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

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

steuntje in de rug
De bewoners die als vrijwilliger dit blad samenstellen zijn blij
met een steuntje in de rug. Uw bijdrage is meer dan welkom op
IBAN NL 04 INGB 0000590484
t.n.v. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek
o.v.v. donatie 2015. Dank u wel!

Boekhandel Coelers serveert:

22 november 2015:
de zesde Zondagmiddag High Tea
met de schrijver van o.a. "Grip", "Spel" en "Compassie"

Stephan Enter

Wilt u hier bij zijn? Meld u dan snel aan, want het aantal plaatsen
is beperkt. Wij zien u graag op zondag 22 november 2015 om
14.00 uur; inloop: 13.45 uur.
Locatie: Boekhandel Coelers, Peppelweg 124.
Een kaartje kost € 15,00.
Voor online bestellen: www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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SKAEVE HUSE... een prikkelend onderwerp
Prikkels

Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
De mogelijke komst van de Skaeve Huse blijft de gemoederen bezighouden.
In ons vorige nummer publiceerden wij een brief aan de wethouder waarin
we de vragen waar Schiebroekenaren het meest mee zaten maar vast op een
rijtje hadden gezet. Ter voorbereiding op de info-avond die op 1 september
jl. gehouden zou worden. De wethouder was er erkentelijk voor. Of hij met
behulp van die vragen voldoende informatie heeft verstrekt en duidelijk bij ons
overgekomen is?

Geprikkeld
Daar waren de mensen in de bij twee opvolgende sessies stampend volle
Castagnet het niet allemaal over eens. Vast staat wel hoe wij op de wethouder
overgekomen zijn: als bezorgde, om niet te zeggen geprikkelde mensen die
graag uitsluitsel wilden hebben over de impact van de Skaeve Huse op hun wijk.
Dat werd de wethouder duidelijk gemaakt, naar behoren beargumenteerd en
genuanceerd, zonder dat door de natuurlijk aanwezige emoties de zaak uit de
hand liep. Schiebroek toonde zich Schiebroek, kritisch maar beheerst.
De wethouder had heel wat uit te leggen: waarom gekozen was voor de locatie
Soesterbergstraat, hoe de opvang daar was, wat voor mensen er kwamen en
vooral welke waarborgen aan ons konden worden gegeven dat wij geen overlast
zouden ervaren van de nabije Skaeve Husers.
Volgens wethouder Eerdmans is gekozen voor deze locatie omdat die voldoet
aan de criteria: woonbestemming, maar gelegen op ten minste 300m afstand
van de dichtstbijzijnde woningen, niet in strijd met milieuregels (bijvoorbeeld
geluidshinder), voorzien van verbinding naar de buitenwereld voor wie daar
wonen en goed zichtbaar vanaf de weg voor de politie. De zaal zette hier
vraagtekens bij: de locatie ligt pal naast het vliegveld en de tunneluitgang
van de HSL en de bewoners van de Bovendijk (voor wie een aparte avond
georganiseerd was) zaten er wel wat erg dichtbij. De wethouder zegde toe voor
eind oktober metingen te laten doen om uitsluitsel te geven. Daarnaast zegde
de aanwezige politiechef toe dat er regelmatig langs de locatie zou worden
gereden om te zien of alles in orde was. De opvang zelf, elf containerwoningen
voor ten hoogste twee bewoners per huis en ieder voorzien van een stukje
terrein er om heen, zouden worden voorzien van geluids- en warmte-isolatie
overeenkomstig de huidige normen.
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In die woningen dienen mensen gehuisvest te worden voor wie in een normale
woonwijk te veel prikkels aanwezig zijn, zei de wethouder. Mensen die door
allerhande storingen in de omgeving al te snel van de kook raken en dan
voor anderen hinderlijk gedrag gaan vertonen. Voor deze mensen zou een
prikkelarme omgeving goed zijn om hen tot rust te laten komen en met behulp
van zorginstanties dusdanig te (her)opvoeden dat zij terug kunnen keren in
de maatschappij en dan normaal functioneren. Daar had de zaal twijfels
over. Niet alleen over of die heropvoeding wel zou lukken, maar ook of de
wethouder de Skaeve Husers niet iets te lief afschilderde. In de zaal bevond
zich iemand die betrokken was bij de Amsterdamse Skaeve Huse, een project
waar de reïntegratie mislukt is. “U denkt te licht over die reïntegratie”, riep de
dame in kwestie. “Deze mensen hebben veel meer en veel gecompliceerdere
begeleiding nodig dan u nu schetst!” Hierop kon de wethouder natuurlijk nog
geen ervaringsantwoord geven en ook de voor deze avond als deskundige
aangetrokken vertegenwoordigster voor het Skaeve Huseproject Tilburg kon daar
niet over meepraten: Tilburg heeft niet als hoofddoel reïntegratie. Rotterdam wil
het in ieder geval proberen, luidt dan het antwoord.

Waarborgen
Maar het meest waren de Schiebroekenaren natuurlijk geïnteresseerd in
waarborgen voor henzelf: Hoeveel kans is er dat de bewoners van de Skaeve
Huse door de wijk gaan lopen en overlast geven? En ook: die Skaeve Huse
komen tegen Schiebroek-Zuid aan te liggen, een wijk waar veel sociale
problemen voorkomen en die door het achterstallig onderhoud in een
deel van het gebied bepaald geen positieve uitstraling heeft. Zeker niet op
prikkelgevoelige lieden, zei de zaal. De wethouder en de mensen aanwezig
vanuit de clusters Maatschappelijke Ontwikkeling en Stadsontwikkeling gaven
de mensen hierin gelijk: Schiebroek is officieel een herstructureringswijk en die
herstructurering is een paar jaar geleden door de crisis blijven steken, gaven zij
toe.
Als dit plan doorgaat moet die herstructurering zowel op sociaal gebied als op
fysiek terrein met voorrang weer worden opgepakt. Al zou volgens hen de kans
dat de mensen hier zouden rondzwerven en overlast geven klein zijn, vooral
vanwege het toezicht. Daar werd niet alleen het politietoezicht mee bedoeld,
maar ook dat van de op het terrein aanwezige beheerder. In ieder geval het
eerste jaar, aldus wethouder Eerdmans, zal er 24 uur per dag een beheerder
op het terrein aanwezig zijn om toezicht te houden. Ook 24 uur per dag en niet
alleen het eerste jaar, komt er een alarmnummer waarnaar gebeld kan worden
bij overlast. En last but not least komt er een begeleidingscommissie waarin
ook mensen uit de wijk zitting zullen nemen die de ontwikkelingen in de Skaeve
Huse zullen volgen en de seinen uit de wijk onmiddellijk naar de instanties
die de Skaeve Husers begeleiden/opvoeden kunnen overbrengen. En naar de
wethouder zelf als naar hun mening niet goed genoeg op de belangen van onze
bewoners wordt gelet. En ook als naar hun mening het project Skaeve Huse niet
zinvol blijkt te zijn. Door te veel overlast, of omdat die reïntegratie inderdaad een
schone droom blijkt. Want dat blijft afwachten, zei de wethouder.
Maar dat is niet het enige waarop het afwachten is. Het verhaal van de
wethouder klinkt weliswaar nogal stellig, maar op dit moment moet hij
afwachten wat onze gebiedscommisie van het plan Skaeve Huse aan de
Soesterbergstraat vindt. Die is momenteel druk bezig uw en onze mening
daarover te vragen. Dat advies komt vervolgens bij de gemeenteraad. En die
besluit uiteindelijk in januari of het allemaal doorgaat.
Dat wordt een prikkelende start van het jaar!
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STADSLANDBOUW
SCHIEBROEK
STICHTING
LORENA'S
THUISZORG

