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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:

Leven in Schiebroek

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

Steun uw wijkblad. Maak een bedrag naar
keuze over op onze rekening Iban NL 04 INGB
0000590484 t.n.v. Sbo Schiebroek en wij
kunnen dit blad gratis bij u blijven bezorgen.
Het blad wordt gemaakt door vrijwilligers; zij
verdienen uw steun!

* 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

De keuze van Carolien: JONAS JONASSON

De zonderlinge avonturen van
het geniale bommenmeisje
Jonas Jonasson heeft met het bommenmeisje weer een erg
goed, grappig en geniaal boek geschreven. Het is zeker net
zo boeiend en lekker leesbaar als de 100-jarige man. Het
verhaal gaat over de slimme, Afrikaanse Nombeko. Haar
slimheid werkt vaak in haar voordeel, maar brengt haar
ook regelmatig in de problemen.
Nombeko is een bijzonder meisje; zij zal bij iedere lezer een
glim- of schaterlach los weten te peuteren!
Voor online bestellen: www.coelers.nl

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

Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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DIT DELEN WIJ GRAAG
MET U...

woensdag

19 maart

verkiezingen

Sinds de zomer van 2012 ‘leeft’ er een particulier project in Schiebroek: ‘De
Voedselbank in de wijk; Samen voor elkaar’. Het project is geen onderdeel van
de Voedselbank maar bestaat ernaast, als aanvullend initiatief.
Het bijzondere van dit Schiebroekse project is dat alles wat gegeven wordt elke
week rechtstreeks naar het uitdeelpunt in Schiebroek gaat. Daar wordt het door
twee toegewijde vrijwilligers, Chiel en Madelon Hendrix, direct aan de mensen
gegeven die hun pakket van de Voedselbank komen ophalen.

gebiedscommissie
en gemeenteraad

“In 2012 kregen we van bakkerij Klootwijk regelmatig brood, een heleboel
zakjes kruidnoten en Sint-lekkers”, vertelt Madelon. ‘En een particulier echtpaar
gunde ons een partij speelgoed, die was ingezameld voor een ander doel. Vlak
voor Kerst ontvingen we van een meneer een financiële gift, waarmee we voor
iedereen een mooie Kerststol konden kopen. Op initiatief van drie leerlingen is
er een indrukwekkende inzameling georganiseerd op een basisschool en die
voortaan tweemaal per jaar gehouden!
In 2013 ontvingen we via de bedrijfsleider van AH-Peppelweg allerlei leuke
en lekkere dingen om uit te delen en kregen we wéér een royale gift. En
tussendoor kwam er een envelop van een mevrouw die jarig was geweest en
i.p.v. cadeautjes een donatie had gevraagd voor het project. Mensen, wat
waren we hier ongelofelijk blij mee! Want nu konden we voor alle mensen met
Pasen een kilo kaas en een doos eieren kopen en met Kerst weer een Kerststol.
En tussendoor drie keer voor iedereen vlees en kip! U zult begrijpen dat het
feest was op het uitdeelpunt! In de loop van het jaar werd er nóg een school
enthousiast, die nu ook tweemaal per jaar inzamelt.
Naast de individuele gevers en de scholen zijn er ook nog vier kerken actief
geworden. Een van die kerken heeft het Certificaat van de Vredesvlucht aan het
project toegekend, een initiatief van Pax.”

WAAROM STEMMEN
OP LIJST 18? (gebiedscommissie)

“We zijn enorm blij met wat we samen kunnen doen, maar deze extra
ondersteuning blijft heel erg nodig: het aantal aanvragen in onze wijk is met ca.
twintig huishoudens gegroeid tot ca. 84 op dit moment. Uw hulp maakt voor
deze mensen een absoluut verschil: door de aanvulling met levensmiddelen,
maar óók door het besef dat er door onbekenden aan hen gedacht wordt en
iets voor hen gedaan wordt. Er blijkt een krachtig solidariteitsgevoel te ‘leven’ in
onze wijk! Iets om trots op te zijn”, besluit Madelon enthousiast.
Nadere informatie:
Chiel en Madelon Hendrix, tel. 010-4221933 / e-mail: verenigd@hotmail.com

Dat geldt niet voor Hillegersberg-Schiebroek. Want daar hebben de zes
bewonersorganisaties in de verschillende wijken hun krachten gebundeld en
komen ze met een gezamenlijke lijst Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek.

IN DIT BLAD
pag. 3:

Waarom stemmen op lijst 18?

pag. 5:

Wat moeten we met die commissie?

pag. 7:

Van je retteketet...

• De deelgemeenten verdwijnen
• De wijken worden straks op afstand bestuurd vanaf ‘de Coolsingel’.
Daar worden de besluiten genomen en daar vindt voortaan de besteding en
vooral de verdeling van gelden plaats.
• De gemeenteraad en het college van B&W willen daarom graag van de
bewoners weten welke problemen bewoners in hun wijk ervaren en welke
wensen bewoners ingevuld willen zien?
• Daarom komen er gebiedscommissies, die raad en college gevraagd en 		
ongevraagd gaan adviseren.
De gebiedscommissie beschikt over een budget voor de ondersteuning van
bewonersinitiatieven.
• De realiteit is echter dat het vooral de politieke partijen zijn, die
hun zetels in de deelgemeenteraden willen omruilen voor een plaats in de
gebiedscommissies.
Bewoners dreigen daardoor buitenspel te worden gezet.

Bewonersorganisaties zitten al vele jaren in alle haarvaten van de samenleving
en weten als geen ander wat er zich op allerlei terreinen in hun wijk speelt.
Het is immers hun kerntaak om op te komen voor de belangen van hun
bewoners, lokale belangen-organisaties, verenigingen en ondernemers.
En dat doen ze onafhankelijk en vooral zonder politieke agenda’s en leidende
partijprogramma’s die prevaleren boven lokale en bewonersbelangen.

