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*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,
telefoon: (010) 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,-!

De voorjaarscolletie komt eraan...en nu is er uitverkoop!

Ganzerikplein 10, 3053 EA Schiebroek
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl tel. 010-2261586/06-17540015

Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs
tel. 010-7518363/06-48277450

De keuze van Henriëtte:

Shani Boianjiu:
Het eeuwige volk
kent geen angst
Het sprankelende debuut van een jonge Israëlische schrijfster
over drie vriendinnen die gedurende twee jaar op verschillende
locaties in het Israëlische leger dienen.
Je denkt: wat is nu twee jaar op een mensenleven?
Ook zij heeft zelf twee jaar in het leger gezeten en weet zonder
deprimerend te zijn duidelijk te maken wat voor impact dit
heeft op het verdere leven van deze meisjes, inmiddels vrouwen.
Subtiel worden de dagelijkse puberprobleempjes afgewisseld
met de grote levensvragen, in een kader van levensvreugde en
bijzonder gevoel voor humor.

Voor online bestellen: www.coelers.nl

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56
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HOE STAAT HET MET...
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
In ons vorige nummer vroegen wij ons af hoe het nu verder moet met het
voormalige deelgemeentekantoor. Daar hebben we aardig wat reacties op
binnengekregen. De containerhoop is velen van u een doorn in het oog.
“En dat juist bij de entree van Schiebroek”, werd er terecht uitgeroepen, “zo’n
stuk verpaupering!”
Dat vonden gelukkig de aspiranthuurders voor het gebouw ook: zij willen
het niet hebben. Volgens de deelgemeente heeft de dienst Stadsbeheer de
boodschap hieruit begrepen. Stadsbeheer heeft besloten om het pand niet
meer te verhuren, maar te slopen. Een goed besluit. Alleen, de datum waarop is
nog niet bekend.
Wij herhalen daarom ons verzoek aan de deelgemeente: doe hier iets aan, blijf
aan de bel trekken! Voor het pand is destijds een tijdelijke vergunning verstrekt;
het moet mogelijk zijn de dienst Stadsbeheer te dwingen tot verwijdering en
daarbij nadrukkelijk het terugbrengen in de oude staat van de locatie.
Want als dat niet op afzienbare termijn gebeurt, zitten wij met een almaar
verder verpauperende bouwval, een rotte kies in de Schiebroekse kaak.

VOOR ONS WIJKGEBOUW LUIDT DE NOODKLOK
Die containerhoop is trouwens niet het enige publieke gebouw waar wij ons
zorgen over moeten maken: er dreigt gevaar voor ons wijkgebouw, Castagnet. De
stad Rotterdam heeft zoals u weet dringend geld nodig en wil daarom de huren
van dit soort gebouwen kostendekkend maken.
Dat klinkt redelijk, maar in de praktijk leidt het tot onacceptabele huurverhogingen voor heel veel kleine initiatieven. Verenigingen, cursusaanbieders,
noem maar op, kunnen zo’n kostendekkende huur niet opbrengen. Niet voor
een jaar, niet voor een paar uur per week en zelfs niet eenmalig.
Het gevolg zal duidelijk zijn: heel veel buurthuizen en wijkgebouwen in
Rotterdam hebben geen activiteiten meer en zijn of worden gesloten.
Onze Castagnet draait op dit moment nog, ondanks dat dit jaar de huren
al met 7,5% zijn verhoogd. U kunt er nog steeds terecht voor muziek- en
sportactiviteiten, toneelvoorstellingen etc., al heeft al een aantal activiteiten
moeten afhaken en heeft de deelgemeente ook al de openingstijden beperkt.
korte-termijn-denken

Hoe moet dat volgend jaar…? De deelgemeente, die exploitant is van
Castagnet, heeft een huurverhoging van maar liefst 100% aangekondigd!
U begrijpt wel wat er dan staat te gebeuren: Castagnet, het enige gebouw in
de wijde omtrek met een theaterzaal die vele mogelijkheden biedt en waar de
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groten van nu ooit zijn begonnen, zal leeg komen te staan.
Gaan we terug naar de jaren vijftig? In de jaren 60 en 70 werden buurthuizen
en wijkgebouwen door de overheid opgezet om, in een complexer wordende
samenleving, het buurtleven te stimuleren.
En hoewel de overheid, van regering tot en met (deel)gemeente, juist nu zijn
mond vol heeft over onderlinge solidariteit en het bevorderen van samenhang in
de samenleving, is diezelfde overheid hiermee volgens ons hard bezig die af te
breken. Misschien te weinig tijd gehad om zelf iets in het buurthuis te leren?
een visie ontbreekt

Wat te doen met dat alom heersende korte-termijn-denken? Want sluiten van
buurthuizen en wijkgebouwen levert weliswaar op korte termijn geld op, maar op
langere termijn gaat het heel veel geld kosten! Ons wijkgebouw is een solide,
eenvoudig gebouw dat vele mogelijkheden biedt. Als er maar iemand met visie
is, als er maar inzicht is bij de politiek over de betekenis voor de samenleving.
Daarom roepen wij u graag op om mee te denken over de toekomst van ons
wijkgebouw, over de mogelijkheden om het beheer over te nemen. Dat gebeurt
in meer steden en dorpen in ons land.
Want Schiebroek zonder wijkgebouw? Mooi niet!
AANMELDEN PROJECTGROEP RED CASTAGNET:
info@leven-in-schiebroek.nl of tel. 422 77 28

Lieve mensen,
Aarzel niet om in deze woelige tijden goed voor uzelf en uw
naaste omgeving te zorgen! En aarzel dan ook niet om een
donatie te geven voor ons magazine. U kunt uw bijdrage
overmaken op ons bankrekeningnummer 59 0484 t.n.v.
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek.
Dank u wel!
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DE BUITENRUIMTE, GRIJS, GROEN EN
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Begin dit jaar werden wij opgeschrikt door de mededeling dat de
deelgemeente moet bezuinigen op de buitenruimte. En dat met maar liefst
20%. Kijkend naar het wintersgrauw ogende Schiebroek vraag je je af: blijft er
nog wat over van onze mooie groene wijk of zien we straks alleen nog groen
tussen de trottoirspleten? Chantal Zeegers, portefeuillehoudster buitenruimte,
ziet gelukkig toch nog zonnestraaltjes in het grijs.

Grijs, groen en blauw
“Het is een kwestie van prioriteiten stellen”, zegt de portefeuillehoudster. “Waar
kun je op bezuinigen en waarop beslist niet? Buitenruimte bestaat uit groen,
maar ook uit grijs (wegdek en trottoirs) en blauw (water).
Om met dat blauw te beginnen, daar kun je in dit land niet op bezuinigen.
Noodzakelijke baggerwerkzaamheden, onderhoud walkanten, dat moet gewoon
gebeuren. Bij groen kun je bekijken waar je wat minder kunt snoeien en of het
gras echt twintig maaibeurten per jaar nodig heeft.
En bij grijs kun je natuurlijk wel bezuinigen door je budget eerst en vooral aan te
wenden voor doorgaande wegen en trottoirs waaraan belangrijke voorzieningen
liggen zoals winkels, woningen en zorginstellingen. Paadjes door park en
plantsoen komen dan niet meteen aan de beurt.”