Thuiszorg
voor jou

MEER DAN ZORG
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging en Verzorging
- Begeleiding
- Financiële hulp
- Post Mortale Zorg

Adres: Teldersweg 239,
3053 TH Rotterdam.
Openingstijden: 9.00-18.00 uur,
tel.: 010-418 95 32
i: www.lorenasthuiszorg.com
e: info@lorenasthuiszorg.com
Facebook:
www.facebook.com/lorenasthuiszorg

Wij zijn u graag van dienst!
Thuiszorg voor jou is een kleine
thuiszorgorganisatie met veel
persoonlijke aandacht. Samen
zorgen wij ervoor dat u zo lang en
prettig mogelijk thuis kunt wonen.
Zorg die u kunt ontvangen:
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Ondersteunende begeleiding
- Huishoudelijke ondersteuning
Ook verzorgen wij de indicatie
aanvraag.
M 06 55 62 09 37
eroodenburg196130@gmail.com

De vrouwen van Stadslandbouw Schiebroek zijn trots. Trots op hun
gezamenlijke moestuin in Schiebroek-Zuid, hun inspanningen om er
de mooiste en lekkerste groenten te kweken, op hun kookkunst en
op elkaar. En daar hebben ze alle reden toe, want inmiddels zijn de
vrouwen 'wereldberoemd' in Schiebroek en in Rotterdam. Met hun
prachtige producten staan ze op de oogstmarkt in Rotterdamse wijken
en zijn ze trouw te vinden tijdens de maandelijkse Puurtalentmarkt.
Maar dat is niet alles. De vrouwen hebben de kunst van het koken
ontdekt en maken de heerlijkste gerechten. Naar ieders wens. En zo is
er langzamerhand ook een 'cateringtak' toegevoegd.
Veel Schiebroekenaren hebben de vrouwen ontdekt en tijdens menig
partijtje of bijeenkomst is er gesmuld
van de gerechten. Gerechten met een
internationaal karakter, Met zorg en
liefde toebereid.
De vrouwen van Stadslandbouw
Schiebroek hebben een eigen blog.
U kunt hen volgen op:
stadslandbouwschiebroek.blogspot.nl
en ook via Facebook.
Stadslandbouw Schiebroek is een
initiatief om trots op te zijn.

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

UW WONING VERKOPEN?
EDHM is op zoek naar nieuw woningaanbod!
Wij hanteren scherpe tarieven voor
bemiddeling of het opmaken van een
taxatierapport. Maak een vrijblijvende
afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis.
Graag tot ziens.

Tjaskerlaan 76, 3052 HR Rotterdam (bezoekadres op afspraak)

4

Stichting Blok’s Paperwork, Peppelweg 152, 3053 GW Rotterdam, tel. 010-418 93 33
www.blokspaperwork.nl info@blokspaperwork.nl
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Gedenkbos blijft bloeien
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Aan de rand van het Schiebroekse Park bevindt zich een gedenkbos. Veel
mensen vinden het een mooie gedachte om een boom als levend gedenkteken
te laten planten voor iemand die hen bij leven dierbaar was. Overledenen voor
wie Schiebroek een dierbaar plekje was of gewoon omdat Schiebroek aan de
planters dierbaar is. Begin dit jaar is zo het bos uitgebreid met een twintigtal
bomen. Bomen met daarbij vaak een tekst van enkele regels of soms alleen
maar een naam, voldoende voor de planter om aan te geven dat het hier om
een bijzondere boom voor een bijzonder iemand gaat.
In het verleden moest men vaak lang wachten voordat men de mogelijkheid
kreeg om een boom aan te planten.
De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park, die sinds enige jaren het park
beheert, is blij te kunnen melden dat na de aanplant van dit jaar in februari
er ook in het komend plantseizoen van oktober tot april weer twintig bomen
geplant zullen worden. Dit is mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie
Hillegersberg-Schiebroek die graag dit mooie initiatief wilde subsidiëren.
Dankzij deze toelage is het voor de stichting andermaal mogelijk
geïnteresseerden een boom aan te bieden voor de prijs van €150,-- per boom.
De stichting is de gebiedscommissie hiervoor bijzonder erkentelijk en hoopt
binnenkort, bij de ingebruikname van het nieuwe bosgedeelte, de commissie
voor een bezoek te mogen verwelkomen.
De stichting verheugt zich er op de mensen die zich hebben aangemeld voor
het planten van een boom bericht te kunnen geven dat binnenkort aan hun
verzoek voldaan kan worden. Daarnaast is er nog een aantal van deze bomen
beschikbaar voor mensen die op die manier iemand willen gedenken. Indien
het mooie symbool van een levende boom ook u aanspreekt en u overweegt
een boom te planten of u wilt dit initiatief op andere wijze steunen, wend u dan
voor informatie tot de stichting Gedenkbos Schiebroekse Park. Zo kunnen wij
het Gedenkbos laten groeien en bloeien!

Informatie en giften
Indien u nadere informatie wenst over
het Gedenkbos in het Schiebroekse Park
dan kunt u contact opnemen met:
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Ringdijk 67, 3052 KS Rotterdam
Tel. 06-25 36 50 48
e-mailadres:
info@gedenkbosschiebroeksepark.nl
Uw gift voor het Gedenkbos is
van harte welkom op Triodosbank
Iban NL 98 Trio 254830951 t.n.v. Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park.