Daarom dus! Stem voor de
gebiedscommissie op lijst 18
Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek

19 maart: LIJST 18

pag. 8/9: Schiebroek van Toen
pag. 13:

Natuurtalent opent de deuren

Foto voorpagina: Ton van Eijsden en Ronald Klooster, kandidaten lijst 18
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WAT MOETEN WE MET DIE GEBI
Een gesprek met de Schiebroekse kandidaten van lijst 18: Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Er is geen ontkomen aan...
De verkiezingen, je ontkomt er niet meer aan. Overal plakkaten, flyers, leuzen…
En toch hebben velen van ons er nog moeite mee. Moeite met waar het nu
eigenlijk over gaat. Gemeenteraadsverkiezingen zijn voor velen al erg genoeg,
volgens de peilingen gelooft zestig (60!) % van de kiesgerechtigden niet meer
in de politiek en heeft geen zin om te stemmen voor de gemeenteraad. En
alsof dat al niet erg genoeg is worden wij in Rotterdam ook nog gevraagd onze
stem uit te brengen voor de gebiedscommissie, iets wat menigeen van ons nog
abstracter in de oren klinkt dan gemeenteraad.
Toch hopen wij dat u gaat stemmen, voor uw stad en voor uw gebied (voorheen
deelgemeente). Want op die manier kunt u blijven meepraten over wat er moet
blijven en wat er moet veranderen in en aan ons mooie gebied.

Lijst 18
Elders in dit blad kunt u nog eens precies lezen wat het is en wat het inhoudt ,
de gebiedscommissie, maar kort gezegd gaat de commissie de gemeenteraad
adviseren over wat ‘De Coolsingel’ denkt dat wenselijk is voor Schiebroek en
Hillegersberg en over wat het gebied zelf denkt dat wenselijk is.
Die Coolsingel zit immers op afstand en wil graag advies van locale
mensen die de wijk en de bevolking kennen. Geen wonder dus dat onze
bewonersorganisatie Leven in Schiebroek (LiS) direct enthousiast was voor een
eigen lijst van de gezamenlijke bewonersorganisaties. Het is immers precies
waarvoor al de vrijwilligersorganisaties binnen LiS werken; het welzijn van
iedereen die woont en werkt in onze wijk! Ook de andere bewonersorganisaties
binnen het toekomstige ‘gebied’ voelden dit zo en daarom hebben ze besloten
de krachten te bundelen en zo is lijst 18 Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek
ontstaan. Op deze lijst prijken de namen van twee Schiebroekse kandidaten,
mannen die als geen ander de belangen van de bewoners zonder politieke
leidraad kunnen en willen behartigen. Een interview met beide kandidaten.

Verschillende belangen
Ton van Eijsden en Ronald Klooster zijn echt enthousiast om de belangen
van Schiebroekse bewoners te behartigen binnen de gebiedscommissie.
Ton is secretaris van LiS en kent vanuit zijn vroegere baan bij de politie de
plus- en minpunten van het wonen en leven in Schiebroek-Hillegersberg door
en door. Ronald was secretaris van LiS in de tijd dat de bewonersorganisatie
Schiebroekse Gemeenschap werd omgevormd tot een koepelorganisatie van
diverse maatschappelijke belangengroeperingen in Schiebroek.
“De huurderscommissies, winkeliersverenigingen, de BTV, Oranjecomité en nog
veel meer groeperingen zaten en zitten in de organisatie onder de paraplu van
het Schiebroekse belang”, vertelt Ronald. “Ook al lopen de belangen van de
verschillende organisaties niet altijd synchroon. Als sbo LiS bundelen we die
belangen en ondersteunen en faciliteren de organisaties waar mogelijk.
Frappant dat het eigenlijk precies is wat we straks in de gebiedscommissie
hopen te gaan doen voor de zes bewonersorganisaties. Als LiS hebben we
in wezen een streepje voor; we hebben ruime ervaring met het omgaan met
verschillende belangen.”
Ook Ton ziet dit als een belangrijke voordeel: “Als LiS zijn we gewend om
verschillende belangen te behartigen en ons daarbij maar door één ding te
laten leiden: het welzijn van onze bewoners”, zegt hij. “Dat is ook het grote
verschil tussen de lijst Bewoners!Hillegersberg-Schiebroek en een politieke
4

Ton van Eijsden staat nr. 2 op Lijst 18

partij; we hebben niet te maken met een partijlijn, maar puur met de wensen
van bewoners. Daar kan een partijlijn wel eens haaks op staan.
Straks zal het er in de gebiedscommissie echt om spannen om de politieke
partijen die er ook in zitten te overtuigen dat we niet bezig zijn met politieke
spelletjes, met het zoveel mogelijk binnen halen van punten voor onze partij,
maar dat het gaat om scoren voor het gebied.
Om op de Coolsingel voor elkaar te krijgen dat onze wijk voldoende aandacht
krijgt en niet alle aandacht van het gemeentebestuur uitgaat naar de grote
probleemwijken. Wij hebben een prachtige wijk met veel mooie dingen, maar je
moet het wel op peil houden natuurlijk.”

