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foto: Bert Holtmann

zaterdag 12 september 2015:

Dag van het Kunstfestival
Surf naar: www.leven-in-schiebroek.nl

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

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

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

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:

4 oktober 2015:
de vijfde Zondagmiddag High Tea
met de schrijver van de gelauwerde roman 'Birk'

JAAP ROBBEN

Winnaar Nederlandse Boekenprijs 2014
Winnaar Dioraphte Literatour Publieksprijs 2015

Wilt u hier bij zijn? Meld u dan snel aan, want het aantal plaatsen
is beperkt. Wij zien u graag op zondag 4 oktober 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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OPEN BRIEF OVER SKAEVE HUSE
Bestuur Leven in Schiebroek
redactie@leven-in-schiebroek.nl

plaatsruimte is en dat niet iedereen aan bod kan komen. Daarom sturen wij
u nu alvast een aantal van de meest dringende vragen die bij onze bewoners
leven.

Een paar weken voor de zomervakantie werd een deel van Schiebroek
geïnformeerd over de bouw van Skaeve Huse, een voorziening voor mensen
die niet langer in een normaal huis kunnen wonen vanwege hun afwijkend
en overlastgevend gedrag. De locatie, zo werd gemeld, staat vast. Wethouder
Eerdmans gaf in de media reeds te kennen niet veel weerstand te verwachten.
Maar dat liep net anders. De hele gang van zaken rond de Skaeve Huse was
voor het bestuur van de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek aanleiding
om in een open brief een aantal vragen te stellen.
Geachte heer Eerdmans,
Onlangs ontving een aantal adressen in Schiebroek een brief met een
uitnodiging voor een informatieavond op 8 juli 2015 over het plan om naast
onze wijk Schiebroek een wijkje op te richten voor notoire overlastgevers. Het
betrof hier het plaatsen van elf containerwoningen, naar Deens voorbeeld
Skaeve Huse genaamd, naast het bedrijventerrein aan de Soesterbergstraat.
Voor deze informatie-avond was maar een beperkte zaalruimte gereserveerd
in het voormalige deelgemeentekantoor, terwijl tegelijkertijd in de grootste
zaalruimte een andere informatiebijeenkomst was belegd. Het aantal
belangstellenden was echter veel groter dan verwacht. Met als gevolg dat
er mensen op de gang bleven staan of terug naar huis moesten keren. Dat,
en het feit dat u zelf niet aanwezig was om vragen te beantwoorden, heeft
de gemoederen heftig beroerd. Gemoederen van mensen die toch al vol
verontruste vragen waren. Degenen die wel een plaats in de zaal konden
bemachtigen, klaagden na afloop echter ook dat op hun vragen eigenlijk geen
antwoord gekomen was.
Ongetwijfeld lag dit verloop van zaken niet in uw bedoeling. U hebt dan ook
toegezegd om op 1 september 2015 zelf aanwezig te zijn op de volgende
informatiebijeenkomst. U hebt inmiddels voor deze bijeenkomst opnieuw
een brief geschreven. En weer is deze brief slechts in bepaalde delen van
Schiebroek bezorgd.
Een dergelijke bijeenkomst, waar rechtstreeks met elkaar in gesprek kan
worden gegaan, lijkt ons een heel goede zaak maar zal, gezien het grote aantal
belangstellenden, ongetwijfeld opnieuw het risico hebben dat er te weinig
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Vragen over Skaeve Huse
Over de locatie
Volgens de brief die onze bewoners voor de informatie-avond op 8 juli j.l.
ontvingen, bent u van plan om elf containerwoningen te plaatsen aan de
Soesterbergstraat naast het bedrijventerrein. Waarom juist deze locatie? Er
is weliswaar sprake van een woonbestemming en door de nabijheid van het
bedrijventerrein zal het niet moeilijk zijn om voorzieningen van gas, licht en
water door te trekken, maar hoe zit het met de overige voorzieningen? Kunnen
hulpdiensten zoals brandweer snel ter plaatse zijn en is de plek ook dag en
nacht goed bereikbaar voor medische diensten? Hoe zit het met de mobiliteit
van de mensen zelf, de mogelijkheden voor woon/werkverkeer bijvoorbeeld?

Over de huisvesting
De huisvesting zal bestaan uit wooncontainers. Hoe ziet de inrichting van zo’n
container er uit en heeft de container isolatie tegen vorst, dan wel warmte?
De containers staan op open terrein en staan dus bloot aan alle elementen.
Hoe lang gaat zo’n container mee? Wij herinneren ons barre verhalen van onze
eigen deelgemeente, zeven jaar gehuisvest in dergelijke containers en kampend
met bevroren toiletten en huilende plafonds. Niet een huisvesting waarmee je
mensen in hun dorp houdt!

Over de bewoners
In diverse interviews hebt u al verteld om wat voor mensen het volgens u
gaat: aartstreiteraars, buurtterroriseerders, etc. Kortom: volk dat je leven
compleet kan verzuren. Mensen die vaak al meerdere huisuitzettingen hebben
meegemaakt, hardnekkig door bleven gaan en nu de keus krijgen tussen op
straat of een skaeve huse. Om die reden wenst u ook niet dat er gezinnen met
kinderen worden geplaatst, want u acht het geen goede leefomgeving voor
een kind om op te groeien. De skaeve huse zijn echter zowel voor mannen als
vrouwen. Wat als er daar een kind geboren wordt?
De locatie ligt ook op 550 m afstand van de Schiebroekse winkels en alle
voorzieningen waar de bewoners behoefte aan zullen hebben. Er zal dus hoe
dan ook contact met de Schiebroekenaren plaatsvinden. Hoe voorkomt u
dat mogelijke overlast verplaatst wordt naar bijvoorbeeld het winkelcentrum
van Schiebroek? Er komt weliswaar toezicht, één beheerder, maar die zit aan
de Soesterbergstraat. En aangezien het hier geen gedetineerden betreft zijn
deze mensen vrij hun wijk te verlaten. De beheerder wordt, naar wij begrijpen,
gecontracteerd vanuit een woningbouwcorporatie. Die corporatie kon, toen de
overlastgever nog in een woning van de corporatie zat, hem/haar al niet aan.
Hoezo kan dat dan wel in de skaeve huse?

Over het doel en de toekomst
Naar wij uit diverse berichten begrepen is het doel niet voorgoed opbergen,
maar resocialisatie. Wie geleerd heeft om zich (weer) normaal te gedragen
kan terugkeren in de maatschappij. Hoe gaat die resocialisatie in zijn werk;
wat voor plannen bestaan daarvoor? Kinderen mogen niet in het skaeve-husedorp, want het is geen geschikte plaats om hen op te voeden. Is het dan voor
volwassenen wel een geschikte opvoedplek? En wat te doen indien iemand in
zijn gedrag volhardt... opnieuw een uitzetting? Waarheen dan?