IN MEMORIAM
Op 6 oktober overleed Thea Brouwer, 77 jaar oud. En daarmee verloor
Schiebroek één van haar grootste voorvechters. Thea was met hart en ziel
Schiebroek toegedaan zowel op kerkelijk gebied –zij geloofde met hart en ziel
in oecumene, onverdeeldheid der kerken-, als in eenheid van de wijk. Als geen
ander had zij oog voor de belangen van de wijk en van de mensen die er in
woonden. Zij was dan ook altijd in touw om waar zij kon mensen te steunen en
te inspireren anderen tot steun te zijn. Vele jaren lang is zij vanuit het bestuur
van de bewonersorganisatie actief geweest voor Schiebroek, altijd met open
oog en hart voor Schiebroek en zijn bewoners en desnoods vechtend tot aan
de wethouder toe als die iets niet toekende waar de wijk volgens Thea recht
op had. Daarbij wist zij anderen binnen en buiten het bestuur te activeren en
inspireren en tot soms ongekende prestaties te brengen. Ze nam nooit nee
voor een antwoord en je kwam ook niet op het idee om nee te zeggen want
wie zegt nee tegen iemand die zo sterk in je gelooft? Dat was Thea’s geheim,
haar geloof in de kracht en het kunnen van anderen. Voor haar verdiensten
ontving zij bij haar afscheid de deelgemeentelijke legpenning; overbodig vond
zij, maar later bleek dat ze er toch blij mee was. Wij zullen Thea missen, maar
haar wijsheid, haar geloof in mensen dragen we met ons mee. In haar geest
werken we voort aan het welzijn van de bewoners van Schiebroek.
www.leven-in-schiebroek.nl - november 2015
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Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK

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

PUURTALENT MARKT
op 14 november 2015

Op zaterdag 14 november 2015 is het weer Puurtalent Markt in RotterdamSchiebroek. Op de mooie locatie van Natuurtalent met o.a. het theehuis,
terras, stadslandbouw en natuur-speeltuin aan de Veldkersweg 50, 3053
JR Rotterdam. Met een grote verscheidenheid aan kramen zal een ruim
assortiment aan groene, ambachtelijke en duurzame producten aangeboden
worden. De Puurtalent Markt is bestemd voor groene en sociale ondernemers
uit de regio. Mocht u een bijzonder product aanbieden en belangstelling
hebben voor het huren van een kraam op de Puurtalent Markt, neemt u dan
contact op met marineke@talentfabriek010.nl. De toegang is gratis.

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek
Tel.: 010-418 44 84
(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur)
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WIE GAAT HIER MET WAT AKKOORD?
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

HOE DIEN IK MIJN ZIENSWIJZE IN?

Verwarrende berichten lazen we in de kranten. De gemeenteraad zou ja
hebben gezegd tegen de A13/16, de gemeenteraad zou 'ja, indien' hebben
gezegd, de gemeenteraad zou helemaal niets hebben gezegd enz. enz. En
ondertussen ligt het ontwerptracé (OT, maar niet het bijbelse!), ter inzage en
kunnen we zienswijzen indienen. Wie, hoe, wat?

De Afsprakenkaart, dus niet over de weg zelf
Om met dat akkoord van de gemeenteraad te beginnen: dat is inderdaad
een heel verwarrend verhaal. In de commissie die de raad over de A13/16
moest adviseren liepen ook de meningen uiteen over waar nu eigenlijk over
geadviseerd werd. De commissie diende te adviseren over de zogenaamde
afsprakenkaart, de lijst van in- en aanpassingen aan de weg die in ieder geval
worden uitgevoerd als de weg doorgaat. Dus niet over de weg zelf.
Maar de commissieleden namen deze laatste inspreekgelegenheid, voordat
de minister het ontwerp ter visie zou leggen en je wél ja/nee tegen de weg kon
zeggen, te baat om over heel veel andere zaken te spreken. Over het gebrek aan
inspraak en participatie van bewoners bijvoorbeeld. De commissie raakte hier
helemaal door gegrepen en verklaarde bij monde van Leefbaar tegen de weg te
zijn. Maar daar ging het dus niet over. Het ging over die inpassingen. Uiteindelijk
stuurde de commissie de wethouder naar Den Haag om over meer geld voor
inpassingen te praten. De wethouder kwam terug met een extra toezegging
van €15 miljoen en de raad werd geadviseerd alvast in te stemmen met de
Afsprakenkaart omdat dat anders misschien ook niet door zou gaan. Heel
verwarrend, maar daarmee is nog geen ja of nee tegen de weg gezegd!

Er is een drietal mogelijkheden om uw zienswijze op de
aanleg van de A13-A16 in te dienen.
DIGITAAL
Ga naar de site www.platformparticipatie.nl
U ziet een aantal projecten.
Klik op A16: nieuwe rijksweg Rotterdam
Klik op Fase 3 Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit
Onder het kopje "Zienswijze indienen" kiest u voor "dien uw
zienswijze digitaal in". U komt dan bij het formulier.
MONDELING
Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door een
afspraak te maken via de directie Participatie van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu, tel. 070-456 89 99.
SCHRIFTELIJK PER POST
U kunt uw brief met zienswijze richten aan:
Directie Participatie
O.v.v. A16 Rotterdam
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

U kunt nu ja of nee tegen de A13-A16 zeggen
Dat kunnen de gemeente en ook u en ik als betrokken burgers wel doen. Tot
5 november ligt het ontwerp ter inzage en kunnen zogenaamde zienswijzen
ingediend worden. Dat hoeft niet meer dan een briefje te zijn waarop u uw
naam en adres schrijft en wat u als inwoner van Schiebroek ervan vindt. Dat
moet u wel beargumenteren.
Schrijft u simpelweg dat u tegen de weg bent dan wordt dat niet geaccepteerd.
Alleen maar “ja graag A13/16” wordt ook niet geaccepteerd, maar uw
briefje wordt dan waarschijnlijk wel ingelijst tegenover het bureau van de
minister gehangen. U schrijft dat u het ontwerp A13/16 accepteert mits er
voor Schiebroek de volgende aanpassingen komen of dat u het ontwerp niet
accepteert omdat u de volgende bezwaren hebt. Bijvoorbeeld, u hebt bezwaar
omdat het tracé pal langs het sportveld loopt waar uw en onze kinderen trainen
en naar uw mening onvoldoende bescherming tegen fijnstof aanwezig is in het
ontwerp.