Eenheid maakt macht
“De gebiedscommissie is zelf geen bestuurder en kan geen beslissingen voor
het gebied nemen,” vult Ronald aan. “Maar de commissie kan grote invloed
uitoefenen via het gebiedsplan dat moet worden geschreven. Dat plan wordt
opgesteld op de Coolsingel, maar de commissie moet de inhoud aanleveren.
Daarin kunnen we dus schrijven wat volgens ons nodig is voor ons gebied op
het terrein van welzijn of buitenruimte, zaken waarvoor budget moet worden
vrijgemaakt op de Coolsingel. De Coolsingel stelt het plan vast, dat wil zeggen:
zij beslissen wat ze van onze suggesties overnemen en wat niet. Zij maken uit
hoe en wat, maar als je als commissie kunt aantonen dat je unaniem achter
de inhoud staat, zullen ze daar niet makkelijk van afwijken. “Zoveel mogelijk
unaniem zijn is het belangrijkste waar je in de commissie naar moet streven,”
beaamt Ton. “Een advies van de commissie wordt echt niet serieus genomen
als het met verdeelde stemmen genomen wordt, als je het samen niet eens kan
worden over wat goed is voor je gebied.”
“Dat is echt heel belangrijk, het als commissie samen eens zijn”, beklemtoont
Ronald nog eens. “De politieke partijen vragen steeds weer aan ons hoe wij als
niet-politieke lijst denken zaken gedaan te krijgen bij de Coolsingel, want wij
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IEDSCOMMISSIE?
indien het budget dat de Coolsingel op grond van het gebiedsplan uittrekt
hierin niet voorziet of niet voldoende is. Als commissie moet je naar zo’n
initiatief kijken vanuit het criterium leefbaarheid van de wijk. Anders gezegd,
je moet je afvragen: voegt het iets toe waardoor je hier graag wilt wonen,
bevordert het de sociale cohesie, maakt het dat er iets te beleven valt? Dat
zijn afwegingen waar geen tegengestelde belangen of concurrentievervalsing
aan te pas komen, het gaat er alleen om of en hoeveel het bijdraagt voor
ons gebied. Dat is wat we als Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek willen”,
benadrukt Ton nog eens. “Zorgen dat ons mooie gebied een wijk blijft waar
leven is, waar evenementen zijn, maar ook voorzieningen zoals ouderenzorg
en maatschappelijke ondersteuning. Als commissie moeten we dit gebied bij
de Coolsingel op de kaart zetten en zorgen dat we de middelen krijgen om het
zo te houden. “Anders gezegd,” besluit Ronald, “zorgen dat we kunnen blijven
zeggen: wat fijn dat we hier wonen!”
Wilt u ook in een fijne levendige wijk blijven wonen en werken? Ga dan
stemmen voor de commissie en stem op uw bewonerskandidaten.
Stem lijst 18 Bewoners! Hillegersberg Schiebroek.
Want bewoners kiezen Bewoners!

bewoners kiezen

Ronald Klooster staat nr. 5 op Lijst 18

hebben immers geen lijntje naar de politici van een eigen partij.
Ze vergeten dat zo’n lijntje altijd gekleurd is door het partijbelang en dat dat op
De Coolsingel best wel eens anders kan liggen dan in de wijk. En zo’n partijlijn
maakt overleg met andere partijen dan de eigen lastig. Wij zijn onafhankelijk,
alleen bezig met bewonersbelangen en kunnen ons met ons advies tot de hele
raad richten. Een unaniem advies dus, waar je niet omheen kan!”

Bewoners!

tegenstellingen?
“Een andere vraag die almaar gesteld wordt is hoe wij denken om te gaan met
interne tegenstellingen; we staan per slot voor zes verschillende wijken en wat
nu als de ene wijk anders over een voorziening denkt dan de andere? Dat klinkt
heel mooi, maar is eigenlijk een verkeerde vraag: hij gaat er van uit dat we te
maken hebben met een commissie van bestuurders en niet van adviseurs.
Besturen, dat wil zeggen beslissen, doen we maar voor een klein gedeelte. En
daarbij moeten we ons steeds laten leiden door ‘wat maakt het gebied voor ons
leefbaar?’”
“Neem nu bijvoorbeeld de A13/16. Sommige wijken zijn voor de A13/16,
andere zijn er tegen, maar wij beslissen daar niet over! Wel kunnen wij, met
het oog gericht op de belangen van onze bewoners, een advies geven over de
inpassing van de weg om het zo veel mogelijk leefbaar te houden, mocht hij
er komen. Maar we kunnen in ons advies ook suggesties meegeven wat voor
maatregelen er nodig zijn voor de leefbaarheid als hij er niet komt. Daarin moet
je elkaar kunnen vinden.”

Participatiebudget
“Die leefbaarheid moet ook leidraad zijn bij de zaken waar we wel direct
over beslissen en waarvoor de commissie € 500.000 participatiebudget ter
besteding krijgt. Dat budget moet worden aangewend voor burgerinitiatieven op
het gebied van welzijn en buitenruimte. De commissie kan dit geld aanwenden
www.leven-in-schiebroek.nl - maart 2014
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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

Peppelweg 95/97 Rotterdam Schiebroek 010-4222188

Magazine
Leven in Schiebroek

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

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

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

Wij zijn op zoek naar een ervaren
tandartsassistente om ons jonge team te
versterken.
Ben jij hardwerkend, enthousiast, spontaan,
flexibel in de omgang, gemotiveerd, leergierig
en lijkt dit je een uitdaging?
Stuur dan jouw cv en motivatiebrief naar:
Tandartspraktijk Kastanjesingel
Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek
Tel.: 010-418 44 84

Per mail mag ook:
tandartspraktijk_kastanjesingel@hotmail.com

(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur)
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VAN JE RETTEKETET... NAAR CASTAGNET!
Zaterdag 15 maart 2014
DJ Jawalatino’s Salsa Dansavond

Lekker dansen op heerlijke salsamuziek. Salsa dansen is meer dan bewegen, je
kunt het zien als een feestje bouwen. Kent u de pasjes nog niet zo goed? Doe
dan mee aan de workshop die Jawalatino voorafgaand aan de dansavond zal
geven.
Aanvang workshop: 20:30 uur, aanvang dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00 inclusief kopje koffie

Zondag 16 maart 2014
Zondagmiddaglounge met Shantykoor Albatros

Het repertoire bestaat natuurlijk uit shantys. Dit zijn liedjes die vroeger op de
grote zeezeilvaart tijdens de werkzaamheden aan boord of als ontspanning
werden gezongen. Ook zingt het koor liedjes van en over de zee en natuurlijk
ook over Rotterdam.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50 / R’pas of Aafjepas € 3,40