Foto voorpagina:
Fotograaf Bert Holtmann portretteert de Giraffenfamilie van Teatro Pavane.
Op zaterdag 12 september 2015 te zien bij de Dag van het Kunstfestival.
www.leven-in-schiebroek.nl - september/oktober 2015
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Vervolg pagina 3 - open brief over Skaeve Huse
Maar ook: als iemand resocialiseert, hoe wordt die dan opgevangen?
Geeft de corporatie zo iemand een woning? Komt er dan nog begeleiding om
terugval te voorkomen?

Over de begeleidingscommissie
In uw uitnodiging voor 1 september a.s. zegt u dat u een zogeheten begeleidingscommissie wilt instellen. Omdat, zoals de brief vermeldt, 'u de inbreng
van bewoners waardevol vindt' vraagt u bewoners om zich aan te melden. Hoe
voorkomt u dat de 'begeleidingscommissie' een zoethoudertje wordt?

Over de communicatie
We hebben het al eerder gezegd: de communicatie uwerzijds is, zachtjes
gezegd, niet helemaal in orde. Uw brieven zijn slechts willekeurig hier en daar
bezorgd. De persberichten in de kranten kopten dat u niet te veel tegengas verwachtte... Schiebroek wordt in de media afgeschilderd als een 'aso'wijk en men
bestaat het zelfs om te zeggen dat de skaeve huse in Schiebroek-Zuid komen.
Dat kunnen wij niet accepteren. U bent niet verantwoordelijk voor de publicaties
in wijk- en dagbladen; u zou er echter wel op moeten reageren door het recht
te zetten. Onze mooie tuinstad verdient positieve aandacht en niet dit soort
negatieve publiciteit. Dat geeft een verkeerd beeld. Een beeld dat afbreuk doet
aan waar wij, bewoners van Schiebroek, voor staan: eenheid en gezamenlijke
kracht om tuinstad Schiebroek te behouden en te verbeteren.
Wat gaat u doen om de communicatie te verbeteren?

Even voorstellen: 23 jaar geleden zette ik mijn eerste voetstappen in de
makelaardij. Er was toen nog geen sprake van een internetmaatschappij.
Men kwam nog veelvuldig aan de balie voor inschrijving en woninginformatie.
Die persoonlijke benadering is mij altijd bijgebleven. In de loop der jaren
deed ik ervaring op bij diverse gerenommeerde kantoren in de regio, waarvan
vijftien jaar in Rotterdam, en behaalde ik mijn NVM-Makelaarsdiploma.
Edith den Hoedt Makelaardij: Afgelopen november startte ik mijn eigen
Makelaarskantoor onder deze naam.
Persoonlijk: Zo treed ik ook graag naar buiten met een maximale inzet voor
mijn opdrachtgevers. De klant staat bij mij absoluut voorop.
Etalage in Schiebroek: Sinds kort heb ik een prachtige etalage in Schiebroek
aan de Tjaskerlaan 76 waar ik overigens ook op afspraak aanwezig ben.
Regiomakelaar: Edith den Hoedt Makelaardij is actief in Rotterdam, Capelle
aan den IJssel, Ridderkerk en omgeving Drechtsteden.
Diensten: De dienst waar ik mij voornamelijk op richt is de verkoop- en
aankoopbemiddeling van woningen. Deze dienst verbreed en verdiep ik
door zoveel mogelijk mee te denken over de behoeften van de klant zoals
het aanbieden van een vrijblijvend gesprek met een hypotheekadviseur,
-mediator (i.v.m. een scheiding), -offerte m.b.t. verbouwingen,
-verbouwingsconcepten tot aan opruim- en schoonmaakdiensten. Ook voor
een taxatierapport kunt u bij ons terecht.
Scherpe tarieven en goede service: Door kostenbesparend te werken geef ik
het voordeel aan de klant. Ik hanteer scherpe tarieven en kom voornamelijk
bij de mensen thuis. ‘Service aan huis’, zou je het kunnen noemen. Ook in de
4

Mijnheer Eerdmans
U hebt op dinsdag 1 september a.s. heel wat uit te leggen. Een antwoord op
bovenstaande vragen en een antwoord op de vragen die momenteel in onze
Schiebroekse gemeenschap leven, is een begin. De onrust over deze zaak is
groot. Duidelijke informatie van uw kant kan wellicht iets van die onrust wegnemen.

1 september 2015:
INFORMATIE-AVOND SKAEVE HUSE
dinsdag

Op dinsdag 1 september 2015 worden er twee
informatie-bijeenkomsten gehouden in wijkgebouw
Castagnet, Larikslaan 200 te Schiebroek.
Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over de
komst van Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat
(tussengebied Overschie-Schiebroek).
De eerste bijeenkomst is om 18.00 uur en de tweede
is om 20.30 uur.

avonden en in het weekend sta ik graag paraat.
Onderscheidend en vernieuwend: Als makelaar moet je onderscheidend
zijn en vooral met je tijd meegaan. Een woning verkopen is maatwerk en
innovatief denken en handelen is een 'must'. De makelaardij is een mooi vak.
Zakelijk optreden zonder het persoonlijke aspect te verliezen, dat is waar ik
voor sta. Mag ik ook iets voor u betekenen? Een afspraak voor een advies is
altijd geheel vrijblijvend. Welkom! www.edhm.nl
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PARKEERPROBLEMEN PLASWIJCK
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Het is zomer en dus zien de Schiebroekenaren weer een vertrouwd beeld:
hordes automobilisten die de wijk doorcrossen met maar één doel voor ogen:
een parkeerplek vinden om naar het Plaswijckpark te gaan. Dat ze daar
naar toe willen begrijpen wij maar al te goed: het is een prachtig speel- en
wandelpark, voorzien van alle gemakken om een heerlijke dag te hebben.
Op een parkeerplaats na dan. Dat is een schaars artikel. Al een paar jaar
geleden gingen Plaswijckpark, omwonenden en de deelgemeente in gesprek
over mogelijke oplossingen voor de problemen die hierdoor veroorzaakt
worden. Een goed overleg, dat tot diverse ideeën leidde. Maar helaas! De
deelgemeente is niet meer en “de Coolsingel” schijnt niets van dit overleg te
weten.
Die indruk kregen tenminste de omwonenden toen ze een brief ontvingen
waarin stond dat de gemeente 34 extra parkeerplaatsen ging aanleggen op
de Meidoornweide. De omwonenden werden uitgenodigd voor een informatieavond op 8 juli j.l. om te horen hoe die parkeerplaatsen eruit zouden gaan zien.
Dat leidde tot grote consternatie. Niet alleen hadden lang niet alle adressen
die met de parkeeroverlast geconfronteerd worden een uitnodiging ontvangen,
maar ook de tekst van de uitnodiging leidde tot grote onrust: er werd kennelijk
vanuit gegaan dat de omwonenden met dit plan akkoord waren gegaan of dat
nu direct zouden gaan doen! "Wat nu met ons mooie park?" werd er geroepen,
"waar komt het idee vandaan dat wij met een uitbreiding van 34 plaatsen uit
de problemen zijn, en vooral, hoe zit het met de alternatieve plannen die wij
indertijd hebben besproken?!"