Chantal Zeegers, portefeuillehouder buitenruimte

Dalend percentage

Speciale App

Dat klinkt nog heel eenvoudig. Maar er moeten helaas meer keuzes worden
gemaakt. Kiezen dat iets onderhouden wordt is één ding, maar wat voor
onderhoud geef je dan? “Bij grijs, straatonderhoud, hebben we ervoor gekozen
voorlopig minder groot onderhoud te doen”, zegt Chantal. “Dat wil zeggen dat
we de komende jaren minder straten compleet overhoop halen en opnieuw
aanleggen. Ook het periodieke, zeg maar het gewone onderhoud zal minder
ingrijpend zijn.
We zitten nu met 86% van de straten in voldoende tot goede staat: net iets
boven de stedelijke norm. Vermoedelijk zal dat percentage iets dalen als we de
komende jaren minder investeren.”

“Storingsonderhoud blíjft natuurlijk”, aldus Chantal. “Vanouds kan iedereen
die ziet dat iets kapot is dit telefonisch melden via 14010 of de website van
Stadsbeheer (voorheen Gemeentewerken). Tegenwoordig is er ook een speciale
app om storingen door te geven: de BuitenBeter app. De wijkonderhoudsploeg
(WOP) zal de storing dan zo snel mogelijk verhelpen. En ook in het
groenonderhoud zijn keuzes gemaakt. Zoals gezegd, we snoeien minder, de
beeldkwaliteit van het groen is momenteel niet het belangrijkste. We richten ons
eerst en vooral op de technische kwaliteit want het groen moet op lange termijn
wel goed blijven. En verder richten we het zo veel mogelijk ecologisch in om
het leven voor onder andere vogels, bijen en vlinders (en daarmee ook voor de
mens) in de stad te verbeteren”.

Hier en daar een zonnestraal...
Tot zover zien wij eerlijk gezegd nog niet zoveel zonnestraaltjes. Maar gelukkig
zal er in de komende tijd niet alleen maar gekeken worden hoe het bestaande
met zo min mogelijk kosten toonbaar gehouden wordt, maar wordt er ook
geïnvesteerd in vernieuwing en verfraaiing. Chantal wijst daarvoor allereerst op
het groot onderhoud dat momenteel nog wel wordt gedaan: de Wilgenplaslaan
die o.a. voorzien wordt van geluiddempend asfalt en de Vergeet-mij-niet-buurt,
de straten tussen Ganzerikplein en Kastanjesingel.
“Hier wordt niet alleen groot onderhoud gepleegd door het aanleggen van
nieuwe riolering en bestrating, er wordt ook verfraaid”, meldt zij trots. “Door het
trottoir aan de ‘grijze’ zijde breed genoeg aan te leggen om er met rollators,
kinderwagens etc. overheen te gaan en aan de zijde met het groene plantsoen
te versmallen is een bredere middenstraat ontstaan. Dit oogt veel vriendelijker,
zowel voor bewoners als voor het verkeer. Dat kon praktisch niet meer
manoeuvreren in de smalle straten.”

Donkersingelpark als ontmoetingsplek

opgeknapte Vergget-mij-nietbuurt
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“Verder zijn er plannen voor een tijdelijke inrichting van het plantsoen aan de
Donkersingel. De daar geplande bouw laat nog wel even op zich wachten en in
de tussentijd verloedert het bosplantsoen tegenover de flat.
Aan de flatbewoners is gevraagd wat ze daar ter plaatse zouden willen.
www.leven-in-schiebroek.nl - maart 2013

N BLAUW BEZUINIGEN...
Zij hebben gevraagd om de plek aan te leggen als ontmoetingsplaats, een
plaats om met hun medeflatbewoners te verblijven en samen dingen te doen.
Wij zagen daarin een mooie gelegenheid om een nieuw initiatief van de stad uit
te voeren: participatief budgetteren. De bewoners hebben meer te zeggen over
de besteding van een budget in hun buurt. We kijken hier vanuit de portefeuilles
Buitenruimte en Welzijn naar. We willen hiermee immers bereiken dat bewoners
elkaar beter vinden, een mooi voorbeeld van hoe ondanks bezuinigingen door
samenwerking toch dingen tot stand kunnen worden gebracht.”

Doorn in het oog
“Wat er ook beter uit moet gaan zien is het terrein bij het voormalige station
Wilgenplas. Momenteel is dit nog in gebruik als opslagplaats voor de
wegenbouwer, maar als deze klaar is wordt het leegruimen van het terrein
aangegrepen voor een grote opknapbeurt. En herinrichting. Daarvoor beleggen
we in het voorjaar een informatieavond voor de omwonenden”, legt Chantal
uit. “Dan kan iedereen zijn wensen voor de inrichting naar voren brengen. Als
deelgemeente denken wij in ieder geval aan een groene inrichting en een
opknapbeurt voor het tunneltje. Maar eerst en vooral worden de fietskluizen
verwijderd!”
“Vooral dit laatste zal de omwonenden deugd doen”, lacht de
portefeuillehoudster, “die oude staketsels zijn iedereen een doorn in het oog.
Al jaren proberen we uit te zoeken wie de eigenaar is en wie ze dus moet
weghalen, maar tot dusverre zonder resultaat. Uiteindelijk heeft de deelraad
besloten dat het zo niet meer kan en is er extra geld uitgetrokken voor de
verwijdering en de opknapbeurt van het terrein. We blijven zoeken naar wie
uiteindelijk de rekening krijgt, maar voorlopig halen we die kluizen wel weg!”

IN MEMORIAM

Zicht op Schiebroek
“Het zicht op Schiebroek wordt op die manier een stuk mooier, denken
wij”, vervolgt Chantal enthousiast. “Zeker als je het ziet vanuit de metro, de
Wilgenplaslaan, Donkersingel… En vergeet station Melanchthon niet: daar is
het ons na lang aanhouden gelukt de fietskluizen te laten weghalen. En bij
Meijersplein hebben we fietsstallingen bij laten plaatsen zodat er nu geen
fietsen meer in de omgeving slingeren.”

Parkeerproblemen halte Meijersplein
Dat klopt ja, maar hoe zit het met de auto’s daar? Aan de Schiebroekse zijde is
geen parkeerterrein en de auto’s staan tussen die van de omwonenden. Die zijn
bang dat het daar straks betaald parkeren wordt.
“Daar hoeven ze echt niet bang voor te zijn”, zegt de portefeuillehoudster
gedecideerd. “Als deelgemeente hebben wij geen ambities om betaald
parkeren in te voeren. En de Coolsingel voert alleen betaald parkeren in als de
omwonenden daar zelf om vragen. Mocht dat aan de orde zijn, dan voeren wij
als deelgemeente een draagvlakonderzoek uit onder alle betrokken bewoners.
Ze hebben het dus helemaal zelf in de hand.”
Chantal Zeegers heeft gelijk: er schijnen nog zonnestraaltjes op grijs, blauw en
bovenal groen Schiebroek.