Zaterdag 22 maart 2014
Russisch-Oekraïens Zang- en Dansensemble Kalinka

Kalinka is een unieke groep Nederlanders, die de Russische en Oekraïense
folklore in hun hart hebben gesloten. De orginele kostuums en instrumenten,
traditionele dansen en de oorsprokelijke taal, geven het geheel een authentiek
karakter.
Aanvang: 20:30 uur, entree: € 6,50/ R’pas of Aafjepas € 4,90

Woensdag 26 maart 2014
Sesamstraat-acteurs: Brammetje Boterhammetje (2- 6)

Zoals alle kinderen wil Brammetje Boterhammetje dolgraag groot zijn. Maar hij
is nog helemaal niet groot, sterker nog, hij is de kleinste van de klas.
Brammetje gaat naar Tante, maar Tante woont helemaal in Amerika, in het
Wilde Westen. Een geestige, leerzame maar vooral spannende voorlees- en
theatervoorstelling voor kinderen van 2-6 jaar, met verve gespeeld door
Sesamstraatacteurs Renee Menschaar (Pino) en Lot Lohr (Lot).
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

Zaterdag 29 maart 2014: Senioren Bigband Rotterdam

De Big Band is opgericht in januari 2008 door een aantal enthousiaste
muzikanten.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit de standards van de Big Band-muziek
uit de jaren 30, 40 en 50 van de vorige eeuw. Naast de traditionele jazz, zoals
bebop, cool jazz en swing, moet ook worden gedacht aan latin, funk en mambo
en de muziek van de Ramblers, de Skymasters en andere showorkesten.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 6,50/R‘pas € 3,25

Woensdag 9 april 2014
Poppentheater Hans Schoen: Een Kleine Held (3–7)

Ergens op een mooi strand woont een kleine krab die ervan droomt een held
te zijn. Op een dag komt er een gevaarlijke, boze aap in het bos. Kleine Krab
overwint zijn angst en knijpt de boze aap in zijn billen...
“Een Kleine Held” is gebaseerd op een Indonesisch verhaal.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

Zondag 13 april 2014
Zondagmiddaglounge met Bertus en de Tjetsetters (55+)

Heerlijke Hollandse Levensrock!
De band bestaat uit muzikanten die hun sporen in diverse andere topgroepen
hebben verdiend. Frans de Neef op accordeon, Jaap de Neef op drums, Igor
Picvic op bas, en Bertus van der Horst op gitaar.
De Tjetsetters spelen een mix van Nederlandstalige meezingers, smartlappen,
countrymuziek en zeemansliedjes maar dan wel overgoten met een flinke portie
Rotterdamse humor. Een middag die door zijn Hollandse ‘Rock ’n Loll’ wel eens
later kan worden dan je verwacht!
Aanvang: 14:30 uur, entree: : € 4,50 / R’pas of Aafjepas € 3,40

Zaterdag 19 april 2014
DJ Jawalatino’s SalsaDansavond

Lekker dansen op heerlijke salsamuziek.
Salsadansen is meer dan bewegen, je kunt het zien als een feestje bouwen.
Kent u de pasjes nog niet zo goed? Doe dan mee aan de workshop die
Jawalatino voorafgaand aan de dansavond zal geven.
Aanvang workshop: 20:30 uur, aanvang dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00 inclusief kopje koffie

Woensdag 23 april 2014
Meeleeftheater, De Geest van Kapitein Black (4 – 8)

De kapitein en zijn maatje zijn aangekomen en maken er een dolle boel van.
Maar wat is dat? Er spookt iets! Het zal toch niet de geest van Kapitein Black
zijn? Ja hoor... die vervelende Black laat ons ook nooit met rust. Wat kunnen we
doen om van hem af te komen? En wat wil hij eigenlijk? Kunnen de kinderen
helpen om dit mysterie op te lossen?
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

Reservering en informatie:
wijkcentrum Lcc Castagnet, Tel. 422 50 96
www.leven-in-schiebroek.nl - maart 2014
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 24)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

In ons vorig magazine stond een interview met de familie Van de Velde met
daarbij een oproep aan mensen om mee te denken over het vinden van een
goede oplossing voor het grote Schiebroekse archief van Mario. Er kwam een
aantal reacties binnen, waaronder een mijnheer die de suggestie deed om
het archief geheel te digitaliseren en ‘aan de site van Leven in Schiebroek’ te
hangen. Voorwaar een mooie gedachte die met hulp van studenten wellicht zal
kunnen worden waargemaakt. Want het moet een intens groot karwei zijn. De
originele stukken zouden op den duur naar het Gemeentearchief kunnen, maar
zolang Mario nog zo goed op Schiebroek past, hoeft dat niet. Wellicht zijn er
mensen die het geweldig leuk vinden om mee te werken aan het digitaliseren
van Mario’s archief. In dat geval verzoeken wij u om contact met ons op te
nemen.
Enige tijd geleden alweer kwam er een enthousiaste e-mail binnen van Ria
Romein. Op internet had ze inmiddels alle verhalen gelezen en nu wilde ze
haar verhaal ook graag vertellen. Laat u maar meenemen naar het Schiebroek
van de jaren ‘50. Toen de Hoge Limiet nog vol boerderijen stond en de
Abeelweg nog aangelegd moest worden.

