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ontspoord spoor

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

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

06 - 215 333 42
Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek,
telefoon: (010) 418 77 08
Openingstijden:

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 59 04 84 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:

Donna Tartt: HET PUTTERTJE
Eindelijk is het nieuwe boek van Donna Tartt er!
Ondanks dat dit derde boek in sommige kranten
niet heel positief is gerecenseerd heeft het mij gegrepen en
niet meer losgelaten! Ik wilde alles weten van Theo, Boris,
Hobie en Pippa. En waar het Puttertje terecht zou komen.
Heerlijk, zoveel pagina’s om in te kunnen verdwijnen...

Broeders Brillen

Voor online bestellen: www.coelers.nl

Broeders Brillen.

www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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SPAREN WE GROEN OF KOSTEN?
Gedachten bij de voorgestelde fietsroute langs de Randstadrail
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Met de vlam in de pijp...
Begin september kregen de Schiebroekenaren die in de buurt van de
Randstadrail wonen een ongewoon bericht in de bus: een uitnodiging voor een
informatieavond op 11 september. Informatie over een recreatief fietspad,
onderdeel van de route “van Hofplein tot Hofvijver”, die via het Kleiwegkwartier,
station Melanchthon, station Meijersplein en het Wilgenplaspark naar het Zwarte
Paadje en zo verder richting Den Haag zou gaan.
Een deel van die route, het Asserpad, is al aangelegd, maar wel als wandelpad.
Reden genoeg voor de omwonenden om zich op die 11e september eens te
laten voorlichten over het hoe en wat.

Waarom?
De dienst Stadsontwikkeling, verantwoordelijk voor ontwerp en aanleg, was
maar al te bereid om over het pad te vertellen. De stad Rotterdam streeft naar
de aanleg van meer recreatieve fietsroutes, legden zij uit.
Fietsen is immers gezond en iets wat heel veel mensen ook graag doen,
gewoon voor hun eigen plezier en soms met het hele gezin. Rotterdam komt
graag aan die wens tegemoet, maar wil daarbij zoveel mogelijk gebruikmaken
van bestaande structuren en ook zoveel mogelijk groen sparen. De Provincie
Zuid-Holland, een van de partners, wil graag een pad zo dicht mogelijk bij
de Randstadrail. Vanuit die wensen is de keus van Stadsontwikkeling op het
Asserpad en omgeving gevallen.

Sympathiek of onveilig?
Op een diapresentatie was goed te zien wat voor pad de dienst
Stadsontwikkeling precies voor ogen staat: een pad van drie meter breed dat op
sommige punten zowel door voetgangers als door fietsers gebruikt zou kunnen
worden. Ook was er een overzicht waarop te zien was dat inderdaad zoveel
mogelijk rekening was gehouden met het behoud van het bestaande groen.
Een sympathiek ontwerp voor een sympathiek doel is dan de eerste gedachte,
maar toch was niet iedereen blij.
Hèt pijnpunt voor velen bleek de veiligheid van de voetgangers te zijn. Nu al
worden gebruikers van het voetpad regelmatig van de sokken gereden door
fietsers, brommers en scooters. Hoe moet dat als die er niet meer clandestien
rijden maar als er een officieel fietspad is, luidde de vraag van vooral de
bewoners van de Assertuinen.
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In dit nieuwe stukje Schiebroek wonen veel gezinnen met jonge kinderen.
Kunnen die dan nog wel veilig buiten spelen? En ook namens de bewoners
van Schiehoven kwam bezwaar: het pad is indertijd aangelegd zodat zij daar
rustig konden wandelen. En hoe moet dat als de scooters en brommers er
straks legaal mogen rijden? En wat voor ervaringen zijn er eigenlijk met zo’n
gecombineerd fiets- en voetgangerspad, waren zo enkele van de opmerkingen.

Vooruitgang
Volgens de dienst Stadsontwikkeling is het de bedoeling dat het fietspad
uitsluitend voor fietsers en voertuigen met een blauw kenteken bestemd wordt.
Waar een trottoir mogelijk is zal het er ook zijn; alleen waar dat niet kan zal er
een gecombineerd voetganger- en fietspad zijn. Zo’n trottoir mag niet ten koste
gaan van groen, daar zijn weer regels voor.
Een dergelijke route is al eens aangelegd in Rotterdam-Zuid, de
Havenspoorroute, en daar gaat het goed, aldus Stadsontwikkeling.
Stadsontwikkeling zei het niet hardop, maar eigenlijk kwam het verhaal er op
neer: we gaan er op vooruit.

Is dat zo?
En voor een deel heeft de dienst daar gelijk in. Een illegale en potentieel
gevaarlijke situatie van een voetgangerspad dat gebruikt wordt door fietsers,
scooters en brommers wordt omgezet in een legale situatie: een fietspad dat
verboden is voor gemotoriseerde tweewielers en met een mogelijkheid voor
voetgangers om er gebruik van te maken.
Maar toch zien wij, en de bewoners van die avond ook, nog enige
bezwaren. Een trottoir is prima, maar hoe veilig is het gecombineerde fiets/
voetgangersgedeelte? Het is misschien minder ongemakkelijk om door een
fietser dan om door een scooter geschept te worden, maar het blijft niet
fijn. En als je dan op die avond hoort dat een bewoonster van de flat bij het
Meijersplein in één uur tijd wel zestig fietsers langs ziet komen, dan vraag je je
af of bij het ontwerpen van dit plan het kostenplaatje niet boven het hoofdstuk
veiligheid heeft geprevaleerd.

Het vervolg
Het plan gaat nu ‘de molen’ in, er zal nog meer gelegenheid komen om te
kijken of tekenaars van het fietspad gevoelig zijn geweest voor de bezwaren van
de mensen die er wonen en die dagelijks aan den lijve ondervinden wat door
anderen achter een tekentafel bedacht is. Die momenten houden wij in de
gaten en wij zullen u van de voortgang op de hoogte stellen.
www.leven-in-schiebroek.nl - november 2013
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HERRIE OVER HSL-SPOOR
Over een ontspoord spoor...
Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Onlangs heeft de Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur & Milieu
een besluit genomen over het gebruik van HSL-spoor als alternatief voor
de mislukte Fyra. Een acceptabele oplossing, vindt het Kabinet, voor de
treinverbindingen tussen Nederland en België die de Fyra-trein moeten
vervangen. Tussen Amsterdam, Brussel, Parijs, Lille en Londen gaan
hogesnelheidstreinen rijden. Geen HSL-trein, maar de Beneluxtrein komt terug.
Deze gaat vanaf 7 oktober 2013 tien keer per dag rijden vanaf Den Haag en
rijdt eind 2014 zestien keer per dag van Amsterdam naar Brussel, aldus het
persbericht van de regering.
Dus gaan op termijn vier keer zoveel treinen in diverse typen rijden met een
maximum snelheid van 200 kilometer per uur gaan op termijn over het HSLspoor. Deze plannen presenteerde het kabinet eind september. Overigens
enkele dagen na politiek geharrewar in de Tweede kamer tijdens de Algemene
Beschouwingen. Terwijl het Fyra-drama breed uitgemeten in de media stond,
ronkten ook op zomerse dagen de lawaaimakende HSL ‘oplaptreinen’ regelmatig
over het snelle HSL spoor. Ook delen van Schiebroek vallen in de herriezone van
deze treinen. In buurgemeente Lansingerland is de indringende geluidsoverlast
al lang punt van discussie. Geluk bij een ongeluk is, dat tot op heden nog een
beperkt treinschema wordt gereden.