Onlangs hebben we afscheid moeten
nemen van Olga van der Plas-van Kleef.
Jarenlang was Olga redacteur van ons
magazine en zij deed dat met ongelooflijk
veel plezier en inzet. Ze vond het heerlijk
om met Schiebroekenaren te spreken over
het wel en wee van ons dorp en zij wist dat
op een heel eigen manier te verwoorden.
Altijd met een kwinkslag en vol begrip voor
mensen die bijvoorbeeld tegen “de bierkaai aan het vechten waren”.
Maar dat was niet het enige wat Olga deed.
Al in vroegere jaren was ze actief in de wijk, samen met haar man Hans
die kunstenaar was en wiens prachtig werk we nog terug kunnen zien in
de Verrijzeniskerk. Hans gaf kinderen tijdens de zomervakantie tekenles
en Olga werkte mee bij de zogenaamde ‘vakantieactiviteiten’. Ze woonden
lange tijd in Kralingen, maar toen Hans overleed kwam Olga terug en pakte
de draad snel weer op. Ze werd coördinator van kunst en cultuur, stond aan
de wieg van het Kunstfestival en genoot van alle activiteiten waarbij zij haar
kennis en ervaring kon inzetten.
Onder haar leiding floreerde het Zolderatelier, want Olga was een
kunstkenner -en liefhebber in hart en nieren. Ongelooflijk actief was ze
ook in de paardensport; ze was dol op haar paarden en was nauw bij de
mensport betrokken. Een taak die ze heel serieus opvatte en waar ze het
hele land voor afreisde, tot op hoge leeftijd.
Schiebroek heeft veel te danken aan Olga; wij zullen haar missen.
						Margot
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Spindler Makelaars

THUIS

IN SCHIEBROEK

Verjaardagstip:
geef een

New Style cadeaubon
modern, gewaagd
of een
compleet nieuwe look

“New Style”
Dames & Herenkapsalon
Peppelweg 140, 3053 GV Schiebroek
T (010) 418 98 00
Ook op afspraak

AFSLANKEN bij de EGA

		

		
Al tientallen jaren in Schiebroek. Onder prettige bege		
leiding gezond en goed afslanken. Ook voor mensen 		
		
die willen aankomen. Plus verbetering van diabetes,
cholesterol, bloeddruk, allergiën en chronische vermoeidheid. Geen honger,
gewoon met anderen mee eten, heerlijke menu’s en blijvend resultaat.
Gemakkelijk vol te houden. Geen shakes of supplementen. Normaal eten en
niet duur. Inschrijven € 10,-/Cursus € 7,- per week.
In Schiebroek: elke maandag van 10.00-11.00 uur en dinsdag van 19.0020.00 uur in LCC Castagnet, Kastanjesingel 80 (zij-ingang, 1e benedenzaal
links). Als u bij EGA Schiebroek of Overschie start in maart of april 2013
ontvangt u een handig presentje.

Voor meer info: www.ega-leonievanbeest.nl of bel 010-4752205.

Kunstfestival Schiebroek

BLOK’S PAPERWORK
U bent van harte welkom!
PEPPELWEG 152
De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

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

VRIENDEN MAKEN DOEN WE GRAAG!
Voor € 12,- per jaar op bankrekening 1556 54 543
wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
U bent zó welkom!
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Stichting Blok’s Paperwork, Peppelweg 152, 3053 GW Rotterdam, tel. 010-418 93 33
www.blokspaperwork.nl info@blokspaperwork.nl
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WELZIJNSWERK IN ANDERE HANDEN...
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Eind vorig jaar werd door onze deelraad de “Beleidsnotitie toekomst Zorg
en Welzijn Hillegersberg-Schiebroek” vastgesteld. Dat is de titel van het
stuk waarin de deelgemeente haar sociaal beleid uiteenzet, beleid gericht
op welzijn voor diverse groepen in onze samenleving, voor de sterke en voor
de zwakkere broeders onder ons. Dat is natuurlijk heel breed en divers en
daarom wordt het welzijnswerk in de nota in vier onderdelen uitgesplitst:
maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke participatie, kinderwerk
en jongerenwerk. “Klinkt mooi, maar wat betekent dat eigenlijk?”, vroegen wij.
Daarom belden wij Edward Sterenborg, portefeuillehouder Welzijn, om uitleg.
Die geeft hij graag.

Maatwerk
“Maatschappelijke dienstverlening ,” zo vertelt Edward “is één-op-één
welzijnszorg. Specifieke bijstand, financiële bijvoorbeeld voor individuele
problemen. Het gesprek over die hulp kan via de vraagwijzer tot stand komen
of via het schoolmaatschappelijk werk of de huisarts. Er zijn diverse instanties
voor specifieke gevallen, maar in alle gevallen gaat het om dienstverlening, hulp
voor ieder geval apart, maatwerk.”
“Als we over maatschappelijke participatie spreken praten we over
welzijnswerk voor groepen. Dat kan zijn opbouwwerk, zoals het organiseren van
buurtactiviteiten of het bezoeken van mensen die dreigen te vereenzamen. Maar
ook ondersteunen van mantelzorgers. Ervoor zorgen dat mantelzorgers, mensen
die intensief andere, vaak zieke en van hen afhankelijke mensen verzorgen,
kunnen terugvallen op een netwerk van vervangers als zij hun taak even moeten
neerleggen doordat zij zelf ziek zijn of gewoon er even tussenuit willen om op
krachten te komen. Het heet maatschappelijke participatie omdat het er in alle
gevallen om gaat dat mensen (weer) deelnemen aan de samenleving.”

Dock en Centrum voor Dienstverlening
“Het kinderwerk en jongerenwerk ten slotte is waarschijnlijk bij iedereen wel
bekend. Het varieert van leuke dingen met kinderen doen tot zakgeldprojecten,
advies aan probleemjongeren en de weg wijzen in sollicitatieland. Dat kinderen jongerenwerk wordt al enkele jaren in onze deelgemeente verzorgd door
Dock en Co. Tot volle tevredenheid. Wij nemen aan dat dat in de komende
jaren niet anders zal zijn. Maatschappelijke dienstverlening en participatie
zullen echter de komende tijd door anderen worden verzorgd dan door

Edward Sterenborg is verantwoordelijk portefeuillehouder voor o.a. Welzijn

welzijnsorganisatie Thermiek. Thermiek is hier vele jaren werkzaam geweest
en nu de samenwerking wordt beëindigd heeft de organisatie toegezegd bij
de overdracht zo behulpzaam mogelijk te zijn. Wij van onze kant stimuleren
onze nieuwe partners om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de activiteiten van
Thermiek in het verleden en gebruik te maken van de thermiekfaciliteiten, zoals
gebouw De Wilgenkoepel. Op die manier hopen wij dat de overgang zo gladjes
als mogelijk verloopt voor de mensen in de wijk. Want zo’n overdracht van de
ene welzijnspartner naar de andere is natuurlijk heel ingrijpend. Het gaat tenslotte om werken voor mensen.”
“Wij hebben uit het aanbod van 19 (!) organisaties de keuze gemaakt die naar
onze mening het beste aansluit bij de behoeften van onze deelgemeente. Dat
is voor maatschappelijke dienstverlening het Centrum voor Dienstverlening, een
gerenommeerde organisatie die in heel de stad actief is, en voor participatie
Dock en Co. Dat is niet zo vreemd als het lijkt. Dock en Co mag bij ons dan
vrijwel uitsluitend bekend zijn als organisator voor jongerenwerk, maar is van
origine een allround opbouwwerkorganisatie. Zowel Dock als het Centrum
voor Dienstverlening hebben een uitstekende naam op hun gebied. Als
deelgemeente hebben we dan ook het volste vertrouwen dat we de komende
jaren bij hen in goede handen zijn.”