Zo’n briefje moet dan wel van iedere ouder apart komen, want zienswijzen
kunnen alleen ingediend worden door natuurlijke personen en rechtspersonen,
dat zijn verenigingen en stichtingen. Is uw club een officiële vereniging dan kan
die een bezwaar indienen namens de leden.
Er zijn al veel organisaties die zienswijzen indienen. De Milieufederatie ZuidHolland, bijvoorbeeld, maar ook uw bewonersorganisatie en de Werkgroep
Planologie Schiebroek. Uw eigen zienswijze zal ongetwijfeld het beeld versterken
van wat wij Schiebroekenaren willen. Stuur daarom voor 5 november uw mening
in! In bovenstaand kader kunt u lezen hoe u dat kunt doen.
Foto: Doenkade met rechts het Schiebroekse Park. Bron: Rijkswaterstaat
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 34)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Enige weken geleden werden wij erop attent gemaakt dat de Castagnet dit
jaar precies 50 jaar bestaat. En in diezelfde week kwam het bericht dat
de gemeente Rotterdam voornemens is om het wijkgebouw af te stoten.
Weliswaar per 2018, maar toch... Het bericht kwam van de heer Ruijter (1923)
en hij beschreef gedetailleerd het ontstaan van de Castagnet. Reden genoeg
om eens een bezoekje te brengen aan deze inwoner van Schiebroek.
"In 1923 werd ik geboren in Bergen, Noord-Holland. Mijn vader was dorpsslager
en ik heb daar een heerlijke jeugd doorgebracht. We waren thuis met tien
kinderen. Ook ik ging naar de slagersvakschool, maar de oorlog gooide roet in
het eten. Op 25 februari 1943 werd ik met vele anderen weggevoerd uit Bergen.
De rest van ons gezin werd een week later geëvacueerd. Wij werden afgevoerd
naar Bremen waar we te werk gesteld werden. Op een scheepswerf van het
Krupp-concern. Wij werden ondergebracht in een Lager met 800 jonge mannen.
We hadden met twaalf mannen een kamer tot onze beschikking, we aten in de
kantine. Er was altijd te weinig eten voor jonge kerels en de werkdagen waren
lang. Op die werf hebben we heel veel bombardementen meegemaakt, maar
gelukkig bleven we zelf ongedeerd."
"In april '45 zijn we met een grote groep gevlucht en met twee lichters, over de
Wese, naar het Noorden gevaren en bij Brake aan land gegaan. Daar hebben
we ons opgesplitst in groepjes van twee, want met een grote groep was het
onmogelijk om onderdak te vinden bij een boer. Schoenen hadden we niet, we
liepen op klompschoenen. En sokken? Nee, lappen hadden we om onze voeten
die we om het kwartier opnieuw moesten binden. We zijn richting Nederland
gaan lopen en vlakbij de frontlinie konden we bij een boer onderdak krijgen.
Toen de bevrijding een feit was, werden er uit het raam van de boerderij witte
kussenslopen gehangen ten teken van overgave. Wij zijn gaan lopen en we
'vonden' elk een fiets. Daarmee kwamen we in Nieuwe Schans aan de grens,
waar we werden opgewacht door de Binnenlandse Strijdkrachten. De fietsen
werden ingenomen en wij zouden verder vervoerd worden. Waarnaartoe was
onduidelijk, maar uiteindelijk kwamen we in Groningen terecht. Nadat ik een
paar dagen in het gymnasium op strobalen geslapen had, trok ik de stoute
schoenen aan, zocht en vond onderdak bij een klein gezin. Daarna vroeg ik
de plaatselijke slager of ik mocht helpen omdat ik toch de zoon van de slager
was. Dat mocht, maar eerst kreeg ik eten en vanaf dat moment kreeg ik ook, na
gedane arbeid, wat mee voor het gezin waar ik logeerde."
"Maar ik wilde naar huis, ik wist niet waar mijn ouders, zussen en broers waren.
Toen kwam mij ter ore dat er een oplegger met aardappels naar Amsterdam
ging en ik ben onder die piepers gekropen en meegereisd. In Amsterdam kreeg
ik een lift van een Engelse trucker tot aan Alkmaar. Vandaar uit wilde ik gaan
lopen, maar na vijftig meter hoorde ik:"Hé Cees, waar kom jij vandaan?" Een
kennis uit Bergen op de fiets; hij nam mij mee en om kwart voor acht die avond
stapte ik het huis van mijn ouders binnen. Daarna ben ik aan het werk gegaan
in de slagerij van mijn vader. Tegelijk studeerde ik verder en behaalde allerlei
diploma's. Op 23-jarige leeftijd was ik keurmeester en ging in Ede in de kost. In
1949 kwam ik naar Rotterdam. Het abattoir (of zo het in Rotterdam heette het
Openbaar Slachthuis) aan de Boezemstraat en de Veemarkt was mijn werkplek.
In 1950 ben ik getrouwd."

Schiebroek
"In november 1957 zijn wij hier in Schiebroek komen wonen. Het huis was net
gebouwd, splinternieuw. We kerkten in de St. Paulus Parochie aan de Eikenlaan
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(nu Larikslaan, red.). Die kerk was naast de school gebouwd en dan was er
nog een, voor die tijd modern, aangebouwd gymnastiekzaaltje. Eerst was daar
pastoor Lansbergen, later kwam pastoor Rosestraten. In die tijd liepen de
koeien nog op de Ringdijk en was er nog veel land bij de Meidoornsingel. Alle
grond tot aan de Kastanjesingel behoorde tot de parochie. De jongste twee
kinderen zijn hier geboren. Onze huisarts was dokter Bleeker; hij woonde in het
grote huis onderaan de Ringdijk. Door de kerk kwamen we met allerlei mensen
in contact en we namen deel aan allerlei clubs. Zo zong ik graag in het kerkkoor
en dat doe ik nog steeds. Nu in de Verrijzeniskerk, omdat de St. Paulusparochie
tegenwoordig behoort aan de Eritrese gemeenschap.
Onze dirigent was muziekdocent Herman Funnekotter die ook aan de Eikenlaan
woonde. Achter de kerk stond een houten gebouwtje. Daar werden tal van
activiteiten door de kerkgangers georganiseerd. Maar dat keetje was in de
winter niet warm te stoken, het water bevroor en moest dus afgetapt worden."