Belangen
In de nieuwe plannen gaan op termijn diverse treintypen rijden over het
peperduur aangelegde snelle spoor met een maximumsnelheid van 200
kilometer per uur. Stukken langzamer dan de eerder voorgenomen 300 km.
Maar altijd nog met ongekend hoge snelheden voor Nederland. Daarbij wordt
de dienstregeling op termijn verviervoudigd van 40 naar 160 treinbewegingen
per dag. Over de belangen van bewoners en de aantasting van het leefklimaat
is in de plannen weinig geruststellends te vinden. Wel staan belangen van
reizigers en de exploitatie centraal. Organisaties van reizigers jubelden.

Leefklimaat
Het lijkt er dan ook op, dat huidig beleid vooral accent legt op snelheid,
comfort en economie. Milieu, leefklimaat en welzijn van bewoners sneeuwen
daarin onder. Dit kostbare superspoor loopt overigens dwars door woonkernen.
In feite een planologische blunder van formaat. Tref daarom eerst afdoende
maatregelen tegen geluidsoverlast in Lansingerland, voordat de dienstregeling

over het hogesnelheidsspoor straks wordt verviervoudigd, reageert de Stichting
Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland. De wettelijke geluidsnorm wordt
namelijk al geruime tijd overschreden. Langdurige metingen van TNO hebben dit
eerder aangetoond en de minister heeft dit al erkend. Met de alternatieven voor
de Fyra raken burgers op het punt van geluidsoverlast het spoor letterlijk bijster.

Verbijstering
Al vier jaar is in Lansingerland sprake van forse overschrijdingen van de
geluidsnorm door treinen die over het HSL Zuid tracé rijden. Eveneens vier jaar
lang hebben bewindslieden van Infrastructuur en Milieu maatregelen voor zich
uit geschoven. Met als argument dat de opgelapte Traxx herrietreinen slechts
tijdelijk zouden rijden in afwachting van de Fyra van AnsaldoBreda. Deze Traxx
treinen wil de staatssecretaris nu volop gaan inzetten, totdat pas in 2021
nieuwe treinstellen beschikbaar komen. De stichting is verbijsterd over deze
gang van zaken. Het beleid van de afgelopen jaren kwam op de stichting al over
als een ernstige vorm van pappen en nathouden. De stichting dringt erop aan
om eerst afdoende maatregelen te nemen tegen de geluidsoverlast.

Schiebroek moet alert zijn
Daarom pleit de stichting nogmaals voor een duurzame en toekomstbestendige
oplossing voor geluidsoverlast van treinen, die straks over het HSL-spoor
gaan rijden. Ze pleit voor een lichte overkapping van het tracé voor het deel
in Lansingerland. De stichting wil hierover best overleggen met overheden. De
al lopende proeven voor de inzet van raildempers, minischermen en ander
isolatiemateriaal in de verdiepte bak, vindt de stichting lapwerk en in feite
geldverspillerij. Ten slotte mag ook Schiebroek als gemeente in een ‘bedreigd’
gebied, met vliegtuiglawaai en andere geplande weguitbreidingen, wel alert zijn
op de nieuwe HSL-plannen.

Reacties op artikel fietstocht werkgroep planologie
Het verslag in ons vorige nummer over de fietstocht van de planologische
werkgroep heeft heel wat reacties opgeleverd. Vooral instemmende
reacties. De schuttingen en het vuil op straat zijn velen een doorn in het
oog. Ook het feit dat de overheid het groen slecht onderhoudt en het
vuil tussen de struiken laat zitten, vormt een bron van ergernis. Slechts
één punt in het artikel was voor sommigen minder helder: de lof voor de
Moddermanstraat. Hebben jullie wel goed naar het naambordje gekeken?
werd er gevraagd, stond daar niet Diephuisstraat? Daar zijn de bewoners
immers al jaren actief bezig hun omgeving met groen te verfraaien.
Die straat kun je toch niet zomaar door andere onopvallende straten
vervangen?
Met respect voor de bewoners van de Diephuisstraat, dat was ook niet
het punt waar het om ging. De activiteiten in de Diephuisstraat zijn ook
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bij de leden van de planologische werkgroep bekend en er is enorme
waardering voor wat daar gebeurt. Veel mensen zullen ook zonder aarzeling
naar die straat wijzen als gevraagd wordt naar de mooiste straat in de
omgeving. Maar als je, zoals de planologische werkgroep, rondkijkt om
te zien hoe een buurt er bij staat kun je niet met een voorbeeld zoals het
zou moeten aan komen dragen met een straat die qua onderhoud en
verfraaiing ver uitsteekt boven wat de meeste mensen zouden kunnen
doen. Het is niet reëel dit als maatstaf voor een hele woonwijk te hanteren.
De Moddermanstraat is een voorbeeld hoe, met eenvoudige middelen en
met een niet te groot tijdsbeslag maar wel met zorg voor de omgeving, een
straat al een vriendelijk groene uitstraling kan krijgen.
En dat is toch wat wij allemaal voor tuinstad Schiebroek willen?
			Marijke van Seventer, wg.planologie

www.leven-in-schiebroek.nl - november 2013

VAN DE OLIFANT EN DE MUG
Angélique Secreève
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Ontstaan
Als leerkracht vind ik de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
belangrijk. Vooral in een maatschappij waarin veel moet en de aandacht lang
op de prestatie heeft gelegen. Daar komt nu gelukkig steeds meer verandering
in. In mijn klas had ik regelmatig een ‘kopje-thee-gesprek”met een kind. Een
kort gesprekje met een kopje thee en een koekje, even de juf voor jezelf.
Kinderen waren tijdens deze gesprekjes heel open en er gebeurden mooie
dingen. Zij gingen vaak met een tekeningetje, een voorwerpje of een foto terug
naar hun plek. Een creatieve, beeldende oplossing die hielp om een probleem
aan te pakken of om weer zelfvertrouwen te krijgen. Kinderen werden er blij van.
De “kopje-thee-gesprekken” waren erg populair.
Tijdens de beelddenk-coaching neem ik als coach altijd de sociaal-emotionele
kant mee. Door de positieve resultaten en de feedback die ik kreeg,
ontstond het idee van de Olifant en de Mug. Groepscoaching voor kinderen.
Oplossingsgericht, creatief en toegankelijk voor ieder kind.