BUURbook: meer invloed op uw buurt!
Maarten van der Velde
BUURbook.nl
In de vorige editie heeft u kunnen lezen over BUURbook. BUURbook timmert
intussen hard aan de weg. We doen mee aan het stadsinitiatief en we zijn
genomineerd voor de Aardig Onderweg Award 2013! Maar wat is BUURbook nu
precies en waarom is het nuttig voor bewoners?
Plannen in uw buurt worden vaak bedacht door plannenmakers van
bijvoorbeeld de gemeente, maar daar komt u vaak pas laat achter. Terwijl juist u
de meeste gebiedskennis heeft die plannen beter zou kunnen maken.
BUURbook zorgt ervoor dat u voortaan eerder op de hoogte bent van plannen,
dat u daar direct op kunt reageren en dat u zich kunt organiseren met uw
buurtgenoten, ook als u ze nog niet kent. Samen staat u sterker!
Nog beter is het als u zelf alvast op BUURbook laat weten wat er beter kan in
uw buurt. Dan kunnen plannenmakers daar vooráf al rekening mee houden.
Op BUURbook groeien plannen in een netwerk van bewoners, bedrijven en

plannenmakers. Dat maakt betere plannen, sterkere buurten en een leuker
Rotterdam!
In Schiebroek wordt BUURbook door de bewoners goed opgepakt. Er zijn al
verschillende discussies gaande, gestart door bewoners, de winkeliersvereniging
en Havensteder. Maar ook het deelgemeentebestuur is enthousiast over
BUURbook en heeft aangekondigd BUURbook actief te willen gaan gebruiken en
de berichten in de gaten te houden. Laat dus op www.BUURbook.nl weten wat
u vindt dat er beter zou kunnen in uw buurt, reageer op geplaatste plannen en
vragen en plaats uw berichten of initiatieven!
We werken intussen hard om BUURbook Rotterdam-breed uit te rollen. Om
BUURbook verder te kunnen uitbreiden met handige functies is veel geld
nodig. De nominatie voor de Aardig Onderweg Award biedt kans op €10.000,-.
Inwoners van Schiebroek: steun alstublieft dit Schiebroekse initiatief en stem
op www.aardigonderwerg.nl, klik bij de genomineerden op Maarten V. en stem!
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 17)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Het leuke van deze rubriek is dat er een soort sneeuwbaleffect ontstaat. Vanuit
het hele land of zelfs uit het buitenland komen er zo nu en dan e-mailberichten
binnen van mensen die, soms bij toeval, op onze website www.leven-inschiebroek.nl terechtgekomen zijn en dan het magazine uitpluizen. Zo ook dit
keer. De heer Luijendijk, wiens moeder in Borgsate woont, las de rubriek en
vroeg zich af of ik wellicht eens wilde gaan praten met Mevrouw L. de Vrij-Bijl.
Zij woont al vele jaren aan de Hoofdweg in een van de weinige boerderijen
die er nog staan tussen de kantoorgebouwen in, maar ze werd geboren in het
begin van de vorige eeuw in... Schiebroek. Zij herinnert zich zelfs nog het begin
van het Plaswijckpark. U begrijpt dat ik me dat geen twee keer liet zeggen en
onmiddellijk contact heb gezocht. Veel leesplezier!

Gehucht
Mevrouw De Vrij heeft inmiddels een respectabele leeftijd bereikt. Haar ouders
Jan Bijl en Maartje Dijkshoorn kwamen in 1913 naar Schiebroek, destijds een
gehucht van 52 boerengezinnen. “Ik herinner me nog dat vader een brief kreeg
van een andere boer en daar stond als adressering op de heer J. Bijl, alhier...”
Ze woonden aan de Adrianalaan in het pand waar later groenteboer Akkerman
winkel hield. “Die winkel was nog paardenstal en schuur. Toen vier jaar later de
pachter van de boerderij aan de Ringdijk vertrok, verhuisden mijn ouders naar
dit prachtige huis met een enorme lap grond erbij, een kilometer lang, een
hectare, gemeten vanaf de Ringdijk tot aan het einde van de Adrianalaan waar
de spoorlijn liep.
Het huis was gebouwd in 1781 en had vier voordeuren, één aan elke kant.
Er was geen leidingwater, maar wel vijf regenputten en er stonden ook vier
hooibergen.
Mijn ouders verloren hun eerstgeboren zoontje aan schreeuwstuipen; in 1916
werd mijn zusje geboren, ik in 1919 en er volgde nog een zusje in 1921. We
waren met drie meiden en we pakten alles op de boerderij aan.
Alle grond, van de Adrianalaan tot aan de Molenlei (nu Wilgenlei, red.) was
eigendom van de familie Nicolaas. Naast ons was de boerderij van Van der
Kloot en daarnaast woonde de familie Dijkshoorn. Tegenover ons huis was de
aanlegplaats voor schuiten, het water liep door tot aan de Hoge Limiet, daar
kwam ook wel eens een schuit voor met pulp (veevoer).
Voor de aanleg van de spoorlijn werd het zand met schuiten naar de Plas
gebracht en werd vandaar met kiepkarren, over de tochten en sloten, naar het
einde van de Adrianalaan vervoerd, ook over ons land.
Achteraan de Adrianalaan was het woonhuis van Bultreis, hij handelde in
tonnen met vet. Ook de familie Roepman woonde er, tussen de Lindesingel en
de spoorlijn; ik vermoed dat er nog wel een Roepman zal wonen.
Op de hoek van de Adrianalaan en de Kastanjesingel zat tuinder Waardenburg.”

Mevrouw de Vrij-Bijl

Karrespoor
Mevrouw De Vrij herinnert zich: “Moeder ging boodschappen doen in de
Benthuizerstraat; er waren geen winkels in Schiebroek. Dan reed ze met vader
mee op de wagen, als hij ging veilen op het Noordplein.
Ik weet nog goed dat ze zei altijd zo bang te zijn dat de wagen om zou vallen,
want de Ringdijk was niet meer dan een karrespoor, heel smal en erg slecht
begaanbaar.
Later vestigde kruidenier Schiereck zich op de Kleiweg en hij kwam ook aan de
deur. Aan het einde van de Ringdijk, nabij de Kleiweg, woonde Groeneboom
in een van de huisjes van Toon van de Berg. Hij had, terwijl zij met heel veel
kinderen in dat kleine huisje woonden, er ook nog een kruidenierswinkeltje.
In de jaren vijftig kwam kruidenier Rijswijk op het hoekje van de Plaswijcklaan
en de Ringdijk en daarnaast schoenmaker De Groot.”

Plaswijckpark
“Ja, het Plaswijckpark is heel klein begonnen”, zegt mevrouw De Vrij. “Vijf of zes
schommels en een paar wippen, het terrein begon bij de hoge brug (aan de
C.N.A. Looslaan bij het restaurant, red.). Dat breidde zich langzaam maar zeker
uit want, zei de heer Loos ‘Als ik wat verdiend heb, koop ik er wat grond bij.’
Er moest wel entreegeld betaald worden, volwassenen tien cent en kinderen vijf
cent. We piepten er ook wel eens stiekem in. Er was nog een draaimolen met
een paardje ervoor en beavogels”, herinnert zij zich.