Harde dobber
De gemeente, die de avond organiseerde, had er een harde dobber aan. Het
gemeentelijk argument “dat de gemeente verplicht was om die plaatsen op de
Meidoornweide aan te leggen omdat de Raad van State dat beslist had" liep
vast op een muur van de in de zaal aanwezige juristen die fijntjes uit de doeken
deden dat de Raad van State dat helemaal niet beslist had en ook niet kon
beslissen. Want de Raad van State toetst alleen maar of juridische procedures
omtrent het aanleggen van een parkeerplaats goed gevolgd zijn, maar niet waar
die parkeerplaats komt. Dat staat dan ook niet als beslissing in het vonnis.
Toen de gemoederen wel erg verhit dreigden te raken nam de gemeentelijke
vertegenwoordiging een verstandig besluit: er werd een pauze ingelast waarin de
gemeente zich herpakte en vervolgens met het voorstel kwam om de procedure
om de aanleg van de parkeerplaatsen mogelijk te maken tot nader order stil te
leggen en niets te ondernemen voordat er goed overleg met omwonenden was
geweest. Hier kon iedereen zich in vinden.

Verkeerde inschatting
In die opgeklaarde sfeer besloot men niet te wachten op een volgende
bijeenkomst maar nu alvast te beginnen om van gedachten te wisselen.
Unaniem was de zaal het eens dat het probleem niet opgelost zou zijn met de
aanleg van 34 plaatsen. Dat hiermee de parkeerdruk afdoende geregeld zou
zijn, baseerde de gemeente op een onderzoek uit 2012 naar het verwachtte
aantal bezoekers in 2014. Dat aantal bleek echter fors te laag ingeschat. Maar
ook zonder die cijfers te zien konden de omwonenden vertellen dat er in het
hoogseizoen dagelijks meer dan 34 zoekende voertuigen door de straten rijden.
Bovendien, ervaring leert dat aanbod vraag creëert: hoe meer parkeerplaatsen
je aanlegt, hoe meer auto’s er komen. De omwonenden stelden dan ook voor
om bij het zoeken naar oplossingen toch ook vooral eens te kijken naar de

mogelijkheid van bereikbaarheid per openbaar vervoer en dit te propageren.
Want die mogelijkheid om met het ov te komen is echt een ondergeschoven
kindje, zo werd er betoogd. De website van Plaswijckpark zelf toont dit al aan:
de informatie over de ov-verbindingen loopt achter, de nieuwe routes van buslijn
174 en 35 staan er niet op, maar wel dat er tegenover de ingang van het park
parkeergelegenheid is!

Beterschap
De bestuursleden van Plaswijckpark die ook aanwezig waren die avond
schrokken hier danig van; er werd onmiddellijk beterschap beloofd. Als u op dit
moment de website opent leest u dan ook dat er bij het park maar beperkte
parkeergelegenheid is, daarom wordt het openbaar vervoer aanbevolen met als
mogelijkheden: tramlijn 25 (Larikslaan voor de Meidoornweide), buslijnen 174
(Abeelweg) en 35 (voor de deur, drie haltes vanaf Randstadrail Melanchthon) .
Dat, samen met de inmiddels op schrift staande toezegging van de gemeente
dat niets ondernomen wordt voordat er goed overleg is geweest met bewoners
over oplossingen, geeft het gevoel dat het de goede kant op gaat voor
Plaswijckpark èn voor Schiebroek.

Nieuw: Calesthenics!
Het eerste Calisthenicspark in Rotterdam-Schiebroek is een feit. De 18-jarige
Sheraldo Dundas meldde zich bij het jongerenwerk met het idee om een
Calisthenicspark in Schiebroek te realiseren. Hij diende met vijf andere jongeren
een bewonersinitiatief in bij de gebiedscommissie en dat werd gehonoreerd.
Calesthenics is een verzamelnaam voor oefeningen die worden uitgevoerd
met het eigen lichaamsgewicht of in combinatie met minimale apparatuur. De
sport is over komen waaien uit landen als Amerika en Rusland. Het doel is een
krachtig en fit lichaam op te bouwen. De sport is bestemd voor jong en oud en
kan worden beoefend op verschillende niveaus.
Het Calisthenicspark aan de Hazelaarweg (nabij de voetbalkooi en de
skatebaan) wordt zondag 30 augustus 2015 om 14.00 uur officieel geopend.
Er zullen Calisthenics demonstraties en wedstrijden plaatsvinden. Aanmelden
voor de westrijden kan via de Facebookpagina 'Calesthenics Schiebroek'.
U bent van harte welkom.
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BLOK’S PAPERWORK
U bent van harte welkom!
PEPPELWEG 152
De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

Loop eens binnen in onze gezellige winkel. U kunt er
van alles vinden: boeken, kleding, kinderspeelgoed
en glaswerk. Er is vast wel iets van uw gading bij. En
hebt u zelf ook spulletjes over? Breng ze dan bij ons,
u maakt er anderen weer blij mee.
De vrijwilligers van Blok’s ontvangen u graag!
Surf ook eens naar onze website: www.blokspaperwork.nl

Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK

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

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

PUURTALENT MARKT
op 12 september 2015

Op zaterdag 12 september 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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A13-A16: HET STILLE, STILLE ASFALT
komen te staan twee meter hoger worden dan wettelijk is vereist.
Maar gelukkig krijgen we daarnaast ook inpassings- en afschermingmaatregelen
die het kwaliteitsniveau van de aangrenzende gebieden op peil houden en
verbeteren...

Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Stil en trots
We waren er best wel even stil van, van dat advies van de gebiedscommissie
over de inpassing van de A13/16. Stil en heel erg trots omdat het ons met zijn
allen gelukt was om het eens te worden over die o zo moeilijke materie die het
ontwerp A13/16 nu eenmaal is. Een materie die niet voor iedereen in onze
voormalige deelgemeente dezelfde impact heeft en waar ook niet iedereen
evenveel last of voordeel van heeft. Maar wij, de inwoners van de voormalige
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, toch zo’n 40.000 mensen bij elkaar,
zetten onze schouders eronder en wisten in een laatste spoedbijeenkomst met
de gebiedscommissie toch samen een advies op te stellen dat er niet om loog
en waar iedereen in het gebied zich in vertegenwoordigd kon voelen. Dat advies
ligt nu bij de economische commissie van de stad met een aanbevelingsbrief
erbij van het college. Een aanbevelingsbrief voor de plannen van de wethouder
en Rijkswaterstaat welteverstaan, niet voor ons advies!