Blij gevoel
Tijdens de Olifant en de Mug gebruik ik de natuurlijke creativiteit, fantasie en
verbeeldingskracht van een kind om problemen op te lossen en te voorkomen.
We gebruiken al onze zintuigen en staan stil bij de dingen waar je blij van wordt.
Kinderen hebben soms grote zorgen of angsten en elk kind krijgt in zijn leven
wel eens met een stressvolle situatie te maken. Maar ook als er niks aan de
hand is, is het fijn om je blij te voelen.
Ik leer kinderen hoe ze kleine problemen en angsten geen kans geven om groter
te worden. Met een mug kun je meer dan met een olifant.
En ik leer hen hoe je problemen hanteerbaar maakt. Om van de Olifant weer
een Mug maken.

De serie lessen
De serie bestaat uit vijf lessen. De kinderen maken een doosje en een
wissellijstje. Hierin bewaren zijn hun eigen tools die ze krijgen of zelf maken.
Het doosje en lijstje mogen zij mooi versieren, het is als een cadeautje voor
jezelf maken!
Het zijn geen vaststaande lessen. Met een positieve insteek kijk ik samen
met de kinderen naar de strategieën, hulpmiddelen en materialen die bij hen
passen, niks is goed of fout. Ik luister, kijk en ga in gesprek met de kinderen.
Ik gebruik toegankelijke manieren om problemen bespreekbaar te maken.
De groep bestaat uit verschillende leeftijden door elkaar. Kinderen uit groep drie
en vier kan ik op deze manier helpen, maar ook ouderen kinderen.
De oudere kinderen zijn goed in het verwoorden van emoties en de jonge
kinderen durven weer meer. Kinderen begrijpen kinderen vaak beter.
Iedereen kan van elkaar leren ongeacht een leeftijd! Door anders te denken ga
je anders doen.

Kinderen leren zichzelf te durven zijn en ontdekken wat hun sterke kanten zijn
en hoe ze die kunnen gebruiken. Meer zelfvertrouwen krijgen en hebben is zo
belangrijk. Wat zijn jouw talenten en wat past bij jou, daar gaat het om.

Wat komt er zoal voorbij?
Voorbeelden van onderwerpen die langs kunnen komen:
Hoe vier je je eigen successen?
Hoe kan je trots op jezelf zijn?
Hoe laat je problemen los?
Is het wel jouw probleem?
Wat helpt jou om je hoofd leeg te maken en te houden?
Hoe ga je er mee om als je niet mee mag doen of wordt overgeslagen?
Wat kan je doen om lekker te gaan slapen?
Wat kan je doen als je iets niet durft?
Hoe zeg je nee?
Hoe begin je de dag fijn?

Wanneer en waar?
De lessen worden gehouden op donderdagen van 16.00 - 17.00 uur in de
‘Winkelvan Zinkel’ aan de Asserweg 445 in Schiebroek.
Wilt u weten of dit iets is voor uw kind neemt dan gerust vrijblijvend contact op
met Way of Learning.
Telefoon: 06-1754 5275, e-mail: way.of.learning@gmail.com
Website: www.wayoflearning.nl.

Meegeven
Graag wil ik kinderen iets meegeven; dit gebeurt letterlijk en figuurlijk. Welke
hulpmiddelen en strategieën helpen jou om problemen op te lossen, te
voorkomen en aan te pakken. Deze middelen zijn in verschillende situaties en
levensfases toepasbaar. Daarvoor gebruik ik verschillende werkvormen:
ontspanningsoefeningen, gesprekjes, werken aan creatieve activiteiten,
spelletjes, bewegen, luisteren naar elkaar en samenwerken.
We evalueren de oefeningen en gaan verder met de geleerde vaardigheden.
www.leven-in-schiebroek.nl - november 2013

5

VAN JE RETTEKETET... NAAR CASTAGNET!
Vrijdag 1 november: Stichting Dock met Open Podium (12+)

Zaterdag 16 november: Scapino Ballet Rotterdam

Laat je talent zien! Dat kan in LCC Castagnet op vrijdag 1 november.
Stichting Dock ( jongerenwerk), organiseert in samenwerking met Locaal
Cultuur Centrum Castagnet, weer een open podium, dus als je kunt zingen,
rappen, muziek maken of wat dan ook, geef je dan snel op bij Stichting Dock.
Voor meer informatie en/ of inschrijvingen: Stichting Dock: 06 - 39114178
Aanvang: 20:00 uur, entree: € 0,00

Net als andere jaren, komt ook dit jaar het Scapino Ballet weer naar LCC
Castagnet. Voor Castagnet wordt een speciaal programma samengesteld met
stukken die kleiner, korter en intiemer zijn. Met welke voorstelling Scapino Ballet
Rotterdam dit keer komt is nog een verrassing.
Aanvang: 20:30 uur, entree: € 6,50/ R’pas of Aafje-pas € 4,90

Zondag 3 november: Zondagmiddaglounge Twice a Lady (55+)

“Dynamisch, jong en dansbaar”. Dit zijn de drie kenmerken van de band ‘La
Fundación’.
Aanvang: 20:30 uur, entree: € 6,50/ R’pas of Aafje-pas € 4,90

“Twice a Lady” heeft als specialiteit swingende nummers uit de jaren 40/50
van The Andrews Sisters, Doris Day e.a. Zij staan garant voor een heerlijke
nostalgische, swingende middag.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafje-pas € 3,40

Woensdag 6 november: Clownsduo Dodo en Pepe met Dodo’s verjaardag
(4 – 11 jaar)
Dodo is jarig. Zijn ouders moeten helaas werken, maar…. ze hebben wel een
spannende kist voor Dodo achtergelaten. De voorstelling wordt gedeeltelijk met
de kinderen geimproviseerd, maar heeft wel een vaste verhaallijn.
Een ding is zeker, ze zitten vol grappen en goochelkunsten!!!
Aanvang: 14: 30, entree: € 4,50/ R’pas of Aafje-pas € 3,40

Zondag 10 november: Zondagmiddaglounge - Shantykoren festival
Shantykoor Albatros organiseert het jaarlijkse shantykorenfestival waar drie
shantykoren aan meedoen: Shantykoor ‘Midscheeps’, Viswijvenkoor ‘De Vliet
Grieten’ en uiteraard Shantykoor ‘Albatros’.
Aanvang: 13:00 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafje-pas € 3,40

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

Woensdag 27 november: Bakkertje Lutz met Zing je mee (4+)
Iedereen houdt van zingen en houd je er nog niet van dan ga je er bij Bakkertje
Lutz vanzelf van houden.Wil je zelf graag iets iets zingen? Ga dan naar de
BakkerLutz site en mail je je nummer van je keuze. O ja, we gaan ook dansen en
ritmespelletjes doen en met z’n allen koor zingen en rappen!.
Wil je zingen ZING DAN MEE?
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafje-pas € 3,40

Zaterdag 30 november: Off Course - Super Oldies Night
De band ‘Of Course’ beschikt over een meer dan avondvullend ‘Goud van Oud’
repertoire van de diverse muziek stromingen, aangevuld met een mix van goede
dansbare muziek. Een band die de ‘oldies’ in een eigentijds jasje steekt.
Aanvang: 20:30 uur, entree: € 6,50 / R’pas of Aafje-pas € 4,90

Reservering en informatie: Lcc Castagnet, tel. 422 50 96.