Van alles even weinig

Ringdijk anno 1918
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In de eerste helft van de vorige eeuw ontstond na de beurskrach van 1929
de zogenaamde crisistijd. In die jaren kocht de vader van mevrouw De Vrij
een oude auto om het veevoer zo voordelig mogelijk te maken. Want veevoer
moest je ver halen. In Overmaas zoals dat vroeger heette (Oud-Beijerland e.o.)
was nog veel akkerbouw en daar kwam het veevoer vandaan. Mevrouw De Vrij
vertelt lachend: “Vader kon helemaal niet rijden, maar hij vroeg het aan Hein
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Dijkshoorn en die deed het een beetje voor. In die tijd was er natuurlijk niet veel
verkeer en van een rijbewijs was nog geen sprake. Niet veel later kwam er een
man aan de deur die in een van de huisjes van Toon van den Berg woonde aan
de Ringdijk. Hij werkte in Bergschenhoek voor veertien gulden per week. Dat
was hard werken, van vijf uur in de morgen tot half zeven in de avond en het
was ook nog ver weg. Hij zei gehoord te hebben dat vader een auto had gekocht
en dat hij wel voor vader wilde gaan werken, omdat dat veel dichter bij huis
was. In die tijd deed vader alles met ons meiden op de boerderij en hij kon best
wel wat hulp gebruiken.
Vader nam Teun, die toen 28 jaar was, aan en zei: ‘Je mag komen voor achttien
gulden en een liter melk’ Dat was het begin, Teun bleef lang bij ons, later werd
het loon en het aantal liters verhoogd. En natuurlijk deelde Teun ook mee in de
groenten die wij verbouwden.
Zo hielp je elkaar, in die tijd heel normaal. Ik herinner me ook een lappenman
die aan de deur kwam. Hij had een vrouw die niet kon naaien en dus vroeg hij
aan moeder of haar meiden niet eens een overhemd voor hem konden maken.
Dat deden we, want het maakte ons niet uit. We hadden van alles even weinig,
we naaiden ook onze eigen kleding.”

Tijd verzetten
“In het begin, toen mijn ouders nog aan de Adrianalaan woonden, had vader
twee of drie koeien en verder wat pronkbonen. Maar toen hij eenmaal het land
aan de Ringdijk pachtte, groeide de veestapel gestaag en waren er wel 40
koeien. We verkochten de melk en tussen acht en negen uur ‘s morgens kwam
de melkhandel de boel ophalen. Dat was op zich ook wel eens lastig, want je
had een leverplicht. En als er eens een koe ‘droog’ ging, dan moest er een koe
bijgekocht worden. Ook als er vetweiers waren (koeien die niet meer gemolken
werden, red), werden nieuwe koeien aangeschaft.
Voor de oorlog verzette moeder de tijd, er was oude en nieuwe tijd. Maar dieren
kennen dat niet, dus we moesten vaak naar achter op het land om de koeien te
halen. De heer De Haan van de Achterweg haalde de melk op en hij moest wel
op tijd zijn, vandaar dat wij ook wel mee moesten doen.”

Vol huis
“In die tijd was er ook watersnood op de eilanden en mensen trokken onze kant
op. We hadden regelmatig volk in huis, het was immers groot genoeg. Zo kwam
ook Arie, hij was 28 jaar oud en hij heeft tien jaar bij ons gewoond en gewerkt.

Raadhuis van Schiebroek aan de Kleiweg

Later kreeg hij een betrekking bij Gemeentewerken.
We hebben altijd wel mensen in huis gehad, eerst mijn grootouders. Zij
woonden aan de voorkant en moeder zorgde voor hen.
Toen ik een jaar of vijftien was ging ik schaatsen op de Plas, daar zag ik mijn
man voor het eerst. Zo’n vijf jaar later kwamen we elkaar weer tegen in het
Lunapark bij Wilgenplas; we werden verliefd. Maar dat zeiden we niet; het
duurde wel een jaar voordat we het tegen elkaar durfden zeggen”, lacht ze.
“Vader had wel eens gezegd: ‘Ik heb er een hekel aan als ik jongens zie komen’,
maar dokter Hoogvliet zei meteen dat hij die meiden toch niet allemaal thuis
kon houden. We zijn in 1946 getrouwd, want de oorlog kwam er tussen.”

Oorlog
“Het uitbreken van de oorlog herinner ik me goed. De vliegtuigen die laag over
de Plas scheerden zo vroeg in de ochtend, rond een uur of vijf. Angstaanjagend!
En de stroom vluchtelingen die vanuit de stad op gang kwam toen daar de
grote brand uitbrak. Ook toen zijn er mensen bij ons in huis geweest. Een van
de mensen woonde aan het Haringvliet en had daar een prachtig huis vol
kostbaarheden. Vader reed met de wagen naar Rotterdam, hielp hem om het
gezin en wat spullen in te laden. Vader greep een aantal jassen van de kapstok,
maar die man zei: ’Bijl, laat dat maar, we komen hier toch terug?’ Dat was niet
zo, het huis is met al zijn kostbaarheden in vlammen opgegaan; er was niets
meer...”
“Op een nacht werd er zoveel geschoten dat er een paard verdronk, puur van
de schrik kwam hij in het water terecht. Vader hoefde niet onder de wapenen,
			
hij was al te oud, maar de knecht werd
			
weggevoerd en moest onder de Arbeitseinsatz
			
aan het werk in Duitsland. Zijn vrouw bleef hier
			
en was dolblij dat wij konden melken, want zij
			kon het niet.”

			
“Onze vrachtauto was gevorderd, maar vader
			
had via de voedselcommissaris paarden uit
			
Zeeland gekregen om voor te zorgen en ook
			
paarden uit de inundatiegebieden.
			
Dat waren zware paarden, die normaal voor de
			
ploeg liepen. De boeren kwamen bij
			
ons regelmatig kijken of de paarden het goed
			
hadden, want die dieren waren heel wat waard.
			
Dan reisde zo’n boer mee met de aardappel			
schuiten die tot aan de Mosseltrap kwamen
			
bij het Huis Spinola, vlakbij het Witte Huis. Aan
			
de andere kant van Huis Spinola werden
			
sigaren verkocht en daarnaast bevond zich een
			
bakkerij. Als de schippers aankwamen, konden
			
zij ons bellen. In de oorlog werd echter wel de
			telefoon afgesloten.”
					
lees verder op pagina 11
Schilderij
van het huis met de vier voordeuren
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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!

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

WELKOM in ONZE
COFFEE-CORNER!

Mooie
Huiswijn:
Pierre Jean
mmm... lekker!

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard

€ 5,

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

50

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 27,50
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Bij bakker Klootwijk aan de Peppelweg
79a kunt u tegenwoordig, naast
ons assortiment van lekker vers
gebakken brood, broodjes, banket,
overheerlijk gebak en taarten, ook
gezellig in de coffeecorner zitten.
Wij zorgen graag voor onze gasten:
een lekker bakkie mét... aan u de
keus! (van belegde broodjes tot
een vers gebakken appeltaartpunt).
U bent van harte welkom!
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vervolg van pagina 9 Schiebroek van Toen

“Die paarden moesten nog leren op straat te lopen. Vader ging dan eerst met
de paarden naar Schiltkamp op de Kleiweg of naar de Kootsekade om ze te
laten beslaan. Het lag eraan of de paarden erg gevoelig waren, in dat geval
werden ze op de Kootsekade beslagen. In september gingen alle paarden naar
de hoefsmid waar ze voorzien werden van stiften of nagels. Stiften schroeven ze,
nagels worden erin geslagen. En in de winter waren er ijsnagels of stiften.
Onze knechts Post en Koole hadden altijd met paarden omgegaan, dus dat was
fijn en de boeren zagen dan ook dat de paarden het goed hadden bij ons.”