Reactie College
In de brief aan de commissie licht het college nog eens toe dat het akkoord
is met de economische noodzaak van de A13/16 – die komt er dus als het
aan de gemeente Rotterdam ligt - en meldt dat door onderhandelingen met
Rijkswaterstaat een aantal inpassingsmaatregelen nu door het rijk in plaats
van de gemeente zullen worden betaald. Dat betekent dat de €100,-- miljoen
die de gemeente en de regio hadden gereserveerd voor inpassingen nu dus
voor meer dingen kunnen worden aangewend dan eerder gedacht. En dat is
natuurlijk fijn, want wij vroegen ons al af of er nog serieus iets mogelijk was
nadat er al zeventig miljoen van dat budget af was gesnoept, alleen om de weg
door een tunnel op maaiveldhoogte door het Bergsche Bos te leiden!
Maar nu schrijft de gemeente toch duidelijk dat zij de overblijvende 30 miljoen
wil besteden aan:
- een recreaduct tussen Schiebroekse Park en Vlinderstrik, alleen niet zoals
beloofd 60 meter maar 8 meter breed
- maatregelen voor het bereiken van saldo nul en…
- "maatregelen voor inpassing en afscherming van de weg die het
kwaliteitsniveau van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gebieden
op peil houden dan wel verbeteren.”
Voorwaar een zin die je even op je in moet laten werken! Maar ook de rest van
de verklaring van het College vraagt om uitleg. Gelukkig wordt die in de brief
ook gegeven. Zo geeft het College toe dat eerder een breder recreaduct was
toegezegd en dat wij daar in ons advies ook weer om gevraagd hadden, maar
het College zegt zo’n brede verbinding niet nodig te hebben als gevolg van
nieuwe inzichten. Dat nieuwe inzicht is namelijk dat de Vlinderstrik straks anders
wordt ingericht dan indertijd gedacht en dan kan het ook met 8 in plaats van
60 m. Hoe die nieuwe inrichting er dan wel uit zal zien vermeldt de gemeente
helaas niet.

Saldo Nul
Natuurlijk houdt het College wel aan saldo nul vast, dat was immers per motie
door de gemeenteraad geëist. Alleen had die raad het over saldo nul = niet
zien, horen of ruiken, en heeft de brief het nu alleen over saldo nul voor lucht
en geluid. En zien? Het college heeft het over geluidsschermen, deels door het
rijk betaald, die op allerlei plaatsen komen o.a. langs de Ankie Verbeek-Ohrlaan.
Toegegeven, als die schermen maar hoog genoeg zijn zie je de weg niet, maar
of het alternatief zo ideaal is… En de schermen worden hoog, want om saldo
nul te halen moeten volgens het College de schermen op alle plaatsen waar ze

In de weg
Die aangrenzende gebieden, dat zijn o.a. het Schiebroekse park, de volkstuinen
langs de Ankie Verbeek-Ohrlaan, en de nieuwbouw 110 Morgen (Lamsrustlaan
en omgeving). Die 110 Morgen krijgt geluidsschermen in plaats van uitzicht
en de volkstuinen… moeten weg! Dit omdat ze in de weg liggen voor wat het
College noemt “het onderliggende wegennet”. Dat onderliggende wegennet
is de term die het college gebruikt voor de op- en afritten naar de weg. Open afritten die stuk voor stuk voorzien gaan worden van schermen. Je kunt
je afvragen of de kwaliteit ter plaatse nu echt wordt gehandhaafd dan wel
verbeterd met een dergelijk uitzicht. Alleen ter plekke van het Schiebroekse
Park lijkt het beter te gaan. In plaats van schermen wordt het bestaande
talud van 4,5m hoog “aangevuld” tot een hellinglandschap. Op die helling
komen bomen. Klinkt goed. Het park, eerder bedreigd door het vliegveld en
vervolgens met veel energie hersteld en verfraaid, mag best wel wat eerbied
voor zijn kwaliteit hebben, moet het College hebben gedacht. Maar hoe dit te
rijmen valt met de beslissing van het college om de ontsluitingsweg van het
bedrijventerrein naar het kruispunt van de Ankie Verbeek-Ohrlaan door het park
heen te leiden is onbegrijpelijk.
In ons advies, het advies dat door alle bewoners van het gebied gedragen wordt,
is duidelijk gesteld dat een weg door het park door ons niet gewenst wordt, niet
voor het uitzicht (op schermen), niet voor de verkeersveiligheid en last but not
least niet voor de gezondheid van onze jeugd die pal naast die weg haar sporten recreatieterreinen heeft.

Als een wals
Het College geeft aan te weten dat wij grote bezwaren hebben tegen een weg
door het park. Maar aan de andere kant van de snelweg kan het volgens het
College echt niet. Dat komt de doorstroming van het verkeer niet ten goede,
zo luidt het argument. En daar mogen wij het mee doen. Met de A13/A16 en
alles wat er bij hoort: brede banen voor de verkeersdoorstroming; kilometers
schermen voor het geluid en voor het afschermen van het zicht op het asfalt.
Asfalt, zo fel begeerd door de gemeente Rotterdam dat die er veel concessies
voor doet: een bos dat doortunneld wordt. Een woonwijk die het asfalt pal voor
zijn deur krijgt. En onze eigen wijk die het asfalt dwars door zijn park krijgt, of
wij dat nu willen of niet. “Maar het is wel speciaal asfalt”, roept het college: het
is ZOAB, dat absorbeert bijna alles, het maakt alles heel stil, nog stiller dan het
nu is!” En dat is waar. Al dat asfalt walst straks over ons advies heen, over onze
stem, die van al die omwonenden.
En dan wordt het stil, heel erg stil op de A13/16.

Op naar het stadhuis!
Als de druk maar groot genoeg wordt...
Op woensdag 2 september vergadert de raadscommissie
van de Gemeente Rotterdam over de A13-A16.
Het is heel belangrijk dat zoveel mensen deze
bijeenkomst bijwonen. Laat zien dat er niet met u te
spotten valt.
Locatie: Stadhuis, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam.
Aanvang: 19.30 uur
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zaterdag 12 september: DAG van het
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

KUN

Zaterdag 12 september op Rododendronplein
van 10.00 - 17.00 uur
De 23ste editie van het Kunstfestival staat voor de deur met als thema
'Beestenboel!' Op zaterdag 12 september zal het Rododendronplein tijdens
de Dag van het Kunstfestival echt een 'Beestenboel' worden. Voor een dag een
andere wereld instappen, dat mag en kan bij de Dag van het Kunstfestival.
De dierenwereld is in trek bij volwassenen en kinderen. Een dag lang zijn
er talloze dieren te bewonderen, te aaien, te knuffelen en te beoordelen op
het Rododendronplein. En in de middag is er een heuse dierenshow voor de
kinderen. Zij mogen zelf als dier verkleed of met een huisdier op de Catwalk.
Alle apekoppen verzamelen! Wie is de mooiste, de stoutste, de liefste? Laat dat
maar aan de jury over...