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

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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Zaterdag 23 november: Live Salsa Dansavond met La Fundación

Stichting Blok’s Paperwork, Peppelweg 152, 3053 GW Rotterdam, tel. 010-418 93 33
www.blokspaperwork.nl info@blokspaperwork.nl
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NOG MEER LAST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT?
Letty Bekedam
voorzitter BTV
Deze zomer had ik er weer veel last van: buiten niet rustig kunnen zitten
praten, omdat een vliegtuig overvloog en veel lawaai maakte. Navraag bij de
Milieudienst Rijnmond (DCMR) leerde dat er deze zomer extra werd geklaagd
over geluidsoverlast. Daarom houdt de Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast
(BTV) nauwlettend in de gaten of de overlast van Rotterdam The Hague Airport
(RTHA) niet te groot is of te groot wordt voor omwonenden.
We hebben hiervoor overleg met verschillende organisaties; houden artikelen
bij die over RTHA gaan en bezoeken inspraakbijeenkomsten over het vliegveld.
Desnoods bewandelen we de juridische weg.

Er zijn regels
Vijf jaar geleden werden er regels vastgesteld waaraan Rotterdam The Hague
Airport zich moet houden. Twee van deze regels zijn vooral van belang voor
omwonenden: er mag in principe alleen tussen 7.00 u en 23.00 uur worden
gevlogen (helaas zijn hier vele uitzonderingen op) en er is vastgesteld hoeveel
geluid het landen en het opstijgen vanaf RTHA in een jaar maximaal mag
opleveren.

Misleidend

Zakenvliegveld?

De luchthaven zegt ook dat de moderne vliegtuigen geluidsarm zijn. Maar er
wordt in de zomer, als er meer wordt gevlogen, ook meer geklaagd. En dat komt
omdat er met oudere types vliegtuigen wordt gevlogen die niet geluidsarm zijn,
integendeel!

In 2014 worden de regels opnieuw vastgesteld en de BTV is bang dat
bovenstaande regels zullen veranderen in het nadeel van de omwonenden.
RTHA wil namelijk uitbreiden: van ongeveer een miljoen passagiers nu wil men
binnen een paar jaar naar twee miljoen passagiers. Hiervoor moeten de regels
worden opgerekt.
Met interviews en advertorials probeert de luchthaven de publieke mening te
beïnvloeden. Maar als je de artikelen goed leest, zie je dat er iedere keer maar
een halve waarheid in staat.
Zo zegt de directeur van RTHA, de heer Wondolleck, bijvoorbeeld dat Rotterdam
zal profiteren van de buitenlandse toeristen. Maar iedereen weet dat een vlucht,
zoals naar Ibiza, vooral bestemd is voor Nederlandse toeristen, die hun geld
daar uitgeven. Dus hoezo profiteert Rotterdam van deze extra vluchten?
Bovendien is ongeveer twintig jaar geleden, na jarenlange discussies over een
mogelijke uitbreiding en verplaatsing naar de Schieveens polder, definitief
besloten dat Rotterdam The Hague Airport de functie van een zakenvliegveld
heeft. Een havenstad als Rotterdam zou een vliegveld nodig hebben om te
zorgen dat zakenmensen makkelijk naar onze stad kunnen komen.

De heer Wondolleck zegt in een ander artikel, dat omwonenden niet bang
hoeven te zijn voor de uitbreiding, want er zijn geen plannen om extra
landingsbanen aan te leggen. Maar wat er niet gezegd wordt, is dat het
vervoeren van meer passagiers leidt tot meer vliegtuigbewegingen en dat dit
dus meer geluidsoverlast geeft.

En dan nog iets: de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof is volgens de
luchthaven zo klein is dat het haast niet te meten is. Dat weten wij niet.
Maar waar niets over wordt gezegd en wat we wel weten is dat de uitstoot van
CO2 bij vliegverkeer enorm is.

Zorgen voor een goede balans
De BTV is niet tegen het vliegveld.
De BTV is wel tegen vliegtuigoverlast.
De BTV denkt dat extra vluchten zorgen voor meer geluidsoverlast, meer
luchtvervuiling en niet te vergeten meer slaapverstoring.
Wij strijden voor een goede balans tussen de economie van het vliegveld en het
vermijden van de overlast voor omwonenden.
Hoe meer leden we hebben, hoe sterker we staan.
Bent u ook voor een goede balans? Word dan lid voor €7,50 per jaar.
Meer informatie: www.btv-rotterdam.nl. E-mail: info@btv-rotterdam.nl

Lieve kinderen... schrijft Sint Nicolaas
Mijn Pieten zijn nu heel druk bezig met cadeautjes inpakken en ze moeten natuurlijk ook nog de koffers
inpakken. Want we gaan een verre reis maken... helemaal naar Nederland. Met onze eigen stoomboot! En als
we dan aankomen, dan gaan we ook nog met de trein, want we zijn uitgenodigd door de winkeliersvereniging
van Schiebroek. De Pieten moeten dit jaar veel pakjes dragen, want ik heb gehoord dat de kinderen in
Schiebroek dit jaar heel erg braaf zijn geweest! Tegen de Pieten heb ik al gezegd dat er veel kinderen op ons
staan te wachten als we aankomen in Schiebroek. En weet je wanneer dat is?

Dat is op ZATERDAG 23 november om 14.00 uur.
Kom dan allemaal naar het Rododendronplein, dan maken we er een groot feest van! En weet je wat zo leuk
is? De winkeliers van Schiebroek hebben een speciale actie. Je mag vanaf 1 november in verschillende winkels
je schoen zetten. Je ziet wel op de winkelruit welke winkel meedoet. Doe er maar een mooie tekening bij of een
brief, dat kan ook. Dat vind ik zo leuk en de Pieten ook. Op 23 november mag je je schoen weer ophalen en...
wat zal daar in zitten? Dag lieve kinderen, tot zaterdag 23 november!
www.leven-in-schiebroek.nl - november 2013
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 21)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Niet lang nadat de vorige aflevering met Peter Blonk was verschenen, kwam er
een e-mail binnen uit Australië. Van Margaret Bosland-Gadellaa, wier vader op
de foto van de brandweer stond.
Margaret vertrok op twaalfjarige leeftijd naar Australië, maar heeft nog steeds
een warm plekje in haar hart voor haar geboortegrond. De boerderij waar zij
opgroeide, stond op de Ringdijk naast het gemaal en is onlangs gesloopt.
De herinneringen van Margaret (Cornelia/Kokkie) kunt u in een van de
volgende afleveringen lezen; zij is aan het verzamelen.
Bij de voorbereidingen van het boek kwam ik bij toeval in contact met Anton
Ochse (1946). Zijn jeugd speelt zich af in het ‘nieuwe’ Schiebroek dat begin
jaren ‘50 uit de grond werd gestampt. Hij heeft een ijzersterk geheugen en kan
met smaak vertellen over ons vriendelijke, rustige en vooral kinderrijke dorp.