Op de kruising
Maria Petronella Romein werd geboren in 1950. Haar ouders, Cor Romein en
de Drentse Jantje Frieszo, betrokken in begin van dat jaar een houten huisje op
de Hoge Limiet. Om maar meteen even de lokatie te duiden: exact op de plek
waar nu de Hoge Limiet en de Abeelweg elkaar kruisen. Het houten huisje was
eigendom van woningbouwvereniging ‘Onderling Belang’. Iets verderop (waar
nu de monumentale villa staat ter linkerzijde van de Hoge Limiet) stonden twee
kleine arbeidershuisjes. Het ene werd bewoond door de familie Hor en het
andere door de familie Schrammeijer, zo herinnert Ria zich.
“Mijn vader vertelde dat hij het huisje gehuurd had en alvast wat meubeltjes
erin wilde zetten. Toen hij op een ochtend kwam stonden de meubeltjes buiten
en had Schrammeijer er zijn bloemen in gestald. Dat is een aantal keren
gebeurd, maar ten slotte is het toch opgelost en trokken vader en moeder erin.
Zij noemden het huisje ‘Ons Honk’ en dat was het ook.”
“Beneden was een woonkamertje met een klein keukentje, een portaal en via
een vlisotrap kwam je op de vliering. Bij mijn geboorte maakte mijn vader van
een houten kast een ledikantje dat precies in de nis in de voorkamer paste.
Toen na vier jaar mijn zusje Anita geboren werd, bouwde hij een grote serre

aan het huisje die als slaapkamer voor ons diende en tegelijk was dat onze
koelkast, althans in de winter.”
Ria schiet in de lach bij de volgende herinnering: “Een echt toilet hadden we
niet. Vader had in de schuur, die overigens niet geplaveid was, een houten
scherm getimmerd waarachter een zinken teil stond met een plank erop. Daar
zat een gat in en eenmaal in de week werd de inhoud van de teil in de sloot
van de Hoge Limiet gekieperd. Wij vonden dat heel normaal; het huisje stond
midden in het boerenland en was nergens op aangesloten. En ja, natuurlijk
hadden we last van ongedierte, maar ook daaraan waren we gewend.”

Keuterboer
Ria’s vader was machinebankwerker en werkte bij de blikfabriek. Hij vond het
heerlijk om in zijn vrije tijd te boeren. “Hij was een keuterboertje, zoals ze dat
toen noemden”, vertelt Ria. “Achter in de tuin had hij van allerlei planken een
schuur gebouwd als onderkomen voor alle dieren. Er waren kippen, koeien,
geiten en varkens. Maar vader stalde er ook paarden voor anderen.”
“Ik kan me nog een oudejaarsavond herinneren waarbij vader ontbrak omdat er
biggetjes geboren werden, hij zat de hele nacht in de schuur.
De biggetjes werden dan onder een roze lamp gelegd, dat herinner ik me
nog goed. Ik was een ondernemend kind en ging er nogal eens vandoor. Het
gebeurde regelmatig dat moeder me dan bij de dieren vond, terwijl ik lag te
slapen in het hooi.
En heel soms braken er wel eens koeien uit. Als dat ‘s nachts gebeurde, kon
je mijn vader in zijn gestreepte pyamabroek op de Adrianalaan tegenkomen”,
schaterlacht ze.
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“Het was zo’n heerlijke omgeving om op te groeien. We woonden echt zo
midden in de natuur. Richting Adrianalaan was er een hol en als wij naar onze
school op de Meidoornsingel liepen, maakten mijn zusje en ik er een sport
van om tussendoor te glippen. Door de tuinen van links melkboer Dijkshoorn
en rechts de witte woning van fietsenmaker Dijkshoorn. We slopen dan over
het kiezelpad; Dijkshoorn had zijn werkplaats achter het huis en er stond altijd
een houten schuifpoort open. Dat was de kunst: er ongezien en geluidloos
langssluipen. Maar wee je gebeente als we betrapt werden!
Bij ons aan de overkant, iets verder op wat nu de Abeelweg heet, stond de grote
boerderij van boer Koot. Hij bezat heel wat grond in Schiebroek, waar ook vee
stond. Mijn moeder vertelde me wel dat ik als kind gewoon onder de koeien en
paarden doorliep; ik was er niet bang voor.
Tussen de boerderij van Koot en ons huisje stonden hele grote bomen die later
gekapt moesten worden vanwege de aanleg van de Abeelweg.
En dichtbij het dijkje van de Hoge Limiet stond ook een enorme boom. Het was
de vaste plek van een uil, die ons nogal eens uit de slaap hield met zijn geroep.
Vader stond dan op en probeerde de uil met een steen te verjagen.”
“Mijn moeder was een propere vrouw; er werd heel wat gewassen. En niet met
een machine, maar allemaal met de hand. Naast de serre stond een houten
frame met een wringer en daar pasten ook twee teilen op.”
“Zo gauw als ik kon lopen, verkende ik de omgeving. En ik speelde natuurlijk
met de kinderen uit de buurt. Mijn vriendinnetje van toen is nog steeds mijn

Ons Honk op de Hoge Limiet

vriendinnetje: Maartje Vlasblom. We zien elkaar nog steeds regelmatig.
We ondernamen ook veel. Schaatsen tijdens de strenge winters op de slootjes
van de Hoge Limiet, kilometers wandelen met de avondvierdaagse. En ik ging
naar zondagsschool op de Wilgenplasschool. Mijn ouders vonden dat prima,
want zo was ik van de straat. Ik herinner me ook heel goed de kerstzang in de
Goede Herderkerk, waar je een netje met snoep en een sinasappel kreeg en
een nieuw zangboekje.
In die tijd werd ik ook lid van de zangvereniging ‘De Zangvogeltjes’ en van de
gymnastiekvereniging ‘Kracht en Vlugheid’ op de Larikslaan.
Op de Peppelweg waren toen nog winkels als Simon de Wit, groenteboer De
Veth en Euser, de winkel van De Regt, het ladderhuis Nellie en ohohoh... die
heerlijke plakken roomijs met chocholade van Jamin! We kochten patat bij
Koos van der Aa, rolschaatsten op het Rododendronplein en er waren heel wat
kinderen die wekelijks met een bus opgehaald werden om zwemles te krijgen in
het zwembad aan de Van Maanenstraat.”