KUNSTMARKT
Natuurlijk is er ook een kunstmarkt, die mag niet ontbreken. Daar kunt u weer
voor een leuke prijs mooie cadeautjes kopen of iets voor uzelf, omdat u het
verdient. Viltwerk, zijden shawls, houtsnijwerk, schilderijen, sieraden, keramiek...
u vindt het allemaal op de kunstmarkt.

DE GROTE PARADE
Ieder jaar opnieuw genieten heel veel kinderen van de verschillende
workshops die in het kader van het thema plaatsvinden. En dat zijn ook dit
jaar weer de grote trekkers van ons Kunstfestivalfeest. Kom met uw kind(eren)
naar de Grote Parade en laat ze genieten van vrije expressie en creativiteit.
Bij De Parade kunnen de kinderen zelf aan de slag. Scrap is er en poppentheater Xiewel. Er is van alles te zien en te doen. We geven even een paar
voorbeelden:

Maak je eigen knuffeldier
Welk dier wil jij maken? Bij Scrap kun je kiezen uit verschillend materiaal om
jouw favoriete dier te maken. En weet je wat zo leuk is? Als jouw dier klaar is,
mag je er mee op de catwalk!

Dierenmaskers maken
Hoe is het om een dier te zijn? Wij kunnen ons dat niet meteen voorstellen,
maar als je een dierenmasker opzet, dan ziet iedereen jou ineens als
bijvoorbeeld een ezel, een muis of een olifant...

De weergaloos mooie steltlopers van Teatro Pavane waren al eerder te gast bij het Kunstfestival. Dit jaar begroete

Kinderkookcafé. Albert Heijn aan de Peppelweg is sponsor van het
Kinderkookcafé en zorgt voor alle ingrediënten. De vrijwilligers helpen je, als het
nodig is, om de gerechten klaar te maken. Vast en zeker hebben de gerechten
mooie namen die passen in het thema van dit jaar.

Dierenvriendjes met de Kinderboerderij
Die mag natuurlijk niet ontbreken! Want dat is zoooo leuk! Het zijn eigenlijk
onze buren en dus hebben we ze uitgenodigd. En ze komen graag. Of ze ook
dieren meenemen, weten we nog niet. Want soms staan ook wij voor een
verrassing!

STRAATARTIESTEN

Xiewel poppenkastvoorstelling
Voor de kleintjes is er een bijzondere voorstelling van Xiewel, poppentheater
op topniveau. Ieder jaar stemmen de spelers hun voorstelling af op het thema.
En het is niet alleen leuk voor de kleintjes, mamma en pappa genieten er net
zoveel van. Ja, natuurlijk gaat deze voorstelling over Roodkapje en de Boze
Wolf...

Meemaaktheater
Voor de kinderen die de poppenkastvoorstelling ontgroeid zijn, is het Meemaaktheater aanwezig met een interactieve voorstelling.
In het stuk “Droom van de held” kan door de liefhebbers meteen meegespeeld
worden. Als je liever kijken wilt, kan dat natuurlijk ook.
De voorstelling zal gedurende de dag meerdere keren opgevoerd worden.

KinderKookCafé

Let maar op mijn woorden: je kijkt je ogen uit! Er is natuurlijk muziek: een grote
groep muzikanten o.l.v. Gilbert Hoek van Dijke speelt de mooiste melodiën.
Er is een heuse GANZENFANFARE en straatartiest Koelala laat ook van zich
horen. Maar dat is niet alles, want zoals boven al te zien is zijn er de prachtige
steltlopers van Teatro Pavane. Vader, moeder en baby Giraffe komen eens kijken
wie hen wil aaien. Voor groot en klein, mooi en aaibaar. We vertellen natuurlijk
niet alles, komt u maar fijn kijken.

THEATERGROEP HILARIA
Ter afsluiting van de Dag van het Kunstfestval is er een spectaculaire theateract
van Hilaria. Trouwe bezoekers kennen Hilaria inmiddels en wij garanderen u dat
ook deze voorstelling weer hilarisch zal zijn. Zorg dat u er tijd voor vrij maakt en
kom met uw kinderen of die van een ander naar het Rododendronplein. U mag
dit echt niet missen.

Lekkere gerechtjes zelf klaarmaken. Dat is wat je kunt doen in het
8
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NSTFESTIVAL met 'Beestenboel!'
WIE HEEFT HET LIEFSTE OF HET
LEUKSTE DIER?
De Dag van het Kunstfestival is natuurlijk
een feest en daarom vragen wij jou
om je als dier te verkleden òf je eigen
huisdier mee te nemen. Je kunt zelf een
dierenmasker maken of een knuffeldier,
maar je mag bijvoorbeeld ook de hamster
of de koe van huis meenemen. Wij zijn
heel benieuwd wie er straks op de catwalk
lopen. En weet je wat? De dierenarts
van Schiebroek zit in de jury. De heer en
mevrouw Kat helpen je op de catwalk.
Komen hoor!
Om 15.30 uur vindt de verkiezing plaats.

en wij de familie Giraffe.

Zorg dat je erbij bent!

PROGRAMMA

DAG VAN HET KUNSTFESTIVAL
10.00 - 17.00 uur

Kunstmarkt

KUNST-IN-DE-ETALAGE

11.00 uur

Officiële opening m.m.v. het Wilgenstamkoor
o.l.v. Mariska de Waay
11.30 - 16.00 uur

De Grote Parade: workshops voor kinderen
en Straatartiesten: Koelala, Teatro Pavane, de
Ganzenfanfare en nog vele anderen
15.30 - 16.00 uur

Verkiezing van het liefste of leukste dier
16.00 - 17.00 uur

Theatergroep Hilaria

Kom naar het Rododendronplein en
geniet van alles wat er te zien en te doen is!

Voorafgaand aan de Dag van het Kunstfestival is er Kunst-in-de-Etalage met
hetzelfde thema. Een inspirerend thema, dat kun je wel zeggen. Bij Kunst-in-deEtalage stellen winkeliers op onze winkelboulevard een deel van hun etalage
ter beschikking aan een kunstenaar. Kunst-in-de-Etalage is een wedstrijd. Een
vakkundige jury bepaalt wie de winnende kunstenaars zijn. Prijzen voor deze
wedstrijd worden aangeboden door de Winkeliersvereniging en de Stichting
Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg. Op donderdag 11 september vindt de
prijsuitreiking plaats in LCC Castagnet, Larikslaan 200.