Het ouderlijk huis
“Mijn vader werd in 1923 in Rotterdam geboren. Zijn moeder was alleenstaand
en hij groeide op in een pleeggezin als een vrije jongen.
In de oorlog heeft vader met vrienden een portret van Mussert met stenen
bekogeld. Dat werd gezien en daardoor en vooral ook door de vele razzia’s in
Rotterdam, nam hij de benen. Hij werd gepakt, in kamp Amersfoort opgesloten,
wist daaruit te ontkomen en moest onderduiken. Hij is toen lopend vanuit
Rotterdam, vooral ’s nachts, dwars door Nederland richting Drenthe ontkomen.”
Anton Ochse herinnert zich een heerlijke jeugd in Schiebroek

“Aangekomen in het Drentse dorp Schoonoord, gemeente Sleen, ontdekte hij
op een erf, terwijl hij hongerig door het raam van een woning keek, een klein
portretje van Koningin Wilhelmina en hij meende: ‘daar kan ik aankloppen...’.
En dat bleek juist te zijn. Wát een lef had die Drenthse familie Buist, want
verraad lag ook daar op de loer. De gehele oorlogstijd heeft hij, samen met nog
andere mannen, bij de familie op zolder doorgebracht.
Tot op hoge leeftijd heeft vader met de heer Klaas Buist (inmiddels overleden)
en één van diens dochters contact gehouden; vader heeft, als logisch
eerbetoon, diens begrafenis in Schoonoord bijgewoond.”
“In die onderduiktijd zag hij mijn moeder wel eens lopen. Vrijwel direct na de
oorlog zijn ze getrouwd. Heel trots kon mijn moeder vertellen: ‘Weet jij wat er op
onze bruiloft te eten was? Erwtensoep met kluif!’
Dat was ook heel bijzonder, want er was niet veel te krijgen. Het werd toch een
feest omdat velen in het dorp eraan bijdroegen.”
“Toen ik ongeveer een jaar was, zijn we vanuit Drenthe gaan inwonen bij Oma
aan de Molenlaan in Hillegersberg. Het jaar daarop werd mijn broertje geboren
en in 1952 verhuisden we naar een nieuwe flat in Schiebroek, Aronskelkstraat
45c. In die zomer ging ik naar de Prinses Ireneschool, de school van mijnheer
Renes, gevestigd in een houten gebouw aan de Zilverschoonstraat. Aanvankelijk
bedoeld als tijdelijke noodschool, maar zoals velen weten is het gebouw er tot
ver in de jaren ‘80 blijven staan. Daarna volgde ik de Mulo-opleiding aan de
Groen van Prinstererschool in de Paltroklaan.”

We speelden aan de overkant van de Lindesingel. Alleen maar weide. Onder het
gras vonden we klinkers, daar maakten we oventjes van en we poften en bakten
er aardappels en eieren. We namen oude kleden en lakens mee en wasknijpers
om de kleden en lakens aan het prikkeldraad vast te maken. Grote tenten
maakten we daar voor wel tien of twintig kinderen. We stookten er fikkie en in
de weiland-greppeltjes vingen we salamanders en stekelbaarsjes.
En altijd waren we met jongens en meisjes samen, broertjes en zusjes door
elkaar.
Met een groep vriendjes werd ook regelmatig via de Lindesingel en de
Adrianalaan het Zwarte Pad langs de Hofpleinlijn helemaal afgelopen. Met
zelfgemaakte hengels togen wij naar de veiling in Berkel en Rodenrijs om te
gaan vissen in het veilingwater naar baars, paling en snoek en tegelijkertijd
zochten we in de doorgedraaide groenten tomaten en komkommers voor thuis.
Allemaal zonder begeleiding van ouderen, we regelden alles zelf, losten onze
eigen probleempjes op.”

Kinderparadijs

Spelen in het land

“In dit nieuw gebouwde deel van Schiebroek woonden heel veel kinderen. In
onze straat waren vier blokken flatjes met elk vijf portiekdeuren, waarachter
weer zes gezinnen woonden. Gemiddeld hadden deze gezinnen twee à drie
kinderen. Op een woensdagmiddag waren er gewoon ruim honderd kinderen op
straat. Hier leerde je wel voor jezelf opkomen!
Regelmatig organiseerde ik wandelingen, naar de Rotte of naar Terbregge en als
ik vroeg ‘wie gaat er mee?’ waren er altijd kinderen die wel mee wilden.”

“Als ik eraan terugdenk”, zegt Anton met enige weemoed, “dan zie ik het
weer voor me: Schiebroek was kaal, er lag overal zand en er waren continu
straatmakers aan het werk. Het tweede deel van Schiebroek werd gebouwd.

“Het Rododendronplein was braakliggend; we voetbalden er. En waar nu de
weekmarkt is, heb ik een keer ene Maria Zamora zien optreden, een Hollandse
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zangeres met liedjes in Zuid-Amerikaanse stijl, en ook de zanger Johnny
Jordaan. In die tijd werd er door de Schiebroekse Gemeenschap nogal eens wat
georganiseerd. Ook op het terrein aan het einde van de Wilgenlei, in de buurt
van de latere Klaprooslaan, werden activiteiten georganiseerd.”

niet zomaar in de Dalkruid- of de Silenestraat komen en zeker niet verder in
bijvoorbeeld het Molenvijverkwartier; de straten waren van de kinderen.”

Er was zoveel te doen

“Enkele jaren ben ik lid geweest van het Tamboer- en Pijperkorps Schiebroek.
De heer Van Moorselaar was de dirigent. Hij was marinier én muzikant en hij
gaf sommige kinderen thuis bijles. Het notenschrift kreeg ik niet zo snel onder
de knie, maar ik luisterde goed naar hem en speelde het dan gewoon na. Het
korps oefende op de zolder van de Groen van Prinsterer-lagere school in het
Molenvijverkwartier en we werden regelmatig gevraagd ergens te spelen.
Zo brachten we iedere Koninginnedag een aubade en waren ook present bij de
avondvierdaagse. De overgang van korte broek naar lange pantalon heb ik in dit
korps als jong broekie mogen meemaken... wát een belevenis!”