De vooruitgang
Ria vervolgt: “Eind jaren ‘50 kregen mijn ouders te horen dat ze moesten
verhuizen omdat er een verbindingsweg kwam met 110 Morgen, de Abeelweg
werd aangelegd. Het boerderijtje werd afgebroken; wij kregen een flatje in
de Dalkruidstraat. Dat was voor ons, buitenmensen, echt een hard gelag. We
hebben er negen jaar gewoond en toen zijn mijn ouders, onder luid protest
van mijn zusje en mij, naar Brabant verhuisd waar ze een huis met een tuin
betrokken.”
lees verder op pagina 11

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 2014
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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

10

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!

www.leven-in-schiebroek.nl - maart 2014

NATUURTALENT OPENT
DEUREN
Kom naar Natuurtalent!
Op de Veldkersweg 50 in Schiebroek, de plek waar vroeger de schooltuinen
waren, vind je Natuurtalent. Op het terrein van Natuurtalent is stadslandbouw,
een imker, voedselbos, een kruidentuin, een compostwerf, decorbouwers en nog
veel meer.
Natuurtalent is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Je kunt er rollatortuinieren of spelen in de natuurspeeltuin. Daarnaast biedt Natuurtalent plekken
voor praktijkonderwijs en stages.
Maar dat is niet alles: bij ons kunt u ook een heerlijke kopje koffie of thee en/of
een kleine lunch gebruiken!

Eerlijk is Heerlijkmarkt
NATUURTALENT gaat op 12 maart open. Dan bent u al van harte welkom. We
gaan een maand ‘proefdraaien’ en de puntjes op de i zetten.
Op zaterdag 12 april gaan we officieel open. En dat pakken we groots aan.
Op deze hopelijk zonnige dag ontmoeten wij u graag bij de eerste Eerlijk is
Heerlijk Natuurtalent Markt, die we iedere tweede zaterdag van de maand zullen
organiseren. Zet dus maar vast in uw agenda!

Wanneer kunt u terecht?
Natuurtalent is geopend van woensdag tot en met zondag 10.00 uur – 17.00
uur, maar... als het lekker weer is blijven we gewoon wat langer!

Contactgegevens
Contact: Talentfabriek010
Mireille 06 48219931
Karen 06 20443926
www.talentfabriek010.nl

www.facebook.com/natuurtalent010

Natuurtalent is een initiatief van Talentfabriek010. We creëren leerwerkplekken
met het doel de wijkeconomie te versterken en mensen zonder relevante
werkervaring of opleiding een plek te bieden waar ze kunnen laten zien wat hun
kwaliteiten en vaardigheden zijn.

vervolg pagina 9 - Schiebroek van Toen (deel 24)

“Na de lagere school ging ik naar de Mulo aan de Olijflaan. Dat was niet
wat de meester van de lagere school in gedachten had: Ria moest naar de
huishoudschool, zoals veel meisjes in die tijd.
Maar daar stak mijn vader ferm een stokje voor: ‘Ria gaat naar de Mulo’ en
daarmee was de kous af.
Ik heb erg mijn best moeten doen, maar ik haalde mijn diploma, kreeg een
administratief baantje bij Isolectra op het industrieterrein en werkte me al gauw
op tot assistent-secretaresse van de procuratiehoudster.
Mijn vader kreeg een baan in Brabant aangeboden en toen zij naar Brabant
verhuisden moest ik mee, daar was niets tegenin te brengen. Ook daar wende
ik en heb ik een goed leven opgebouwd. Nu ben ik met pensioen en kijk graag
terug op een heerlijke jeugd in Schiebroek.”

Maar kinderen wennen snel, zegt Ria. “En dat was ook met ons het geval. Als
ik aan de tijd in de Dalkruidstraat terugdenk, dan herinner ik me talloze leuke
dingen. Ik was twaalf, de wereld lag voor mij open. Er waren veel jonge gezinnen
in Schiebroek, dus volop speelkameraadjes. We speelden slagbal op een groot
grasveld dat tussen de flats lag, we bouwden tenten tussen de bomen en we
sjouwden met kleden naar het Wilgenplasje, waar werd gezwommen en gedold.
Een onbezorgd leventje!
Nu ik erover nadenk, komen de namen van de kinderen uit die buurt bij mij
op: Ignatius, Van Schie, Enis, Fredriks, Scheenloop, Boonstra, Tolenaars, Van
Rijsdijk, Hofijzer, Lutz. Allemaal van mijn leeftijd, het krioelde in Schiebroek van
de jeugd.”

Reacties

“Later mocht ik elke zaterdagavond naar De Koffer, dat was in De Brandaris.
Dan werd de oude gymzaal boven omgetoverd tot danssoos. Er werden netten
gespannen en er speelden bandjes. Er werd heel wat getwist en gebumpt, het
was een feest.”

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

www.leven-in-schiebroek.nl - maart 2014
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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

Goodforall
Tassen!
Good for me
Good for you
Good for us
Good for all

Peppelweg 70a, 3053 GN Rotterdam
T: 010 - 418 44 19, www.quitro.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)
Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
Peppelweg 128-130, Rotterdam-Schiebroek, tel. 010-4228025
www.meulman-profiel.nl

AFSLANKEN bij de EGA

		

		
Met lekker en gezond eten kilo’s kwijtraken met 		
		
normale voeding. Verbetering van uw gezondheid.
Ook voor mensen die willen aankomen. Gewoon met anderen mee eten,
heerlijke menu’s en blijvend resultaat. Gemakkelijk vol te houden. Geen
shakes en supplementen. U kunt elke week starten.
Inschrijven € 10,-/Cursus € 7,- per week
In LCC de Castagnet, Kastanjesingel 80 te Schiebroek.
Elke maandag van 10.00 tot 11.00 uur.
In Het Prachthuis, Abtsweg 2 te Overschie. Elke woensdag van 19.00 tot
20.00 uur. Voor meer info: www.ega-leonievanbeest.nl of bel Leonie van
Beest 010-4752205.
12
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TENNISCLUB T.O.E.G.-ROTTERDAM VERNIEUWD
Aan het einde van de Larikslaan rechtdoor het park van de Lindesingel
oversteken en daarna zie je links het clubhuis van Tennisclub T.O.E.G.ROTTERDAM aan de Weegbreestraat 14. Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de grote verbouwing. De verouderde cushion court buitenbanen
zijn alle zeven vervangen door een modern smashcourt, een soort kunstmatige
gravel, waarop het hele jaar kan worden getennist. Ook ’s avonds, want er zijn
lichtmasten die het park in de avond verlichten.