Veldwachter...
Mevrouw De Vrij vervolgt: “In Schiebroek was een veldwachter. Hij hield kantoor
op de Kleiweg in het huis ‘Schiltkamp’ en daar deed hij zijn werk, ook de
aangifte van geboorte- en sterfgevallen.
Aan de overzijde van ons huis stonden twee villa’s, daar woonden de families
Iburg en Saarloos. Met de dochter van Iburg heb ik nog steeds contact, ze komt
regelmatig hier.”
Als we nog even verder spreken over het land van de boerderij herinnert zij zich
ook dat er op het land een pad liep richting spoorlijn. “Dat pad was afgezet
door middel van paaltjes met prikkeldraad. Als de koeien gehaald moesten
worden, dan zetten we ze in de koebocht om te melken. We liepen met een juk
met emmers melk naar de boerderij.”

Wasmachine
“Omdat moeder zo’n last had van haar rug, kocht vader een wasmachine. Een
houten Miele wasmachine. Als ze heel zuinig met stroom omging, kon ze de
machine eenmaal in de veertien dagen draaien.
En dat kon moeder goed. Ze zat sokken te stoppen bij een petroliepitje of een
kaarsje en de was werd eerst in de bleek gezet, zodat het ergste vuil er al uit
was.
Kort na de oorlog plaatste Miele een advertentie in de kranten waarin gevraagd
werd wie de oudste wasmachine had. Mijn moeder en haar zuster kregen de
tweede en derde plaats. De mevrouw van de eerste plaats kreeg een nieuwe
wasmachine, tot verdriet van mijn moeder en haar zus.”

Vertrek
“Mijn man en ik zijn in 1946 getrouwd. We trokken naar de polder waar we
een kleine boerderij pachtten. We hebben vijf kinderen gekregen. Mijn ouders
hebben in het huis aan de Ringdijk gewoond tot het afgebroken moest worden,
omdat de Gemeente er andere plannen mee had.”
Ze hebben nog een tijdje gewoond aan de Juliana van Stolberglaan en daar
hielden ze nog wat kippen. “Buurman Sar, die naast ons aan de Ringdijk
woonde, had nogal wat last van astma en met name in het voor- en najaar
speelde dat op. Wij gingen dan altijd voor hem de koeien melken.
Zijn dochter woont in Maassluis en ook met haar heb ik nog steeds contact.”
Het boerenleven zit bij mevrouw De Vrij in haar genen, nog steeds zijn er kippen
en een paar schapen. Het huis is niet voorzien van hedendaagse gemakken
zoals centrale verwarming, maar mevrouw De Vrij weet niet anders. Voor haar is
het heel gewoon. In die zin is er niet eens zoveel veranderd, maar wel om haar
heen. Drukte, gejaagdheid, weinig aandacht voor anderen.
Dat zegt ze me bij ons afscheid. “Wij zorgden vroeger voor elkaar, dat was
vanzelfsprekend. Het maakte niet uit voor wie en waar, je was er voor elkaar.
Dat is misschien nu uit de tijd, maar het zou goed zijn als mensen weer
aandacht en zorg voor elkaar hebben.”
Wilt u reageren op dit artikel? Wilt u zelf uw verhaal vertellen of kent u
iemand die kan vertellen over Schiebroek van Toen? Stuur dan een e-mail
naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl. U kunt natuurlijk ook een brief sturen:
redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.

Kussens voor Duizend-en-een-Nacht
is het thema van de Dag van het Kunstfestival die op zaterdag 14
september 2013 plaatsvindt. Voor de aankleding van plein en tenten zijn
we op zoek naar KUSSENS! Hebt u nog (schone) kussens over of wilt u
ons een KUSSEN schenken, neemt u dan even contact op.
Liefst per e-mail: info@kunstfestival.nl
Dank u wel!

Kerk
“Op het land van vader werd de katholieke St. Paulus parochie gebouwd.
Omdat ik toen nog thuis woonde, liep ik er wel eens heen om te kijken. De
pastoor leidde me dan rond; ik vond het mooi. En mijnheer pastoor was een
boerenzoon en lustte graag biest (melk die vers van de koe komt die net gekalfd
heeft) en als het mogelijk was, brachten we hem dat.”

rectificatie
In ons magazine van september vorig jaar stond een artikel
over volkstuinvereniging Lusthof. Per abuis werd daar vermeld
dat mevrouw Sonja Idsinga voorzitter van de vereniging is. Dat
is niet juist, Sonja is secretaris.

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 - maart 2013
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Quitro Fashion
Damesmode

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

MEULMAN

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)

Peppelweg 70a, 3053 GN Rotterdam
T: 010 - 418 44 19, www.quitro.nl

Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
Peppelweg 128-130, Rotterdam-Schiebroek, tel. 010-4228025
www.meulman-profiel.nl

Leuke kinderwinkel is
zeker uw bezoekje waard!
Hét adres in Schiebroek voor
hippe kinderkleding en leuke
kado's.
En dat alles tegen scherpe
prijzen!
Het Kroontje, Peppelweg 15a, 3053 GA Rotterdam. Tel. 010-4657189, www.hetkroontje.nl
12
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DE ENIGE ECHTE HSL-SOAP...
Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Schiebroek lijkt steeds meer ingeklemd in grote verkeersprojecten, die met herrie of
vervuiling het leefklimaat verder dreigen aan te tasten. Intussen is de Hoge Snelheids
Lijn (HSL) met de falende Fyra, een drama op zich. Politici op landelijk niveau zijn wakker
geschud. De protesten tegen geluidsoverlast drongen door in de Tweede Kamer. Maar minder
indrukwekkend dan het economische rumoer rond de Fyra. Bij rampzalige kostenposten is de
politiek blijkbaar alerter dan bij verslechtering van het woonklimaat. De Italiaanse bouwer
heeft met de HSL-trein veel peperdure problemen. Zo zijn de systemen van beveiliging nog
onvoldoende op elkaar afgestemd en is sprake van veel te late afleveringen Ook beloofde
oplossingen voor de korte termijn, na gerezen winterproblemen, lijken niet gehaald.
Onduidelijk is nu welke treinen er in de huidige situatie over het HSL-spoor rijden. Perioden
van korte rust wisselen elkaar af met perioden vol indringend gesnerp. Delen van Schiebroek
bevinden zich in dat herriegebied. Maar een lijn in de dienstroosters is lastig te ontdekken.

Testen
Deskundigen zijn de HSL het afgelopen jaar aan het testen op punt van geluid. Welke criteria
TNO gebruikt voor het testen levert een lastig verhaal op. Windrichting, regen of droogte,
afstanden, windkracht, type treinen dat wel of niet op bepaalde dagen over het HSL-spoor
rijdt, en ga zo maar door. Voor leken is zo nauwelijks te volgen hoe deze eindrapportages tot
standkomen. Maar het eindrapport over de geluidsituatie van de HSL lijkt nu werkelijk bijna
gereed. Ook voor Schiebroek kan dat interessant zijn. Want elke factor die het leefklimaat
in de wijk beïnvloedt, mag en moet onderwerp van aandacht zijn. Na de rapportage kan ook
politiek gesteggel beginnen over criteria, beloften en maatregelen.