Steeds meer herinneringen komen boven en Anton vertelt met bijna kinderlijke
vreugde: “In de Brandaris aan de Adrianalaan kon je in de schoolvakanties naar
films kijken van Stan Laurel en Oliver Hardy, Charlie Chaplin, The Three Stooges,
The Gang etc. Soms kwam er een goochelaar. Dat was Aad Warby, de vader van
buurtgenoot Jan Warby. Hij deed aan varieté en was organisator en promotor
van vele wijkfeesten en wijkprogramma’s met allerlei artiesten.”

“Eenmaal hebben we in de Aronskelkstraat geschaatst. Het was die winter zo
lang koud en er lag zoveel platgereden en keihard bevroren sneeuw dat er in
onze straat geschaatst kon worden. En als het melkkarretje van Aurora kwam of
de vrachtauto van de aardappelboer of de groentenboer, gingen we er allemaal
achter hangen.”

“Daarachter was het Wilgenplasje, waar je heerlijk kon zwemmen.
Een keer heb ik het jongere broertje van een vriendje uit de straat, uit de
Lindesingel op het droge gebracht. Dat vond ik zo raar: er stonden allemaal
mensen om heen, maar niemand deed iets. Ik zag dat armpje ondergaan en ik
sprong.”

“Woningbouwvereniging Ons Belang organiseerde voor de kinderen van de
huurders altijd een Sinterklaasviering in het gebouwtje aan de Kamillestraat.
Prachtig was dat. Ik herinner me trouwens ook nog de man met de alpinopet
die wekelijks de huur kwam ophalen, zo ging dat in die tijd. Daarna ging moeder
altijd de centen tellen die ze nog over had om te sparen voor kolengeld in de
winter.”
Het Schiebroek van Toen ontvouwt zich voor zijn ogen. “Ook de plek waar
Castagnet staat, was braakliggend. Regelmatig was daar kermis, je kon er naar
een bokswedstrijd en dan werd er iemand uit het publiek gehaald die met een
‘sterke’ man mocht boksen.
Op de hoek van de Ligusterweg en de Plataanweg was de kleine
kruidenierswinkel van Van ‘t Wout, net de Winkel van Sinkel. Daar kochten we
Bazooka kauwgum met plaatjes.”
En dan vertelt hij lachend: “Er waren ook nogal wat buurtclubjes, kinderen die
hun straat ‘bewaakten’, eigenlijk kleine groepjes buurtgangs. Je kon bijvoorbeeld

Muziek
“Eind jaren ‘50 werden er overal bandjes uit de grond gestampt. Zo ook in
Schiebroek. Mijn broer Ger zat in the Dangers. Ze maakten een podiumpje
van een paar kisten, planken eroverheen en oude radio’s werden gebruikt als
versterkers. Dan traden ze op, vooral op Koninginnedag en de buurt liep uit.
The Dangers met Jan d’Hous (drums), Kees de Jong (sologitaar), Gerry Ochse
(slaggitaar) en Ton Geene (basgitaar) speelden muziek van onder meer The
Tielman Brothers, de zogenaamde indorock. Ze oefenden in een ruimte aan de
Lupinehof; aan bekijks van meisjes was geen gebrek!
De Schiebroekse broertjes Roel en Boy Hovinga maakten een hitje. Ze werden
ook wel de Nederlandse Jan & Kjelt genoemd.
En dan waren er nog De Cheetah’s met Jan Warbie, Ton van der Meer, Rien
Nossent, Bob Kesting en Frans Delmee. Ze waren heel populair en traden
regelmatig in het land en zelfs in België op.
In 2008 is mijn broer weer gaan spelen met de band, zij noemen zich nu The
New Dangers en treden regelmatig op. Heel leuk dat dit nog steeds doorgaat”
					lees verder op pagina 11
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VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!
Ook voor uw reparaties zoals: goud,
zilver, horloges en klokken, vakkundig
gerepareerd met garantie. Rijgen en
knopen, taxaties... Kortom, daarvoor
bent u bij ons aan het juiste adres!

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

WELKOM in ONZE
COFFEE-CORNER!

Mooie
Huiswijn:
Pierre Jean
mmm... lekker!

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard

€ 5,

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

50

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 27,50
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Bij bakker Klootwijk aan de Peppelweg
79a kunt u tegenwoordig, naast
ons assortiment van lekker vers
gebakken brood, broodjes, banket,
overheerlijk gebak en taarten, ook
gezellig in de coffeecorner zitten.
Wij zorgen graag voor onze gasten:
een lekker bakkie mét... aan u de
keus! (van belegde broodjes tot
een vers gebakken appeltaartpunt).
U bent van harte welkom!
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Mooie herinneringen
Met weemoed denkt Anton terug aan vroeger. Een aantal jaren geleden is zijn
vrouw, zijn jeugdliefde helaas overleden.
“Mijn vrouw kwam ook uit Schiebroek. Zij woonde ook al als kind in de
Zilverschoonstraat achter ons en soms bij haar Oma en Ooms in onze straat. Ze
was een heel mooi Indisch meisje... geen gewoon Indisch meisje.
We zijn in 1968 getrouwd. Wij hebben een jaar ingewoond in de Aronskelkstraat
en daarna kregen we een eigen flat in de Cyclaamstraat. Onze zoon is daar
geboren, waarna we in 1979 naar Zoetermeer zijn verhuisd.
Mijn mooiste herinnering is het moment dat Joan, mijn vrouw, voor het eerst
naar mij glimlachte. Het was op het tussenpaadje schuin tegenover ons huis.
De tweede herinnering is de kus die ik haar op haar wang gaf op het trapje in
haar portiek.”

Schiebroek van nu
“In Schiebroek heb ik een fantastische kindertijd gehad”, zegt Anton. Hij heeft
nog steeds contact met oude schoolkameraden. Ze zijn over het hele land
uitgezwermd, maar blijven elkaar ontmoeten. Tijdens de ontmoetingen wordt
bijgepraat, maar centraal staan de herinneringen aan Schiebroek.
Op de vraag wat hij van het ‘Schiebroek van nu’ vindt, is hij volstrekt duidelijk.
“Regelmatig kom ik terug in Schiebroek. Het oude buurtje is op de schop
gegaan. Wat er voor teruggebouwd is, vind ik afschuwelijk. Donkere, dreigende
bouw. In zichzelf gekeerd. Het lijken gevangenismuren. Misschien is het de
massaliteit, misschien is het de steensoort, maar ik vind het absoluut niet in
Schiebroek passen.
Laten we hopen dat dit geen trend is voor de verdere vernieuwing”.
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.

Wij vinden het fijn als u ons een steuntje in de rug geeft
door een vrijwillige bijdrage op bankrekening

IBAN nr. NL 04 INGB 0000590484
t.n.v. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek.
Dank u wel!

MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING EN
BUDGETTRAINING
Sinds april 2013 is een team van vijf maatschappelijk
werkers van het Centrum Voor Dienstverlening (CVD)
actief in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.
De maatschappelijk werkers bieden steun als mensen
zelf hun problemen niet (meer) kunnen oplossen
en behoefte hebben aan iemand die even met hen
meedenkt. Dat zijn bijvoorbeeld praktische problemen.
Maar het kan ook gaan om ingewikkelde problemen, zoals
opvoedingsproblemen, huiselijk geweld, relatieproblemen,
seksualiteit, werkloosheid, huisvesting, verslaving,
gezondheid of geldzorgen.

Budgettraining

Naast individuele begeleiding biedt het CVD ook
budgettraining aan. De budgetcursus is een cursus waar
wordt stilgestaan bij onderwerpen die met financiën te
maken hebben.
Inkomsten en uitgaven, schulden, het ordenen van
administratie en tips om te kunnen besparen zijn hier
voorbeelden van.
Aanmelden kan door middel van het sturen van een
e-mail naar MDHIS@cvd.nl of een bezoek aan Vraagwijzer
op de Wilgenlei 790.

Gratis hulp

De hulp van de maatschappelijk werkers is gratis.
Een afspraak kan gemaakt worden via de VraagWijzer. U
kunt ons bellen op telefoonnummer 218 66 78 of u kunt
bij ons langskomen.
U vindt ons aan de Wilgenlei 790 in Schiebroek.

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 2013
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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

Magazine
Leven in Schiebroek
Steun uw wijkblad. Maak een bedrag naar
keuze over op onze rekening 59 04 84 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!
12
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VOOR NIETS GAAT DE ZON OP...
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
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. Lastig is die crisis; steeds meer
mensen zijn onzeker over hun baan en onzeker over de toekomst.
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.

Dorpsgevoel
Dat dorpsgevoel is er al sinds de jaren 50. Toen werd Schiebroek
uitgebreid met een groot areaal aan huurwoningen. De notabelen
van het oude dorp bedachten dat het wel leuk was dat er zoveel
nieuwe mensen bijkwamen, maar tegelijkertijd realiseerden ze
zich dat het dorp daartoe helemaal niet geëquipeerd was. Er
was namelijk wel een aantal clubs en verenigingen, maar die
waren niet berekend op een enorme aanwas. Om nog maar
niet te spreken van mogelijke problemen. Alle disciplines, van
kerk tot aan vakbond, werden aangeschreven en leverden
een vertegenwoordiger voor het bestuur van de Schiebroekse
Gemeenschap, een naam die precies vertegenwoordigde wat
het volgens de notabelen inhield: het dorp moest en zou een
gemeenschap blijven, ook al kwamen er een paar duizend mensen
bij. Allen traden aan op basis van vrijwilligheid. Er kwamen
vakantieactiviteiten voor de kinderen, er werd een brede kunsten cultuursectie opgericht en er kwam een bewonersblad. Zodat
iedereen goed in de gaten kon houden wat er allemaal gebeurde in
Schiebroek. Tegelijkertijd fungeerde het blad als spreekbuis voor
de bewoners. Had je een idee of wilde je iets kwijt, dan gebruikte
je daarvoor het blad.

Gedenkteken
Een mooi voorbeeld daarvan is het idee van wijkbewoner Ad van
Gent in de jaren ‘70 om een gedenksteen voor Schiebroek te
krijgen. In 1973 was het twee honderd jaar geleden dat de polder
Schiebroek werd drooggemalen. Vanaf 1971 publiceerde hij in het
blad van de Schiebroekse Gemeenschap om een lans te breken
voor een gedenkteken.
Met medewerking van het bestuur van de Schiebroekse Gemeenschap werd de zaak gemeentelijk in gang gezet. En uiteindelijk
lukte het, zij het dat dat niet zonder slag of stoot ging. Ook toen
moest men op de centen passen, dus werd, om de materiaalkosten voor het monument te drukken, gebruik gemaakt van blokken
zandsteen die oorspronkelijk bedoeld waren voor de restauratie
van de Laurenstoren maar die, wegens gevaar voor silicose voor
de steenhouwers, voor dat doel waren afgekeurd.
In het voorjaar van 1975 werd het monument geplaatst en u kunt
het nog steeds vinden op de kruising van de Wilgenlei en de
Meidoornsingel.
De tekst is bedacht door initiatiefnemer Ad van Gent.

Monument voor Schiebroek. Initiatiefnemer en wijkbewoner Ad van Gent bedacht ook de tekst

Het monument ziet er eerlijk gezegd niet goed uit. De tekst is
vervaagd (voor de foto heb ik hem bijgewerkt) en de hele steen
zou moeten worden opgekalefaterd. Dat staat bij ons op het ‘to
do-lijstje’. Dat verdient het monument wel nu het inmiddels 240
jaar geleden is dat de polder werd droog-gemalen.

Leren van het verleden
Vanaf 1956 is het blad verschenen in Schiebroek. Eerst tien maal
per jaar, maar dat werd in de jaren ‘80 te duur. Dus werd het zeven
keer per jaar en dat is het nog steeds. Gezien de vele reacties die
we binnenkrijgen, voldoet het blad nog steeds aan een behoefte
en daar zijn we blij mee. Het principe is ook blijven bestaan: een
aantal wijkbewoners schrijven en maken het blad op vrijwillige
basis. Om de gemeenschap te ondersteunen en Schiebroek sterk
te maken. Die vrijwilligers kunnen dat alleen als er voldoende geld
op de rekening staat. Om de drukkosten van het blad te kunnen
betalen. In 1985 (bijna dertig jaar geleden) kostte het blad zo’n fl.
70.000,- op jaarbasis; op dit moment kost het blad ons ongeveer
€ 15.000,- per jaar. U ziet: wij hebben ons stinkende best gedaan
de uitgaven naar beneden bij te stellen zonder dat het ten koste is
gegaan van de kwaliteit. Maar het blijft altijd weer een strijd, zeker
in deze moeilijke tijd, om dit bedrag bij elkaar te brengen.