Parochiehuis
"Er kwamen steeds meer mensen in Schiebroek wonen en er ontstond toch
behoefte aan een eigen gebouw voor al die activiteiten. Het zal begin jaren
60 zijn geweest dat het kerkbestuur begon te denken aan een Parochiehuis.
De heer C. Smits (hij is nu 93 jaar) was lid van dat Kerkbestuur en als
bouwkundige maakte hij de eerste schetsen voor het Parochiehuis. Daarvoor
moest natuurlijk wel toestemming verleend worden door het bisdom, maar dat
werd botweg geweigerd. De plannen waren al zo doordacht en doorvoeld dat
het kerkbestuur het er niet bij liet zitten.
De oplossing kwam door de stichting Katholiek Wijkcentrum op te richten.
Geregistreerd door notaris Essers. Voorzitter werd de heer C. Smits, secretaris
was de heer Vilitsy en de heer Onneweer beheerde de penningen. Voorts zaten
nog de heren Van Eindhoven en Blommesteyn in het bestuur. Allen parochianen
die kennis van geldzaken hadden.
Deze mensen begonnen voortvarend met fondswerving. Ook de parochianen
werden benaderd om een jaarlijkse bijdrage te geven. Bij notaris Essers werden
de schenkingsaktes geregistreerd. In deze akte was opgenomen dat, wanneer
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er vijf achtereenvolgende jaren een gift werd gedaan, de gift voor de belasting
aftrekbaar was.
Er was goed nagedacht over alle aspecten van de bouw van het Parochiehuis.
De grond kocht de stichting van de St. Paulus Parochie en er werd ook
vastgelegd dat de eventuele winsten zouden worden teruggegeven aan de
Parochie. Anderzijds draaide de Parochie op bij teleurstellende resultaat.
Architect van het Parochiehuis werd Jan van Heck en de bouwonderneming
Van Maren begon begin 1965 met de bouw van het huis. In december van dat
jaar was het Parochiehuis klaar en werd het, ondanks allerlei bezwaren van het
Bisdom, geopend. Leuk is om te vertellen dat cabaretier Fons Jansen de eerste
artiest was in dit nieuwe gebouw tijdens de feestelijke openingsavond."

"Mijn vrouw en ik hebben vele uurtjes in de kerk en het Parochiehuis
doorgebracht," zo vertelt Cees Ruijter. "Naast het zangkoor waarin ik actief was,
gaf mijn vrouw gymnastiekles aan oudere dames. In het Parochiehuis waren
ook dansavonden, waar wij graag naar toe gingen en er was bijvoorbeeld ook
een tafeltennisclub. De heer Funnekotter was organist en dirigent van ons
kerkkoor.
Het gymclubje was in beginsel alleen voor dames, later kwam er een groep
heren bij. En dat werd reuze gezellig, want als we klaar waren met de les gingen
we met elkaar naar de Gouden Leeuw op de hoek van de Ringdijk. En later naar
café Van Eijk in Hillegersberg. We maakten een pot en eens per jaar gingen we
potverteren met elkaar. Het was een geweldige tijd, waarvan wij genoten."

"De eerste jaren verliep het prima. Het Parochiehuis floreerde en betaalde
getrouw de afdracht aan de St. Paulus Parochie. Maar toen kelderden de
inkomsten en moest er geld bij. Dat was natuurlijk erg jammer, maar door
goede contacten met het gemeentebestuur van Rotterdam, dat in die tijd overal
wijkgebouwen tot stand bracht, kon het gebouw in 1975 aan de gemeente
Rotterdam worden verkocht. De hypotheek werd afgelost en de Parochie ontving
de grondprjs en de betaalde tekorten terug. Daarmee werden de schulden
afgelost. Er bleef nog wat geld over en de Stichting Katholiek Wijkcentrum heeft
nog jaren vele goede initiatieven kunnen belonen. Toen het geld op was, werd
de stichting opgeheven."

"Toen in 1990 het 4-mei-monument aan de Ringdijk tot stand werd gebracht,
kwamen veel herinneringen terug. Inmiddels had ik al veel contacten met
mensen die in de oorlog, net als ik, te werk waren gesteld in Duitsland en voor
velen was dat nog steeds een issue. We vonden steun bij elkaar; ieder van ons
had veel gezien en meegemaakt. We komen enkele malen per jaar bij elkaar
en toen bij de tramremise aan de Kootsekade de prachtige plaquette werd
onthuld, hebben wij besloten om daar een jaarlijkse herdenking te houden. Dat
gebeurt in november, op een datum rond twee razziadagen, waarbij duizenden
mannen en jongens in 1944 naar Duitsland werden weggevoerd. Dit jaar is dat
op zondag 15 november a.s. Wij staan er bij stil en hebben onze herinneringen.
Er komt een dag dat wij het niet meer kunnen vertellen en dan hoop ik oprecht
dat de herdenking stand houdt. Daarom zijn wij erg blij met de plaquette.
Daarop zie je het wegvoeren van de mannen en jongens uit Hillegersberg en
Schiebroek, lopend op de Molenlaan. In de tramremise kun je trouwens ook de
geschiedenis lezen. Er is een klein museum ingericht met herinneringen."

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

Opening van wijkgebouw Castagnet in 1975. Achter het spandoek ziet u
twee dames: links Rini van Duuren, de eerste beheerder van het pand en
rechts Mevrouw Bijleveld (met hoge toef in het haar). De overlevering vertelt
dat mevrouw Bijleveld, secretaris van de Schiebroekse Gemeenschap, nauw
betrokken was bij de herinrichting van het pand en er derhalve een naam aan
mocht geven. Vanwege haar liefde voor Spanje werd het Castagnet...

Bezorgers LiS-magazine gevraagd!
LiS-magazine verschijnt zes maal per jaar.
Voor diverse wijken zijn we op zoek naar een bezorger.
Aanmelden kan per telefoon: 422 77 28 of per e-mail:
redactie@leven-in-schiebroek.nl

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

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl
www.leven-in-schiebroek.nl - november 2015
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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

Proef onze
Mooie
Huiswijn
TARANI
- Tarani Malbec rood
- Tarani Chauvignon blanc

€ 5,

95

maakt uw party compleet!