HOE KUNT U ONS HELPEN?
De activiteiten van het Kunstfestival zijn gratis toegankelijk. Dat komt omdat
wij partners hebben die ons financieel steunen. Maar in deze tijd is dat extra
moeilijk. Daarom vinden wij het fijn als u ons een steuntje in de rug geeft: op
onze bankrekening Iban NL03 Rabo 01556 54 543 is een financiële bijdrage
zeer welkom. En wilt u liever letterlijk een handje meehelpen? Dat vinden we
ook fijn, want voor zo’n dag zijn helpende handen onontbeerlijk!
Belt u ons even? Tel. 06-22486463.
E-mailen kan natuurlijk ook: info@kunstfestival.nl
Laten we met elkaar het Kunstfestivalfeest behouden!

www.leven-in-schiebroek.nl - september/oktober 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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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 33)
Marineke van Slagmaat
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Wat is het toch leuk om de verhalen van vroeger te kennen. Het oude dorp,
de vele gemeenschappelijke herinneringen zijn waardevol. Dit keer komt
Cees van Hal aan het woord. Cees van Hal van boekhandel Schiebroek op de
Peppelweg; u zult hem zich ongetwijfeld herinneren. Zestien jaar geleden nam
Henriëtte Coelers de zaak van hem over. Leest u hier zijn verhaal.
"Omdat ik als kunstenaar geen droog brood kon verdienen, nam ik in 1965 een
baan aan bij de firma Bokhorst. Ik ging voor hen de reclame verzorgen van de
zes filialen. Langzaam maar zeker rolde ik in het boekenvak en vanaf 1969 werd
ik filiaalchef van het filiaal Peppelweg. Het was een goede vervanging voor het
kunstenaar zijn, want het kunstvak en het boekenvak horen bij elkaar.
Het zijn beide ‘huiskamervakken’: je bent altijd met mensen bezig, het geeft een
soort verjaardagsgevoel! Zo gezellig, bij wijze van spreken moeten er slingers in
de winkel hangen…"
"Toen ik er ging werken was de Peppelweg al helemaal klaar. Er ging wel eens
een winkel weg en er kwam wel eens een winkel bij, maar verder waren er
weinig veranderingen. De wijk Schiebroek: het was en is alsof er een stadsmuur
omheen staat… Er is sfeer, het is er gezellig, het is er beschaafd.
Het was heel plezierig om daar te mogen werken! Je groeide mee met de wijk
en de gezinnen."

Blikvangers
"In 1974 werden alle filialen van Bokhorst aan het personeel verkocht en kocht
ik dat aan de Peppelweg. Het was een spannende tijd; we hebben slechte
periodes meegemaakt. Vooral de jaren 80 waren moeilijk. Ineens werd de huur
gigantisch verhoogd, hetgeen gelukkig na een jaar teruggedraaid werd. Maar het
was een tijd van economische neergang en brood ging natuurlijk voor boeken.
Ik had lol in de winkel en veel plezier om de reacties van de mensen, bijvoorbeeld op de etalages. Neem de ‘Engelen-etalage’. Dat zal zo rond 1985 geweest
zijn. Een etalage vol engelenboeken met alles erop en eraan.
Tot ’s avonds laat bleven de mensen voor de etalage kijken. Helaas heb ik,
achteraf gezien, die etalage in verband met de naderende Boekenweek te vroeg
afgebroken. Dat heeft me veel commentaar opgeleverd!

Cees van Hal, kunstenaar en boekhandelaar

Wat ik vervelend vond was de jaarlijkse verkoop van schoolboeken. Ik verkocht
bij wijze van spreken liever een prismaatje dan een stapel van dat dure spul."
In 1999 heb ik de zaak verkocht aan Henriëtte Coelers; zij had toen niet minder
dan 22 jaar bij mij gewerkt."

Meedraaien
Hier valt Nel van Hal in. "Toen Cees eigenaar van de winkel werd, was ik uiteraard wel eens in de winkel geweest, maar ik had nooit in een winkel geholpen.
Dat wordt natuurlijk een andere zaak als het je eigen winkel is.
Ik ging eens een paar uurtjes kijken en vooral luisteren en toen een paar uurtjes
meedraaien. Dat vond ik heel leuk, maar eerlijk gezegd ook heel moeilijk."
				

lees verder op pagina 13

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 - september/oktober 2015
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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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vervolg van pagina 11 - Schiebroek van Toen (deel 33)
Nel vervolgt: "Ons jongste kind, zoon Bart, zat toen nog in een andere wijk,
waar wij woonden, op school en we wilden absoluut niet dat hij een sleutelkind
werd. Daarom zochten we voor hem eerst een school in Schiebroek; dat werd
de Fatimaschool aan de Larikslaan. Zo kon hij ’s morgens met Cees mee naar
Schiebroek en at ’s middags zijn boterham in de winkel op, dat ging prima.
Vanaf 11.00 uur kwam ik meestal in de winkel helpen en om 16.00 uur ging
ik samen met Bart weer naar huis. Dat meedraaien bestond in eerste instantie
uit boeken uitpakken en stoffen, waardoor ik meteen zag wat voor boeken er in
de kasten stonden. In de magere jaren ’80 runden we de zaak samen, zonder
personeel. Dat was heel zwaar, maar het kon niet anders. Toch heb ik het vanaf
het begin heel erg leuk gevonden. Ik had het veel eerder moeten doen!"

Samen
Cees vervolgt: "Natuurlijk waren we lid van de winkeliersvereniging en daar heb
ik veel voor gedaan. Neem nou bijvoorbeeld de kwestie van de luifels. Dat is
een jarenlange klus geweest met eindeloze avondvergaderingen. Maar het is
uiteindelijk voortreffelijk geslaagd. Het resultaat mocht en mag er nog steeds
zijn. De luifel past goed bij de huizen en zit architectonisch perfect in elkaar!
Een kunstenaar blijf ik toch, dus toen de mogelijkheid zich voordeed begon ik
mee te werken met het Kunstfestival en dat was heerlijk! Het was heel leuk om
samen met anderen buitenprojecten te doen: over de hele Peppelweg hingen
wij gedichten aan de bomen en lantaarnpalen en er was dat geweldige project
'Kunst in de Singel'. Bij de vuilnisbakken haalde ik van alles weg en maakte
daar, in samenwerking met de Turkse Vereniging in Schiebroek, paarse kunstobjecten van die in de Kastanjesingel geplaatst werden.
Toen ik meer vrije tijd kreeg heb ik het project 'De Kunstlijn' gedaan. Uitgangspunt was dat de HSL-lijn een stukje van Schiebroek afpakte. Niet leuk, maar
door er met elkaar een kunstzinnige draai aan te geven, werd het van negatief
naar positief omgezet. We kregen de volle medewerking van de HSL-organisatie
en vonden ook voldoende sponsors. Kunstenaars kregen een paneel van een
vierkante meter en verf. Daarmee moesten ze een werk maken met als thema
'Beweging'. Het resulteerde in een kilometer kunst. Helaas waren er binnen een
maand veel werken gestolen.
Tja, in mijn ziel ben ik kunstenaar, geen zakenman…"