Dromen
Soms droom ik er wel eens van: als iedere Schiebroekenaar nu
een euro (€ 1,-) zou doneren, dan zouden we echt ‘uit de brand’
zijn. Dan doe je een beroep op iemands solidariteitsgevoel en
heeft iedereen dat wel? Maar dan realiseer ik me: vorig jaar hebben we ook een beroep op u gedaan en toen hebt u er met elkaar
voor gezorgd dat ook dit jaar het blad weer in uw bus viel.
Daar waren we heel blij mee en we wisten: het kan! Daarom
waag ik het erop: ik doe opnieuw een beroep op u en uw gemeenschapsgevoel: steun dit bewonersblad met een bijdrage.
Maak alstublieft een bedrag naar keuze over op
IBAN nr. NL 04 INGB 0000590484
t.n.v. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek.
U kunt op de redactie rekenen, mogen wij dat ook op u?
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BEZORGERS
GEVRAAGD
De redactie is we op zoek naar mensen
die zeven keer per jaar in Schiebroek ons
magazine willen bezorgen.
Het is een gezond karweitje, dus voor
jong en oud geschikt.
Wij vinden het fijn als u even contact
opneemt voor nadere informatie:
info@leven-in-schiebroek.nl.
Bellen kan ook: 42277 28.
Graag tot spoedig!

sbo

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

Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Bewonersgroep Hamakerstraat
Mw. L. Samson, tel. 840 64 09
Bewonersgroep Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761

Wereldwinkel Kerken Schiebroek

Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid

Mw. L. van Kleij-Gouw tel. 422 97 16
LETS Ruilwinkel
tel. 218 88 44
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00
Winkeliersvereniging Schiebroek
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
Actiecomité Asserpark
Mw. M. Plooij, tel. 422 77 28

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

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

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

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

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

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 28 oktober 2013. U kunt uw kopij vóór 4 november 2013 inleveren.
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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CSI SCHIEBROEK
112 Bellen?
Het afgelopen jaar heeft u naar aanleiding van onder andere onze oproep in dit
blad een aantal keren het alarmnummer 112 gebeld in verband met verdachte
omstandigheden.
In een drietal gevallen zijn er door deze meldingen aanhoudingen verricht van
inbrekers op heterdaad en/of personen die voornemens waren een inbraak te
gaan plegen en met observaties bezig waren om hun slag te kunnen slaan.
In de vervoermiddelen waarvan men gebruik maakte vonden wij
inbrekerswerktuigen.
Vorig jaar tijdens de thema avond woninginbraken vroegen wij u voor het eerst
om het alarmnummer 112 te bellen indien u personen en/of vervoermiddelen
ziet waarvan u denkt dat zij mogelijk een misdrijf gaan plegen.
112 bellen ???? is dan vaak de reactie, dat doe je toch alleen in noodgevallen,
zoals levensbedreigende situaties, ongevallen, moord en doodslag.
Neen, is dan ons antwoord! U kunt het nummer ook bellen indien u denkt dat
men voornemens is een inbraak of overval te plegen.
Heterdaadkracht vergroten heet dat. Dit was ook de kern van onze laatste
campagne.
In deze week hebben wij vooral in de winkelstraten en op de vrijdagmarkt naast
onze basiswerkzaamheden folders uitgedeeld met als tekst: “Door welke bril
kijkt u ? Ziet u iets verdachts of betrapt u iemand op heterdaad? Bel 112!“.
In de opmaat naar de donkere dagen voor Kerstmis vinden wij het belangrijk
om daar nog eens aandacht aan te schenken, Over donkere dagen gesproken:
wij nemen allemaal dagelijks deel aan het verkeer in Schiebroek. Controleer of
de verlichting van uw vervoermiddel(en) in deugdelijke staat is en eventueel van
uw schoolgaande kinderen.
Zorg ervoor dat u te allen tijde, voordat u met de auto aan het verkeer gaat
deelnemen, de ruiten even droog en schoon maakt bij nevel, mist en nachtvorst.
Wij zien soms bestuurders rijden met nagenoeg geen zicht rondom. Dit is
overigens een bijzonder dure overtreding.
Nu wij het toch over het verkeer hebben: de Wilgenplaslaan is van nieuw asfalt
voorzien maar vaak wordt daar nu te hard gereden. Let op de snelheid, ook
in 30-kilometerzones (nagenoeg in geheel Schiebroek) en laat mensen oversteken die wachten bij een VOP. Wij gaan dit controleren!
Graag tot ziens in de wijk!
Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek
martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl/frits.knulst@rijnmond.politie.nl

Wijkagent Knulst is nu ook te volgen via twitter:
www.twittercom/prrknulst

VROUW RIBES
EN DE
DIENSTOPDRACHT
Onze straat is begin dit jaar volledig op de schop gegaan. Er verschenen allerlei
gemeentelijke diensten met opdrachten en tekeningen die ze maar wat graag
aan me lieten zien.
“Prachtig die nieuwe lichtmasten”, zei ik, en “Wat fijn die boompjes. Wordt het in
het echt ook zo mooi?”
“Tuurlijk vrouw Ribes”, riepen ze, “wij werken precies volgens tekening.”
Dat heb ik gemerkt: alle boompjes, lichtmasten en vuilcontainers werden
precies neergezet, zoals iedere tekening het voorschreef.
“Jongens”, zei ik, “dat is heel mooi, maar hadden jullie die tekeningen niet even
naast elkaar moeten leggen? De boel staat zo veel te dicht opeen: zo wordt
iedere keer als onze vuilcontainer wordt geleegd óf de lichtmast óf de boom
ernaast beschadigd!”
Maar de heren van de gemeentelijke diensten haalden de schouders op, hun
opdracht was werken volgens die tekening en dat hadden ze gedaan.
De week daarop zag ik hoe met het ophalen van de vuilniscontainer de top uit
mijn nieuwe boompje geslagen werd. Niet om aan te zien! Dat moet de man
van de Roteb ook gedacht hebben, want toen sloeg hij de lamp uit de lichtmast.
Die stopte hij vervolgens wel netjes in de container, want vuil verwijderen was
per slot zijn opdracht.
Huilend meldde ik me bij de deelgemeente: “Mijn boom is kapot, mijn lichtmast
heeft het begeven en niemand vindt het zijn opdracht om er iets aan te doen”,
snikte ik. Helaas, ook de deelgemeente tastte in het duister wie nu opdracht
moest krijgen om het probleem te verhelpen.
Maar begin deze week leek er groen licht te zijn: er verscheen een wagen van
Citytec en er werd een lantarenpaal verplaatst. Alleen niet die van mij! “Heren,
vergist u zich niet?”, vroeg ik. “Deze paal stond toch prima?”
” Volgens onze opdracht klopt het”, gromden ze, maar toen was de eerste
voorbijganger er al tegenop gelopen. Er werd gebeld naar kantoor en ja, het was
inderdaad de verkeerde, dus werd hij terug gezet.
“Gaan jullie nu de goede verplaatsen?” vroeg ik nog hoopvol.
“Nee mevrouw, dat kan niet, daar hebben we geen opdracht voor.”
En weg waren ze weer. Er schijnt inmiddels weer een lamp in onze lantarenpaal.
Maar bij de gemeentelijke diensten moet het licht nog doorbreken.

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

SKYPEADRES: wijkagent.schiebroek
Iedere donderdag van 19:30 - 20:30 uur
Daarnaast via de smartphone indien deze op
“beschikbaar” staat.
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HEMA			 DELI MARKT

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

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