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

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

Dotterbloemstraat 19		

Fax.010 - 422 65 99

3053 JV Rotterdam		

info@boboverhuur.nl

Tel. 010 - 422 29 13		

www.boboverhuur.nl
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PARKEERPROBLEMATIEK MEIDOORNWEIDE (het vervolg)
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
In ons vorige nummer publiceerden we een verslag van de informatieavond
op 8 juli j.l. over de Meidoornweide. De gemeente wil er 34 parkeerplaatsen
extra aanleggen voor bezoekers van Plaswijckpark. Tegen dat voorstel is veel
verzet gekomen. Men had niet het idee dat met dit plan de verkeersoverlast in
de buurt afdoende bestreden zou worden en men was het niet eens over de
locatie. Met die uitbreiding van het parkeerterrein wordt immers (weer) een
stukje park opgeofferd. En hoe zat het met de toezeggingen over inspraak en
de gesprekken die daarover al met omwonenden zijn geweest? De gemeente
verweerde zich in eerste instantie met het standpunt dat de Raad van State
deze locatie had aangewezen. Toen er fijntjes op gewezen werd dat de Raad van
State daar helemaal niet toe bevoegd is en dat ook niet gedaan heeft, zegden
de ambtenaren toe dat zij dit zouden laten uitzoeken en dat er na de zomer met
betrokkenen weer een gesprek zou komen over de diverse probleemoplossingen.
Kennelijk in de war gebracht door de prachtige nazomer die wij mochten
genieten heeft de gemeente niet in augustus/september zo’n bijeenkomst
georganiseerd, maar gaat dat nu toch wel gebeuren: woensdagavond
11 november komt er een gesprek tussen de gemeente, de BOPP
(bewonersorganisatie overlast parkeren Plaswijckpark), de gebiedscommissie,
de wijkagent, Plaswijckpark zelf, de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
, de bewonersorganisatie van Hillegersberg (Community In Hillegersberg) en
natuurlijk Leven in Schiebroek, onze eigen bewonersorganisatie. Op de agenda
van die bijeenkomst staan o.a. een juridische toelichting op het besluit van de
RvS voor wat betreft de locatie en het bespreken van de lijst met alternatieve
oplossingen. Dat aan het eind van de agenda als punt staat genoteerd
'Vervolgafspraken' geeft ons in ieder geval het gevoel dat de gemeente begrijpt
niet in één keer van deze ingewikkelde zaak af te zijn. Een verslag van deze
bijeenkomst publiceren wij zo snel mogelijk op de website van LiS. Want ook
voor ons geldt: Wordt Vervolgd!

Bijeenkomst Meidoornweide
woensdag 11 november 2015
vanaf 19.30 uur in het gebiedskantoor,
Argonautenweg 23.

CASTAGNET, 50 jaar een begrip
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Op de voorpagina troont de foto van wijkgebouw Castagnet in de jaren 80. Een
gebouw dat in 1965 door de Stichting Katholiek Wijkcentrum werd gebouwd
en op 1 december van dat jaar werd geopend. Omdat er behoefte was aan een
gebouw waar de bewoners samen konden komen voor activiteiten. Tien jaar
later nam de gemeente Rotterdam het gebouw over en groeide en bloeide het
wijkgebouw met heel veel activiteiten voor en door Schiebroekenaren.
Samenkomen is van alle tijden. In de uitbreidingsplannen van Schiebroek van
net na de oorlog was al sprake van een wijkcentrum. Het moest komen waar nu
de zusterflat (of de pyramide) staat.
En nu, anno 2015, staat het wijkgebouw ter discussie. Omdat het teveel geld
kost. De gemeente wil er van af. Dus kwam de wethouder op bezoek om te
vertellen dat er twee mogelijkheden zijn: Schiebroek neemt de Castagnet in
zelfbeheer of de activiteiten gaan naar andere locaties. Dat zelfbeheer kan op
verschillende wijzen tot standkomen. Het kan door een private partij, maar ook
door een bewonersinitiatief. Daarmee bouwt de gemeente haar uitvoeringstaken
rond beheer en programmering af. En tegelijk zet de gemeente daarmee de
bewoners voor het blok. Het participatieblok. Want iedereen weet dat er nogal
wat haken en ogen zitten aan zo'n groot project. De bewonersorganisatie Leven

in Schiebroek, vanaf het eerste begin kantoor houdend in het wijkgebouw,
stelt zich op het standpunt dat Castagnet als voorziening beschikbaar moet
blijven voor dit gebied. Hoe dan ook. De gebiedscommissie heeft inmiddels
aan het College laten weten dat er onderzocht wordt hoe Castagnet behouden
kan worden voor het gebied. Gezamenlijk wordt gezocht naar partners die
mee kunnen en willen denken over de mogelijkheden. Want mogelijkheden
en kansen zijn er. Meer dan genoeg. Daar zijn we van overtuigd. Dus moet er
verkend, onderzocht en gerekend worden.
Denkt u een bijdrage te kunnen leveren, gaat Castagnet u aan het hart, neem
dan alstublief contact met ons op.
Dat kan per e-mail: info@leven-in-schiebroek.nl of telefonisch: 422 77 28.
Een briefje kan ook: Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
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ADMINISTRATIEKANTOOR

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

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

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!

- 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
- Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
- In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.
* BINNENZONWERING		
* VERF EN BEHANG
* VOUW/PLISSE- en			* JALOEZIËEN (OP MAAT)
ROLGORDIJNEN (OP MAAT)		
* LAMELLEN (OP MAAT)
Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
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DERTIG JAAR KOFFIE...
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Letterlijk midden in de wijk ligt het complex van de Goede Herderkerk. De
kerktoren- een herkenningspunt voor iedere Schiebroekenaar-, de ietwat
achter een binnenplein verscholen kerk en het zalencentrum met grote
en kleine ruimtes om het plein heen. Peter van der Plas is op 1 november
2015 dertig jaar werkzaam als koster voor de kerk en beheerder van het
zalencentrum. Dertig jaar waarin hij heel wat heeft zien veranderen.

Aanrecht met een gordijntje
Dit complex is gebouwd in de jaren 50, vertelt hij, toen werd er nog niet zo
professioneel tegen zaalverhuur aangekeken. De koster/beheerder verzorgde de
kerkruimte en voorzag de clubjes, al dan niet kerkelijk, die binnenkwamen van
koffie en een drankje, alles heel eenvoudig. "Het eerste waar ik dan ook achter
kwam toen ik hier werd aangesteld was dat er geen horecavergunning was,
zodat ik eigenlijk helemaal geen koffie mocht schenken. Het volgende waar ik
achter kwam was dat de mensen ook helemaal geen koffie wilden. In de tijd dat
mijn voorganger was vertrokken en er nog geen opvolger was had men gewoon
als de ene kan koffie leeg was de gebruikte filter vrolijk op de volgende kan
gezet! Geen wonder dat niemand zich er nog aan waagde. Ik heb toen gelijk
een koffiezetapparaat gekocht, want dat is toch een eerste vereiste. Daarna
heb ik een bazaar georganiseerd om een keukentje te bouwen in de foyer, want
de 'keuken' bestond uit een paar planken en een aanrecht met een gordijntje
onder de gootsteen. Maar dat was nog niets vergeleken bij de bar in de grote
zaal, dat was een klapbar met een spoelbak er in. Onder die spoelbak stond
gewoon een emmer…"
"Dankzij die bazaar was dat binnen een jaar voor elkaar en stond er dus
een keuken die aan de eisen van die tijd voldeed. Nu niet meer, want met
de toenemende welvaart werden de wensen van de mensen uitgebreider. De
eerste jaren deed ik alles zelf op het gebied van hapjes maken. In die tijd
kwam dat neer op blokjes kaas en worst en een gevuld eitje of iets dergelijks.
Maar daar kom je tegenwoordig niet meer mee weg bij de verhuur voor feesten
en partijen! Dat wordt nu allemaal gecaterd, door mij of door catering als de
mensen die zelf inhuren. Maar die moet dan wel eerst contact met mij opnemen
om de organisatie door te spreken. Daar heb ik leergeld voor betaald”, lacht
Peter. "Ooit verscheen hier een cateraar die riep dat eerst al zijn serviesgoed
afgewassen moest worden, want dat kwam uit een stoffige schuur. Een
vaatwasser had ik toen nog niet...”