Feestje bij boekhandel Schiebroek met de legendarische saxofonist Piet le Blanc

Cees werkte niet alleen aan de promotie van de buitenprojecten van het Kunstfestival. Van zijn hand zijn ook de talloze affiches. Om het geld bijeen te krijgen
voor de Vensterbank van Schiebroek (de reuzenpotten in het Schiebroekse
Park) tekende Cees voor de affiches en flyers. Cees: "Het is heel leuk om te zien
dat mijn ontwerpen, zoals die voor de Atelierroute en de Huiskamerroute, nog
steeds gebruikt worden."

Rotterdam
De gedachten gaan weer terug naar de winkel. "Hoogtepunten waren de
presentaties van nieuwe Rotterdam-boeken, bijvoorbeeld van Herman Römer.
Dan maakte ik een Rotterdam-etalage en Rotterdam-platen voor in de winkel
(er hangen er nog een paar bij de kunst-verzameling van Humanitas-Akropolis
in 110 Morgen, red.). De klanten hadden er hele verhalen bij en brachten oude
boeken en foto’s mee. Soms vond ik ineens een foto tussen een paar boeken
weggestopt… een cadeautje van een klant! Heel die periode, met alle ups en
downs, zou ik graag overdoen. Ik denk er met liefde aan terug. Ons hart klopt
nog steeds voor de Peppelweg en we volgen met belangstelling de plannen
die momenteel ontwikkeld worden voor de vernieuwing. Het is duidelijk dat de
mensen erg gehecht zijn aan de wijk en er graag blijven hangen. Ik verwacht een
goede toekomst voor Schiebroek!"

Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg

K

Op zaterdag 19 en zondag 20 september 2015 organiseert de Stichting Kunstfestival SchiebroekHillegersberg de zevende editie van de Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg. Een ieder wordt in de
gelegenheid gesteld om in de ateliers kennis te maken met de kunstenaar en zijn/haar werk. De ateliers zijn
geopend van 12.00 - 17.00 uur en u bent van harte welkom. Bij de route hoort een boekje dat in winkels en
op verschillende openbare locaties (gratis) te verkrijgen is. De volgende kunstenaars doen mee:
1. Rian ter Horst
2. Paul Dettmeijer
3. Jolanda Linssen
4. Henk van Arkel
5. Beeldentuin Natuur Verbeeld
6. Thijs Coers
7. Martiene Boven
8. Free
9. Evelien van Pruissen
10. Dorien Verwaaijen
11. Diet van Velzel

12. Hella de Boo
13. Marjolein Roeffel
14. Wil Jansen
15. Marina Radius
16. Willem Bijl
17. Sandra Touw
18. Tereza Andrews
19. Esther Vogel
20. Alain Ulmer
21. Judina Keramiek
22. Galerie Gascino

23. Dick Carlier
24. Maribert Rijken
25. Marianne Schuuring
26. Hennya Voskuil
27. Nelleke Hoogenberg
28. Lidie Horsthuis
29. Chantal de Lede
30. Betty van Schendel
31. Cornelie Paul
32. Sofja Wolsky

De Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam en de Cultuurscouts Rotterdam.
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PROGRAMMA CASTAGNET NAJAAR 2015
Woensdag 9 september: Jochem Jalink Gonnie en Vriendjes (3+)
Jochem Jalink is poppenspeler voor kinderen en volwassenen, voor theater
en televisie. Daar heb je Gonnie, het kleine gele gansje met de rode
lievelingslaarsjes. Op zoek naar al haar vriendjes. Samen maken ze allemaal
grote en kleine avonturen mee.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50. R’pas of Aafjepas € 3,40

Zaterdag 19 september: DJ Jawalatino, Salsa Latin Party
Maandelijkse Salsa Dansavond met DJ Jawalatino.
Aanvang workshop: 20:30 uur, Aanvang dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00 inclusief kopje koffie

Zondag 20 september: Zondagmiddaglounge, Paul Clifton (55+)

Woensdag 7 oktober: Poppentheater Madelief: Vlinder Madelief (2-5 jr)
Madelief was eerst een rups, maar nu is ze een échte vlinder. Op een dag gaat
haar vleugeltje kapot. Ze kan niet meer vliegen en haar vleugeltje doet zo’n zeer.
Misschien kan haar lieve vriendje Kabouter Teuntje haar wel helpen.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50. R’pas of Aafjespas € 3,40

Zaterdag 17 oktober: DJ Jawalatino, Salsa Latin Party
Maandelijkse Salsa Dansavond met DJ Jawalatino.
Aanvang workshop: 20:30 uur, aanvang dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00 inclusief kopje koffie

Zondag 18 oktober: Marjolein Meijers Familieband

Zanger/entertainer Paul Clifton is al 25 jaar een begrip in 55+ land en maakt
van ieder optreden een feest. Door zijn jarenlange ervaring weet hij exact wat
het publiek wil horen, liedjes van toen en nu, die iedereen mee kan zingen.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50. R’pas of Aafjepas € 3,40

Ze spelen al jaren samen en nu neemt het publiek plaats in hun eigen keuken
om te genieten van de intieme en hilarische verhalen, omlijst met fantastische
muziek en ontroerende eigen liedjes.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

Woensdag 23 september: Jeugdtheater Pagetti: Boer Janus gaat naar zee

Zondag 21 oktober: Ton Meijer: Aadje Piraatje viert feest (2+)

(3-6 jaar)

De varkens gevoerd, hooi voor de koe. Boer Janus werkt hard, maar is moe en
wil op vakantie. Maar hoe ga je op reis en wat moet er dan mee?
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50. R’pas of Aafjepas € 3,40

In dit derde boek van Aadje Piraatje komt het schip van de piraten in een storm
terecht en loopt vast op een strand. Doordat de vader van Aadje iedereen
zichzelf liet vastbinden aan boord, overleven ze de ramp.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50. R’pas of Aafjepas € 2,25

Zondag 4 oktober: KPRH Bevrijdingsconcert
Rotterdam staat in 2015 in het teken van de herdenking van 70 jaar bevrijding
en wederopbouw. In dit kader verzorgt de Koninklijke Rotterdamse Post
Harmonie (KRPH) een serie concerten op verschillende locaties in de stad.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50. R’pas of Aafjepas € 3,40

sbo

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
Wereldwinkel Kerken Schiebroek