Openingsweekend
Het openingsweekend is op 22 en 23 maart. Dit zal gepaard gaan met veel
spektakel en voor diegenen die zich dan als nieuw lid aanmelden zal er een
leuke aanbieding zijn. De Rotterdamse tennisclub is sinds augustus 2001 in
Schiebroek gevestigd, maar bestaat dit jaar al negentig jaar. Dit jubileum zal
groots gevierd gaan worden op 14 juni, tijdens het Open Toernooi. Mede dankzij
de sponsoring van Rotterdam The Hague Airport. De tennisclub is praktisch
gelegen onder de aanvliegroute van het vliegveld. Door T.O.E.G. te sponsoren
wil Rotterdam The Hague Airport haar maatschappelijke betrokkenheid met
de bewoners (veel van de leden wonen in Hillegersberg-Schiebroek) nog eens
extra onderstrepen. De voorzitter van de tennisclub Koos Kamps vindt de
vliegtuigmotoren helemaal niet bezwaarlijk. Hij vindt dat “het er nou eenmaal
bij hoort als je ervoor kiest om in de Randstad te wonen. Bovendien vormen
de laag scherende vliegtuigen voor de bezoekers van de club een attractie, een
extra bezienswaardigheid.”
Denkt u er misschien ook eens over om eens een balletje te gaan slaan? Dat
zou fantastisch zijn, want bewegen houdt je jong.

Gezond
Dat bewegen gezond is weten we allemaal; buitenlucht ook, en die twee kunt
u mooi combineren bij T.C. T.O.E.G.-ROTTERDAM. Verrassend is hoe weinig
je hoeft te sporten voor gezondheid. Een uurtje tennis per week kan al een
heleboel goeds betekenen voor je lichaam. Gezellig met een aantal vrienden of

vriendinnen een lesje in de week zou al een hele verbetering kunnen betekenen
voor je gezondheid. Stilzitters hebben een hoger risico op allerlei ziektes, dus
bewegen is ook hier het devies! Wie op de bank blijft zitten, verdubbelt zijn
risico op overlijden aan chronische hartziekte, ten opzichte van zijn actievere
buren. Naarmate we ouder worden, moeten we de kracht in onze spieren
onderhouden. Het mooie is dat het nooit te laat is om te starten.
Dus laat de kans niet ontglippen om tijdens het openingsweekend van 22 en
23 maart eens langs te gaan bij Tennisclub T.O.E.G.-ROTTERDAM.
Bent u geïnteresseerd om lid te worden van deze club? Kijk dan voor meer
informatie regelmatig op www.toeg.nl.

KONINGSFEEST IN VOORBEREIDING
Met onze nieuwe Koning hebben we ook een nieuwe feestdag gekregen.
30 april is voortaan een gewone dag en 27 april is vanaf dit jaar Koningsdag.
Om het ingewikkeld te maken: dat valt dit jaar op een zondag, daarom viert
Nederland Koningsdag 2014 op zaterdag 26 april.
Zet die datum vast in je agenda!
Het Oranje Comité Schiebroek is alweer (voor de 20ste keer) volop bezig met de
voorbereidingen. Het podiumprogramma moet worden geboekt, de kinderspellen
besteld en de plaats van de Kindervrijmarkt moet worden bepaald.
Kortom, we hebben het er maar druk mee, maar willen dan ook weer goed voor
de dag komen.
Het verzamelen van vrijmarktspullen kan beginnen, en oefen ook maar vast iets
in voor de altijd druk bezochte KinderPlaybackshow.
En verheug je met ons samen op weer een prachtig feest, dan bestellen we ook
bij dezen vast mooie weer !
Wil je meer informatie of wil je meehelpen met dit geweldige feest, neem dan
even contact met ons op: Oranje Comité Schiebroek, info@ocschiebroek.nl.
Je kunt ook even bellen naar Leven in Schiebroek, tel. 422 77 28.

www.leven-in-schiebroek.nl - maart 2014
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VROUW RIBES EN DE KPN
Buufs telefoontoestel was stuk en aangezien er op de Peppelweg geen winkel
is die nog zoiets als een gewoon telefoontoestel verkoopt, moest ze wel naar
Alexandrium. We togen er samen op uit, eerst even winkelen en dan naar de
KPN-winkel. Die had nog keus uit wel drie modellen.
Maar toen Buuf een keus had gemaakt, bleek nu juist dat model niet voorradig.
“Morgen of overmorgen komt het wel binnen mevrouw, kan ik u bellen?“, vroeg
de verkoper. “Nee, want de telefoon is kapot, maar ik heb nog wel e-mail”, zei
Buuf. Vervolgens wachtte ze niet twee, maar wel vier dagen en stond toen voor
mijn deur: “Kun jij ze niet eens even bellen, Adriana?”
Ik zocht op internet naar het telefoonnummer van KPN in Alexandrium en vond
een 0800-nummer. Ha, zeker een centraal doorkiesnummer.
Ik belde en kreeg een vriendelijke dame aan de lijn. Aan haar vertelde ik het

