dagelijks onderhoud hoort daar bij. Al met al bieden wij u het hele
pakket, van A tot Z. Onze afspraken komen we na én we vinden het vanzelfsprekend om
kwaliteit te leveren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aannemingsbedrijf E.J. Bouwmeester B.V., Adrianalaan 381, 3053 JB Rotterdam
Tel. : 010 - 422 41 22
www.bouwmeesterrotterdam.nl - info@bouwmeesterrotterdam.nl
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