In 1956 ging de eerste paal de grond in voor de Goede Herderkerk

Peter van der Plas is 30 jaar beheerder van de Goede Herderkerk

Koffie, veel koffie
“Vroeger waren alle zalen in het complex te huur voor gelegenheden en
verenigingen”, vertelt hij voort, “maar nu nog maar een beperkt aantal ruimtes,
de rest is voor vast verhuurd." Zo zit er o.a. een kinderdagverblijf in het gebouw.
Maar in de grote zaal, de Kastanjezaal, en de andere ruimtes worden cursussen
gegeven, vergaderingen belegd en hebben diverse verenigingen hun thuishonk,
zoals de fotoclub en de bridgevereniging. "De kleinere ruimtes worden vaak voor
één avond gehuurd. Alleen is er jammer genoeg nog steeds geen klaverjasclub
bij, dan zou ik zelf ook eens een kaartje kunnen leggen!”
Bruiloften, partijen, verenigingsleven: heel het Schiebroekse feestelijke gebeuren
ziet Peter aan zich voorbij trekken. Maar ook erge dingen, zoals de calamiteit in
de Moddermanstraat. “Ik zat op een verjaardag in Berkel", zegt hij, "nota bene
met mensen uit de Moddermanstraat. Kort nadat die naar huis waren gegaan
kreeg ik een alert op mijn mobiel. We dachten toen nog dat het om een brandje
ging en hoopten dat het niet hun woonhuis betrof. Maar toen belde de politie
of ik wilde komen en het gebouw openzetten: noodopvang voor de hele straat!
Ik ben zo snel mogelijk gekomen, heb de zaal opengegooid en ben meteen
aan de slag gegaan. Op zijn Hollands, dus met koffie, veel koffie. Die dag en
de volgende dagen waren natuurlijk enorm hectisch, maar al gauw konden we
alles coördineren. Woningcorporatie Havensteder, de politie, de burgemeester,
iedereen kwam hier naartoe. De pers belde me plat.
Maar hoe raar het ook klinkt, ik hoor op zoiets voorbereid te zijn, want we
hebben met een zaalruimte die geschikt is voor 500 mensen gewoon de meest
passende opvangruimte in de hele omgeving. Dus in je achterhoofd houd je
altijd met zoiets rekening en hoop je voor het geval dat er iets gebeurt alles op
een rij te hebben. De opvang ging dan ook goed. Maar ik heb wel midden in de
nacht nog mijn leverancier uit bed gebeld dat hij de volgende ochtend vroeg
moest komen bevoorraden. Ik was finaal door de koffie heen!”
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PROGRAMMA CASTAGNET NAJAAR 2015
Zaterdag 31 oktober: Soul Avond, Independent Soul Rotterdam
Een avond vol Soulmuziek met “Solid Soul”, “Human Nature” en “Triple Five
Brooklyn”. ‘Solid Soul’ is een bundeling van muzikale kwaliteiten, vriendschap,
saamhorigheid, humor en enthousiasme. ‘Human Nature’ staat bekend om hun
stevige, herkenbare soul. De coverband ‘Triple Five Brooklyn’ telt tien muzikanten
en heeft twee belangrijke ingrediënten: Entertainment en Muzikaliteit. Aanvang:
20:00 uur, entree: € 6,50/ R’pas € 4,90.

Zondag 1 november: Zondagmiddag (55+) met Johnny Valentino
Gekleed in zijn 'over-de-top' kostuums, weet Johnny van elke gelegenheid een
feest te maken en de boel op z’n kop te zetten.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40.

Woensdag 4 november: Sesamstraatacteurs met Krokodil (2+)
Renee Menschaar en Lot Lohr zijn al jarenlang collega’s in het programma
Sesamstraat, waarin ze de rol van Pino en Lot vertolken. Krokodil is alweer de
derde voorstelling van de twee dames.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40.

Zondag 15 november: Zondagmiddaglounge Shantykorenfestival
Shantykoor Albatros kennende, wordt het weer een oergezellig feest!
Aanvang: 13:00 uur, entree: € 6,50/ R’pas of Aafjepas € 4,90.

Woensdag 18 november: Jogchem Jalink, Een Heleboel Sneeuwpoppen (4+)
Jogchem heeft al zijn vrienden uitgenodigd voor een gezellig Winterfeestje in het
theater. Ze gaan warme chocolademelk drinken, kerstballen ophangen, een
heleboel sneeuwpoppen bouwen...
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40.

sbo

Zaterdag 21 november: DJ Jawalatino Salsa Latin Party
Maandelijkse Salsa Dansavond met DJ Jawalatino.
Salsa dansen is meer dan bewegen, je kunt het zien als een feestje bouwen.
Aanvang Workshop: 20:30 uur, aanvang Dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00/ inclusief kopje koffie.

Zondag 29 november: Rotterdam Jazz Lab Jazzconcert
Het ROTTERDAM JAZZ LAB is een collectief dat bestaat uit negen jazzmusici met
een respectabele staat van dienst.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40.

Woensdag 2 december: Jeugdtheater Pagetti met Dank u Sinterklaasje (4+)
Pagetti poetst zijn schoenen extra glanzend en zet vers hooi, water en een wortel
klaar...
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40.

Zondag 6 december: Zondagmiddaglounge met Bill and his Hawaiiens
Het is winter buiten, maar vandaag wordt het tropisch warm in LCC Castagnet.
Bill and his Hawaiians brengen de Hawaiiaanse muziek op een leuke
aanschouwelijke manier ten gehore, precies zoals de Kilima Hawaiians onder
leiding van Bill en Mary Buysman dat deden met hun show “Onder wuivende
palmen”.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40.