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

sbo

verhaal van de bestelde vaste telefooninstallatie.
“Wat is dat?” vroeg de dame in kwestie.
Ik was even stil van de gestelde vraag, maar legde
vervolgens uit dat zo’n vaste telefooninstallatie een
soort mobieltje was dat werkt via een telefoonlijn en
een stekker. Nadat ze mijn verhaal had aangehoord, moest
ze kennelijk even nadenken. Na een paar seconden klonk het
resoluut: “Die heb ik niet.”
Ik verplaatste me even in haar situatie en zei “Dat begrijp ik, maar kunt
u dan misschien even naar de winkel bellen om te vragen of de bestelde
telefooninstallatie daar nu inmiddels gearriveerd is?”
Tot mijn verbijstering schalde het door de telefoon: “Dat kan ik niet mevrouw,
u zult er naartoe moeten.” “Hoezo kan dat niet?”, vroeg ik nog tegen beter weten
in. “Als u ze niet kunt bellen kunt u me toch het nummer geven?”
“Het spijt me mevrouw”, sprak ze meelevend, “dat heb ik niet. De winkel heeft
geen telefoon!“
Daarmee verbrak de dame de verbinding en klonk er een bandje: “Om u in
de toekomst nog beter van dienst te zijn wordt dit gesprek opgenomen voor
consumentenonderzoek.”
Die onderzoeksresultaten kunnen ze van mij zo wel op een briefje krijgen.
Telefonisch gaat het niet.

Leven in 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 Schiebroek

Mw. P. van Moûrik,
wereldwinkel@leven-in-schiebroek.nl
LETS Ruilwinkel
tel. 218 88 44
Winkeliersvereniging Schiebroek
Mw. J. Mastenbroek, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32

Volkstuinvereniging Lusthof
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Bewonersgroep Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
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

DONATIES
Op IBAN nr. NL 04 INGB 0000590484
kunt u uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek.

REDACTIE
Redactie: Marijke van Seventer, Kees Keller
en Margot Leeninga
Redactieadres: Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie

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

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

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 17
april 2014. U kunt uw kopij vóór
31 maart 2014 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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Wij hebben daardoor al een paar mensen op heterdaad kunnen pakken.
Gezien de resultaten hoop ik dat u blijft bellen, zodat we het komende jaar de
cijfers meer naar beneden bij te stellen.

CSI SCHIEBROEK
IK WIL JE ZIEN!
Volgens de jaarlijkse Veiligheidsmonitor geeft een op de vijf mensen aan in
2013 slachtoffer te zijn geweest van veelvoorkomende criminaliteit zoals
geweld, vandalisme of een vermogensdelict. Hetzelfde aantal als in 2012.
De Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de gemeenten en de politie geeft
de ervaringen en beleving van burgers weer. De monitor toont geen door
de politie geregistreerde criminaliteit. Met 37 procent voelden net zo veel
mensen als vorig jaar zich wel eens onveilig. Maar hoe zou dat in Schiebroek
zijn? Een stukje verder in het stuk stond dat het onveiligheidsgevoel in de
eigen buurt gemiddeld stijgt van 18 naar 19 %. Kort geleden hebben wij onze
criminaliteitscijfers bekeken. Het blijkt dat het aantal misdrijven in onze wijk
behoorlijk is gedaald. Met name woninginbraken, die zijn teruggelopen met
27 %. Fijn om te weten maar nog geen reden om tevreden te zijn, want iedere
woninginbraak is er een teveel.
De laatste maanden hebben wij u erop attent gemaakt dat 112 bellen mag,
ook bij het zien van verdachte omstandigheden. Dat werkt heel goed.

Vaak krijgen ik nog wel eens de vraag van mensen op straat welke wijkagent in
Schiebroek doet welk stukje? Er zijn drie wijkagenten actief in Schiebroek . Wij
verdelen onderling de werkzaamheden en nemen elkaar waar bij afwezigheid.
Een belangrijke rol van Sonja Dekker is zich te richten op de psycho-sociale en
verslavingsgevallen in de wijk. Daarmee heeft zij inmiddels al ruimschoots haar
sporen verdiend en veel overlast, criminaliteit en verstoring van de openbare
orde de wijk kunnen voorkomen en/of in de kiem te smoren. Sonja werkt nauw
samen met partners die zitting hebben in het Lokaal Zorgnetwerk Schiebroek.
Frits en ik hebben hierdoor iets meer ons handen vrij kunnen maken om andere
lopende zaken op te pakken, zoals het parkeren rondom het Meijersplein
waarvoor een oplossing wordt gezocht. Maar ook evenementen zoals onlangs
nog het jaarlijkse Mariafeest met processie op het Rododendronplein door de
Eritrese gemeenschap vanuit de St. Pauluskerk aan de Larikslaan. Met zo’n
duizend deelnemers uit geheel Nederland, Belgie en Duitsland. Tot slot nog een
opmerking: Het fietsen op het trottoir in Schiebroek lijkt wat af te nemen. maar
komt ons inziens nog steeds te vaak voor. Gaarne uw aandacht hiervoor.
Tot ziens in de wijk!
Wijkagenten Schiebroek, Frits Knulst en Martin van der Heijden
martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl/frits.knulst@rijnmond.politie.nl

Wijkagent Knulst is ook te volgen via twitter:
www.twitter.com/FKnulst
SKYPEADRES: wijkagent.schiebroek
Iedere donderdag van 19:30 - 20:30 uur. Daarnaast via de
smartphone indien deze op “beschikbaar” staat.

KONNEKSJUN & ROPARUN

25 april 2014:
KONINGSAVONDLOOP
De route loopt door de Schiebroekse parken met
een start en finish op het Wilgenplasplein bij
Konneksjun. Hier wordt gezorgd voor muziek vanaf
het podium en gezelligheid op het terras.
Een opwarmertje voor Koningsdag!

Info en (voor)inschrijven:
www.team124.tk

Info en (voor)inschrijven: www.team124.tk
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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
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