Tussentijds waren in de vorige kabinetsperiode al enkele maatregelen toegezegd om in
Lansingerland tot aanpassingen te komen, zoals bekleding van de betonnen bak. Dit zou
gebeuren via een pilotproject. Maar alles loopt ook op dit punt in de vertraging. Data zijn
niet gehaald. De gemeente Lansingerland zit hierover politiek en ambtelijk wel op het
vinkentouw. Gedupeerde bewoners vinden inmiddels dat het pappen en nathouden door
overheden lang genoeg heeft geduurd. Dus roert ook de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL
zich vaker in de openbaarheid. In spanning wordt dan ook gewacht op de TNO-rapportage.
Met deze uitkomsten kunnen discussies over geluidsgrenzen en oplossingen rond de HSL
een nieuwe dimensie krijgen.

Teleurstelling
De recent gehouden informatieavond over de pilotmaatregelen voor de gemeenteraad,
leverde een tegenvaller op. Raildempers en absorberende bodembedekking kunnen als
twee pilotmaatregelen in de komende lente worden aangebracht. De voorgenomen aanleg
van minischermen tussen de beide sporen ligt veel ingewikkelder. Dat heeft te maken met
veiligheid en nieuwe technieken waarmee nog geen ervaring is opgedaan. Al met al is de
verwachting dat de geplande voorzieningen in het voorjaar 2014 gereed zijn. Het tempo om
bewoners langs de HSL in deze regio gerust te stellen, blijft laag. Eind maart komen enkele
Tweede Kamerleden, waaronder die van CDA en PvdA naar Lansingerland om zich ter plaatse
op de hoogte laten brengen door de gemeente en de stichting Stop Geluidsoverlast HSL. De
perikelen rond de planologische blunder HSL blijven voorlopig alle gemoederen beroeren.
Wilt u meer informatie over de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, dan kunt u zich wenden
tot: www.stopherriehsl.nl

VOORSTELLINGEN IN THEATER CASTAGNET
Vrijdag 5 april: De Ontbranding met Ysa’s Schreeuw jongeren)

Zondag 21 april: Rap meets Gospel

Ysa’s Schreeuw wordt dé Spoken Word Musical, vrij naar het gelijknamige boek
van Rita Williams Garcia, geschreven door drie getalenteerde jongeren.
Aanvang: 16:00 uur, entree: GRATIS

Na de workshop van zaterdag 20 april zullen we vandaag getrakteerd worden op
een spetterende show en zullen we horen hoe de twee genres ‘Rap’ en ‘Gospel’,
samen klinken.
Aanvang: 20:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Zondag 7 april: Onderwater Producties: Futureschock
Een voorstelling over liefhebben en ouder worden.
FutureShock is een ontroerende en tragikomische voorstelling, waarin op zoek
wordt gegaan naar de schoonheid van het ouder worden. Aanvang: 14:30
uur,eEntree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Woensdag 10 april: De Zingende Harp met Stippie en Jan (4+)
Jan werkt op het treinstation, dat doet hij graag. Maar nog veel liever zingt hij en
dat doet hij altijd en overal van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.
Aanvang: 14:30 uur, entree: : € 4,50/ R’pas € 3,40

Zaterdag 13 april: R’damse Zangschool ‘Het Podium’
Tamara Obreskova is een unieke zangdocent met een door haar zelf
ontwikkelde, even unieke, leermethode. Leerlingen verzorgen solo en in
verschillende combinaties een geweldige muzikale avond.
Aanvang: 20:30 uur, entree: € 6,50/ R‘pas € 4,90

Zaterdag 20 april: Rap meets Gospel, workshop
Joany Muskiet richtte in 2001 de More Gospel Band op, bestaande uit: toetsen,
drums, gitaar, bas en backing vocals. De H.E.L.D.E.R.H.E.I.D. ( Hoor Elke Les Die
Een Rede Heeft En Ignoreer Dwaasheid) Boys and Girls verzorgen vandaag een
Rap Masterclass, resp. een workshop Black Gospel.
Aanvang: 15:00 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Woensdag 24 april: Sesamstraat Acteurs met Mama!!! (2–6 jr)
Renee Menschaar ( poppenspeler / actrice ) en Lot Lohr (actrice) zijn
al jarenlang collega’s in het NPS programma Sesamstraat, waarin ze
respectievelijk de rol van ‘Pino en Lo’t’ vertolken.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Zaterdag 27 april: Live Salsa Dansavond: Timba La Bomba
“Timba La Bomba”, een band vol passievolle muziekanten, zal de avond vullen
met live Salsa muziek onder leiding van pianist Joachim Henrietta.
Voor dat het feest van start gaat, zal er voor beginners een gratis workshop
worden gegeven waar iedereen aan mee kan doen. De workshop begint om
20:30 uur.
Aanvang workshop: 20:30 uur, aanvang feestavond: 21:15 uur – 01:00 uur
Entree: € 6,50/ R‘pas € 4,90

Informatie en kaartverkoop:
Lokaal Cultuur Centrum Castagnet,
Larikslaan 200
tel. 422 50 96
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DE HOGE LIMIET (deel 5)
Marius Heijenk
Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
Tja, het is dan zover! In een aantal artikeltjes heeft Leven in Schiebroek
aandacht besteed aan de dreigende ondergang van een van de weinige
pareltjes uit het verleden die Schiebroek nog rijk is: de Hoge Limiet. Het eens
zo fraaie boerderijtje aan de Hoge Limiet 15 is inmiddels met de grond gelijk
gemaakt. Wandelend over de Hoge Limiet kijk je nu aan tegen een paar nu
nog kale bosjes en even verder tegen de tribunes van het hockeyveld. Kaal?
Hoe kom je erbij! Over een paar jaar heb je hier immers een mooi uitzicht op
het prachtige sport-, winkel- en gezondheidscomplex dat hier moet verrijzen!
Schiebroek/de deelgemeente/de Gemeente Rotterdam laten dan trots
zien dat zij meekomen in de vaart der volkeren en dat we zelfs een hockeyaccommodatie van internationale allure hebben!

Bouwval?
Ja, natuurlijk zijn er mensen, die dat jammer vinden. Mensen die nog graag
eens een wandeling maakten over de Hoge Limiet. Mensen die het leuk vonden
nog eens even herinnerd te worden aan hoe Schiebroek ook alweer ontstaan is.
Mensen die verrukt waren midden in onze moderne, steeds meer verstenende
woonwijk nog een dergelijk fraai, bijna verstild historisch stukje Schiebroek te
ontdekken.
Maar voor de vooruitgang betaal je nu eenmaal een prijs. En dat doe je niet
voor het in stand houden van een bouwval, die van ellende bijna uit elkaar

Foto: Bart van Leeuwen

valt. Dat het een bouwval is geworden, doordat het pand eigendom was van de
gemeente en dat die nooit meer iets aan het onderhoud heeft gedaan... daar
hebben we het nu even niet over.