Mw. P. van Moûrik,
wereldwinkel@leven-in-schiebroek.nl
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

LIDORGANISATIES:
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl
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

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

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
Het volgende magazine komt uit op 29 oktober 2015. U kunt uw kopij vóór 28 september 2015 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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VOEDSELBANK
CSI SCHIEBROEK
Beste buurtbewoners
van Schiebroek
Dit is de titel van een stukje tekst dat wij van onze wijkteamleden Frank en
Robin toegezonden kregen om in dit magazine onder de aandacht te brengen.
Onze collega's schrijven het volgende:
Wij zijn sinds kort begonnen met een Facebook-pagina. Het doel van deze
pagina is de burger inzicht geven in onze werkzaamheden. Tevens houden wij
onze volgers op de hoogte van de actuele criminaliteit in onze wijk. Als u vragen
heeft kunt u die ook kwijt middels Facebook.
Hierbij nodigen wij u uit om onze facebookpagina te liken. U kunt de pagina
vinden op www.facebook.nl onder de naam: Politie Rotterdam Hillegersberg–
Schiebroek.

Actuele criminaliteit
Leuk initiatief van onze jonge collega's en er blijken inmiddels al enige
honderden volgers te zijn. Als wij het over actuele criminaliteit hebben dan
denken we aan de brutale straatroof al enige tijd geleden bij de betaalautomaat
van de ABN op de Peppelweg bij een dame die net een geldbedrag had gepind.
De dader, een wat oudere negroïde man, hield met de pinster in kwestie
een gezellig praatje en griste het geld weg op het moment dat zij het uit de
automaat haalde.
Een jonge vrouw die hier getuige van was achtervolgde de inmiddels vluchtende
man, kon nog zijn pet van zijn hoofd plukken, maar toen de dader naar de
vrouw een agressieve houding aannam, haakte zij af. De dader ging er vandoor.
Door deze actie is er een goed beeld van de dader, en in combinatie met de
beelden is er een goede kans dat wij deze man uiteindelijk een keer kunnen
aanhouden. De zaak loopt nog. De beroofde vrouw is flink geschrokken maar
heeft verder geen trauma opgelopen.
Inmiddels hebben wij de kordate vrouw die de dader achterna ging namens het
wijkteam in de bloemetjes gezet.

Blijf 112 bellen bij verdachte situaties
Tot nu toe zijn er bijzonder weinig woninginbraken in Schiebroek geweest en wij
hopen dit zo te houden! Dus... blijft u 112 bellen bij het zien van een verdachte
situatie!
Tot ziens in de wijk !
Martin van der Heijden, Frits Knulst en Sonja Dekker
wijkagenten van Schiebroek.
Wijkagent Knulst op Twitter:
www.twitter.com/FKnulst
SKYPEADRES: wijkagent.schiebroek
Iedere donderdag van 19:30 - 20:30 uur.
Daarnaast via de smartphone indien deze op “beschikbaar” staat.

Lieve mensen,
Het is alweer een tijdje geleden dat er een teken van leven van ons is
geweest. Maar we zijn u niet vergeten! In de afgelopen tijd was er veel in
beweging, waardoor tijd en energie soms flink onder druk stonden.
Het is fijn om te kunnen vertellen dat het project nog steeds ‘leeft’, en
‘gevoed’ wordt. Er heeft zich zelfs nóg een kerk betrokken gevoeld, zodat er
nu vier kerken zijn, die elk op zondag inzamelen. Beide scholen, ieder met
twee locaties, zijn zich ook actief in blijven zetten. Terwijl ook de individuele
gevers elke week trouw hun bijdrage komen brengen. En de mensen die zelf
iets organiseren doen dat ook nog steeds. Zo fijn!

Hartverwarmend
Daarnaast zijn er hartverwarmende acties geweest van zowel individuele
gevers als op de scholen en in de kerken. Zo vroeg Jara bij Calvé om een
paar potjes pindakaas voor de inzameling op haar school; ze kreeg er
welgeteld 286! Een mevrouw heeft, via haar broer, (nogmaals) voor een
mooie oogst stoofpeertjes gezorgd. En er kwam een andere mevrouw
(nogmaals) een ongelofelijke hoeveelheid boterkoeken en cakes brengen,
die ze samen met haar dochter gebakken èn prachtig ingepakt had. Ook
kregen we van ‘Natuurtalent’ aan de Berberisweg een heleboel pompoenen
en uien. Tijdens de zegelactie voor boodschappenpakketten van Plus kreeg
het project van een mevrouw zomaar een paar pakketten cadeau. En één
mevrouw heeft zich wekenlang ingespannen om zoveel mogelijk zegels voor
pakketten te sparen: ze had bij haar kerk een bus neergezet waar mensen
zegels in konden doen; ook mensen die de zegels zelf niet spaarden deden
mee. In totaal heeft zij zestien boodschappen- pakketten bij ons gebracht.
Heel hartelijk bedankt. Zo ontzettend fijn allemaal, want dat extra steuntje
in de rug van klanten van de Voedselbank in onze wijk is echt nog steeds
zó nodig!
Een tijdje terug kwam er een noodkreet van de Voedselbank zelf, omdat ze
bijna niets van winkels en bedrijven krijgen om aan hun klanten te geven…
Dat komt door de nawerking van de crisis: doordat mensen minder kochten
gingen de winkeliers minder bestellen bij de groothandels om zo min
mogelijk verlies te lijden. Er zijn nu dus nauwelijks overschotten. En hoewel
er een hoopgevend artikel in het AD stond over hobbytuinders, die hun fruit
en groenten aan de Voedselbank geven, blijkt dat vooral in andere delen
van het land te zijn.

Spulletjesmarkt
Daarom hebben we iets leuks bedacht: een spulletjesmarkt. Met de
opbrengst daarvan hopen we voor alle klanten van de Voedselbank in
onze wijk extra boodschappen te kunnen doen, en dan met name ook wat
duurdere artikelen zoals vlees/kip, kaas, koffie en wasmiddel.
De spulletjesmarkt wordt gehouden op zaterdag 26 september in de
Oranjekerk aan de Rozenlaan, van 10.00-16.00 uur.
Met deze dag biedt deze kerk, die het project al geruime tijd steunt,
de mogelijkheid om de actieve aandacht voor mensen in onze directe
leefomgeving een extra impuls te geven, en breder bekend te maken.
Daarnaast kunnen bezoekers elkaar op een gezellige en informele
manier ontmoeten en informatie krijgen over zowel het project als over de
verbindende rol die de Oranjekerk zelf heeft voor met name de bewoners
van het Kleiwegkwartier.
Hartelijke groet,
Chiel en Madelon Hendrix
t: 06-19364171
e: verenigd@hotmail.com
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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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