Informatie en reserveringen:
Castagnet, Larikslaan 200
3053 LG Rotterdam. Telefoon: 422 50 96

Leven in Schiebroek

Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
LETS Shop
tel. 218 88 44
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. van Es, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

LIDORGANISATIES:
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
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
Natuurtalent
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

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

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

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

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

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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VROUW RIBES
EN DE RET

CSI SCHIEBROEK
Hoe is het nu in Schiebroek?

Die vraag wordt mij veel gesteld als ik vertel dat ik wijkagent ben in het
Schiebroek van nu. Fijn om te mogen werken en ook goed om in te wonen, zeg
ik dan. Omdat ik zelf in Schiebroek woon durf ik dat laatste wel te zeggen. Maar
dat is natuurlijk wel een persoonlijke beleving.
De objectieve cijfers ondersteunen dat ook wel maar dat wil niet zeggen dat
iedereen dat ook zo ervaart.
Uit recent onderzoek blijkt dat, ondanks de goede veiligheidscijfers, er mensen
in Schiebroek zijn die zich onveilig voelen of zich ergeren aan bepaald gedrag
van anderen in onze wijk. Dat onveilig voelen heeft kennelijk ook te maken met
het feit dat men niet genoeg op de hoogte is van wat de overheid, wijkpolitie
en/of de wijkagenten dagelijks doen.
De vorige keer schreven wij dat twee collega's uit ons team begonnen zijn
met een Facebookpagina. Het doel hiervan is om u als wijkbewoner inzicht te
geven in ons werkzaamheden en om u op de hoogte te houden van de actuele
criminaliteit. Dat is weer een stapje in de goede richting.
Verder houdt Frits het Twitteren bij en hebben wij een wederkerig actief contact
met onze e-mailcirkels in de wijk.

Buurt bestuurt

Eind augustus rolde er een informatiebrief van de
RET in mijn brievenbus. Ze gingen de haltes van lijn
25 voorzien van verhoogde perrons.
“Dat is hoog tijd", riep ik uit, "want ik sta hier vaak maar te balanceren
met mijn boodschappenkarretje!” En ik keek met groot genoegen naar het
bijgevoegde planningskaartje. Maar wat was dat…!? De haltes Donkersingel en
Meidoornsingel werden vervangen door een halte tussen in bij de Teldersweg en
bij de halte Kastanjeplein stond helemaal niets.
Dus schreef ik de RET een brief. Dat de Wilgenplaslaan wel heel erg lang is. En
dat je nu eerst met een lus heel Schiebroek door moet rijden om aan de andere
kant te komen als je geen lange afstandsloper bent. En hoe zat het met de
bereikbaarheid van de kerk? Altijd al moeilijk voor mensen met geloof op wielen
en als het OV je dan ook al laat staan…
Weken wachtte ik op antwoord. Ondertussen ging de RET aan het werk en zag
ik her en der mooie heuveltjes verrijzen. Maar... waar waren onze wachthokjes
gebleven? En de elektronische palen met de wachttijd?
Eindelijk na acht (!) weken ontving ik een brief. Ik riste hem open en las: "Wij
hebben uw brief in behandeling genomen. Binnenkort ontvangt u antwoord van
ons."
Antwoord op mijn vraag over die drie haltes heb ik dus nog niet. Maar wel, denk
ik, over de wachthokjes en de tijdspalen. Die staan vermoedelijk in het kantoor
van de RET, langs de route van postbak tot postkamer. Daar geven ze feilloos de
wachttijd aan. In weken.

VOOR NIETS...
Voor niets gaat de zon op, maar dat wist u al. De zon maakt dat we met
z’n allen kunnen leven op deze planeet. U en ik, we zijn ervan afhankelijk.
Maar we zijn ook van elkaar afhankelijk dus volgens goed gebruik werken
we samen. In voor- en in tegenspoed. En die tegenspoed, daar wil ik het
even over hebben. Het is een lastige tijd met veel onzekerheden over de
toekomst. Dicht bij huis zoeken we de zekerheden op die ons bestaan
rust geven.

Waar wij onlangs ook een voorzichtig begin mee hebben gemaakt is DE BUURT
BESTUURT. Onze burgemeester heeft zich vanaf het begin sterk gemaakt voor dit
project en dat is niet voor niets. Bewoners krijgen met Buurt Bestuurt meer grip
op hun eigen leefomgeving. Buurt Bestuurt is een werkwijze waarbij bewoners
en professionals samen bepalen welke problemen op het gebied van veiligheid
en leefbaarheid in de buurt met prioriteit moeten worden aangepakt.
De bewoners geven aan wat de problemen zijn en samen kijken wij vervolgens
hoe deze punten worden aangepakt. Bewoners weten prima wat goed is voor
hun buurt en wat en hoe er iets aan gedaan kan worden.
Vooralsnog is de omgeving van het Ganzerikplein uitgekozen om met dit project
te beginnen. Inmiddels hebben wij de eerste bijeenkomst al gehad waarbij een
zestal bewoners aanwezig was. Dit project zal gaan lopen naast de intensieve
aanpak van de zeven straten in Schiebroek-Zuid en het keurmerk veilig
ondernemen in de winkelstraat de Peppelweg.

We leven in een fijne wijk met relatief veel groen (als stadswijk dan) en
dat willen we graag zo houden. Voor onszelf en zeker voor onze kinderen.
Het betekent ook dat we alert moeten blijven en mogelijk bedreigingen
én kansen signaleren en communiceren naar onze bewoners. We hebben
een prachtig middel daarvoor: ons magazine Leven in Schiebroek. Dat
benutten we zoveel als mogelijk. U hebt er afgelopen jaar van alles in
kunnen lezen: over de ramp in de Moddermanstraat, de A13-A16, de
Skaeve Huse en noem maar op.

Hebt u vragen, klachten en/of tips? Laat het ons weten!
Ziet u iets verdachts bel 112!
Zo kunt u ons bereiken:
E-mail: martin.van.der.heijden@politie.nl en frits.knulst@politie.nl
Wijkagent Knulst op Twitter: www.twitter.com/FKnulst
Facebook: www.facebook.nl Politie Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek.

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

Het blad wordt graag gelezen, dat weten we en dat is fijn. Maar het kost
ook een aardig bedrag. De drukkerij moet betaald worden. Alleen voor
het drukwerk dus en het papier, de rest doen we zelf. We willen er graag
mee doorgaan en doen op u een beroep om dit blad te steunen met een
financiële bijdrage naar draagkracht.
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Jan Leeninga, penningmeester
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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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