Respect?
Het laatste stukje Hoge Limiet, dat nog enigszins ongerept liet zien hoe het hier
eens was, is nu ook verprutst. Natuurlijk, er zijn nog een paar leuke boerderijtjes
over. En de bewoners daarvan doen er alles aan deze zo goed mogelijk op
te knappen met behoud van het authentieke karakter. En als het ligt aan die
bewoners (en aan vele andere Schiebroekers, dat hebben de reacties op deze
artikeltjes wel geleerd!), dan willen die dat graag nog lang zo houden.
Maar hoe lang duurt het nog, voordat ook die voor het oprukkende hockeygeweld moeten wijken? Hoe lang duurt het nog, voordat mensen zich gaan
afvragen waarom er niet even is nagedacht, voordat er weer een beeldbepalend
stukje verleden definitief om zeep werd gebracht? En waarom het echt niet
mogelijk was het in beleidsnota’s en stedenbouwkundige randvoorwaarden zo
mooi beschreven “respect voor de Hoge Limiet” daadwerkelijk te laten blijken?

Leven in Schiebroek
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek
LIDORGANISATIES
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Stichting Kunstfestival
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek

Mw. L. van Kleij-Gouw tel. 422 97 16
LETS Ruilwinkel
tel. 218 88 44
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. v.d. Meer, tel. 223 34 66
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl
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Actiecomité Asserpark
Mw. M. Plooij, tel. 422 77 28
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Bewonersgroep Hamakerstraat
Mw. L. Samson, tel. 840 64 09
Bewonersgroep Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761
Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid

Cocky van Trigt, tel. 418 29 46.
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zond en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl

LiS-SECRETARIAAT
Kastanjesingel 80, tel. 422 77 28.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl
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DONATIES
Op bankrekening 59 04 84 kunt u uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek.

ADVERTENTIES
Informatie over advertentietarieven krijgt u
bij het LiS-secretariaat, tel. 422 77 28 of bij
redactie@leven-in-schiebroek.nl.

REDACTIE
Marijke van Seventer, Kees Keller en Margot
Leeninga
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie en Bart van Leeuwen

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 25
april 2013. U kunt uw kopij vóór 1 april
2013 inleveren.
Redactieadres: Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

KRONINGSDAG OP
WILGENPLASPLEIN
CSI SCHIEBROEK
LENTE!

De kroning van Willem-Alexander tot Koning van Nederland zal eind april
plaatsvinden. Een unieke gebeurtenis die de toch al zo feestelijke 30e april een
heel bijzonder tintje geeft. Beleef deze unieke gebeurtenis samen met de wijk
en kom ook dit jaar naar het Oranjefeest op het Wilgenplasplein. U bent dan
live getuige van de kroning en ziet alle Amsterdamse feestelijkheden op het
grote scherm.

Open podium

Maart roert zijn staart, zo luidt het gezegde. Daar moest ik aan denken toen ik
dit stukje aan het schrijven was. Het voorjaar is net begonnen, dat wil zeggen de
meteorologische lente op 1 maart. Een paar mooie lenteachtige dagen hebben
wij al meegemaakt, maar het weer is weerbarstig en levert nog wat sneeuw en
ander ongerief op. Daar hebben wij dus geen invloed op.
Waar wij wel invloed op hebben is hoe wij met onze omgeving omgaan. En dan
doel ik specifiek op de buitenruimte. Vooral tijdens de afgelopen lenteachtige
dagen zie je in tuinstad Schiebroek hoe het vuil zich ophoopt tussen de
struiken, in de singels en langs de plantsoenen. Vorige keer spraken wij daar
ook al over. Veelal hoor je dat de (school)jeugd daar debet aan is. Dat zal voor
een deel best wel zo zijn. Maar wij denken dat het ook ligt aan hoe men het
huisvuil aanbiedt en de manier waarop het grof vuil wordt aangeboden.
Het milieupark ligt op een steenworp afstand van de wijk en op vaste dagen, op
woensdag, kan men via het gemeentelijke nummer 14010 een afspraak maken
voor het grofvuil. Is de vuilcontainer vol, zet dan niet de vuilniszakken naast de
container en wacht even totdat de container is geleegd.
Wij gaan in gesprek met diverse scholen om aandacht voor dit probleem
te vragen en we zullen Stadstoezicht vragen ook een extra oogje in het zeil
te houden. Overigens kunt U het nummer 14010 ook bellen om kapotte
verlichting, straatmeubilair en het dumpen van groot afval te melden.
Een tijd geleden hebben wij laten weten dat Frits en ik samen met Sonja Dekker
de wijk Schiebroek voor onze rekening nemen. Sonja zet zich in voor het gebied
ten noorden van de Peppelweg. Maar om onze dienstverlening zo groot mogelijk
te houden hebben wij de werkafspraak gemaakt om u direct van dienst te zijn in
voorkomende gevallen. Dus niet afhankelijk van geografische beperkingen wordt
u geholpen door diegene die op dat moment dienst doet. Sonja heeft wel als
specialiteit psychisch-sociale problematiek.

Uiteraard maken wij er in Schiebroek ook weer het gezelligste Oranjefeest
van Rotterdam van! Naast de vaste Koninklijke onderdelen van deze dag
zoals de vrijmarkt, de kinderspelen, de miniplaybackshow en een geweldige
band op het buitenpodium, is het open podium ook dit jaar weer toegankelijk
voor Schiebroeks muzikaal talent. Dus speelt uw zoon of kind of uzelf een
instrument, kan hij/zij goed zingen of wil hij/zij doorbreken met de band?
Geef dat dan op via info@oranjecomiteschiebroek.nl. In het volgende magazine
dat uitkomt op 25 april kunt u alles lezen over het programma voor de
Kroningsdag aan het Wilgenplasplein.

Vrijwilligers Kinderspelen
Kinderspelen vormen een belangrijk onderdeel van het feest. Daarom willen
we u vragen om een handje mee te helpen met de begeleiding van die
kinderspelen. Laat het ons even weten via info@ocschiebroek.nl als u op die
dag met ons wilt zorgen dat het een geweldig feest is.

Aan alle Schiebroekenaren...
Als u het belangrijk vindt dat dit feest in Schiebroek gevierd wordt en kan
blijven worden, wees dan ruimhartig en doe een financiële duit in ons zakje. Het
Oranjecomité Schiebroek, dat sinds jaar en dag de festiviteiten organiseert, is
blij met iedere euro.
Stort uw vrijwillige bijdrage op:

Ing rekening: 2901747, IBAN: NL77INGB0002901747
Tgv. Oranje Comité Schiebroek - Rotterdam
Hartelijk dank voor uw steun en uw vertrouwen!
Vrijwilligers Oranjecomité Schiebroek, info@ocschiebroek.nl

In de opmaat naar de zomer willen wij nog even een preventietip aan u kwijt.
Indien u met mooi weer de ramen en deuren van uw huis open hebt, zorg
er dan voor dat bij het verlaten van de woning de boel weer dicht is. Dit om
insluipingen te voorkomen.
Graag tot ziens in de wijk!
Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek
martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl/frits.knulst@rijnmond.politie.nl

SKYPEADRES: wijkagent.schiebroek
Iedere donderdag van 19:30 - 20:30 uur
Daarnaast via de smartphone indien deze op
“beschikbaar” staat.
Wijkagent Knulst is nu ook te volgen via twitter:
www.twittercom/prrknulst
www.leven-in-schiebroek.nl - maart 2013
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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
16

www.leven-in-schiebroek.nl

