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“LENTEKRIEBELS!”
Surf eens naar: www.leven-in-schiebroek.nl
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Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek,
telefoon: (010) 418 77 08

*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

Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl

   * Dames en herenkapsalon * schoonheiDssalon          
  * peDicure/manicure

Openingstijden:

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

Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!

w w w . b r o e d e r s b r i l l e n c o n t a c t l e n z e n . n l

Ganzerikplein 10, 3053 EA Schiebroek
tel. 010-2261586/06-17540015

Bij Post-ruitersport is de zomermode binnen!
Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs

tel. 010-7518363/06-48277450

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

Een zwart-komisch boek, met hilarische beschrijvingen, droge 
humor en veel drank. Ik heb af en toe hardop moeten lachen.
 
De hoofdpersoon Allan ontsnapt op zijn 100ste verjaardag uit 
het bejaardentehuis en vindt bij het busstation een koffer met 
50 miljoen kronen maffiageld.
Zo begint de eerste van vele avonturen...
Allan is nooit bang en handelt impulsief; zijn hele leven heeft 
hij op deze manier geleefd.
Omdat hij springstofexpert is komt hij in aanraking met de 
groten der aarde (Franco, Truman, Stalin, de Gaulle ).
Dit levert hilarische taferelen op.
Belangrijke omslagpunten in de geschiedenis zijn genomen in 
het bijzijn van Allan en onder invloed van brandewijn.

De keuze van Liesbeth:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

JONAS JONASSON:
De 100-jarige man 
Die uit het raam klom 
en verDween

Steeds meer mensen hebben een modieuze zonnebril op sterkte, 
maar genieten nog niet van Crizal® zonneglazen, gebaseerd op 
nanotechnologie. Crizal® beschermt de glazen tegen krassen, vet 
en vuil, en beschermt de ogen optimaal tegen de gevaren van 
uw-stralen. Daarmee bieden Crizal® zonneglazen een aanmerkelijk 
scherper zicht en zijn ze dus een absolute must voor meer 
veiligheid en kijkcomfort! Uiteraard zijn ze ook verkrijgbaar zonder 
sterkte. Het wordt een prachtige zomer, komt u maar eens bij ons 
kijken!

Crizal
®

www.crizal.nl
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RED DE BIEB!

IN DIT BLADIN DIT BLAD
pag. 3: RED DE BIEB (deel 2)!

pag. 5: 30 april en 4 mei

pag. 7: Schiebroek van Toen

pag. 8/9: Gedenkbos

pag. 11: Geef Schiebroek haar molen terug...
Foto voorpagina:  Lente! Iedereen naar buiten en lekker genieten in het park...

ACTIE RED DE BIEB GAAT KEIHARD DOOR!
Kees Keller
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

De besluitvorming over het vestigingsbeleid van de bibliotheken in Rot-
terdam is tijdens het overleg van de gemeenteraadscommissie Jeugd, 
Onderwijs, Cultuur en Sport op 11 maart 2011 uitgesteld. De commis-
sie twijfelt over de financiële onderbouwing van nieuwe plannen van de 
wethouder voor bibliotheken in scholen. Net zoals het comité Red de 
bieb zet de commissie daar vraagtekens bij. Wethouder Laan lan-
ceerde, tot verrassing van de commissie en aanwezigen, een plan om 
bibliotheken binnen scholen in te richten in een leeg klaslokaal of lege 
aula. Na de zomer zou een proef hiervoor starten in twintig tot veertig 
scholen. De commissie wil graag het financiële plaatje voor dit project 
zien. Deze onderbouwing levert de wethouder in het tweede kwartaal 
van 2011. Pas daarna kan besluitvorming plaatsvinden, vindt de com-
missie. De eerder geplande commissievergadering van 17 maart 2011 
kwam hiermee te vervallen.

ACTIES
Woordvoerder Nel Keus van het comité Red de bieb zegt trots te zijn op de 
insprekers vanuit de bevolking tijdens de commissievergadering. De zorg over de 
dreigende sluiting van de bibliotheken in Schiebroek en Hillegersberg hebben zij 
op indringende wijze vertolkt. Over de onverwachte actie van de wethouder zegt 
Nel Keus: ”Alles goed en wel, de jeugd is ermee misschien deels gediend. Maar 
belangrijke groepen als ouderen en vaders en moeders die met hun kinderen 
de bibliotheken bezoeken, vallen zo buiten de boot. Bovendien hebben de 
bestaande vestigingen ook een sociale functie. Het zijn ontmoetingsplaatsen 
van bewoners met gemeenschappelijke interesses. Deze schoolprojecten 
voorzien daarin helaas niet.” 
Keus twijfelt er ook aan of er binnen de schoolgebouwen voldoende ruimten te 
vinden zijn. En dan de kwestie van de extra kosten. Worden deze dan doorbelast 
aan de scholen? zo vraagt zij zich af.

HANDTEKENINGEN
De ruim 4500 handtekeningen die tot nu toe zijn verzameld, zijn inmiddels 
aangeboden aan de wethouder op 11 maart 2011. Uiteraard hopen de 
actievoerders dat zoveel steun van bewoners de wethouder aan het denken zet. 
In ieder geval zorgen de acties, dat er ruim aandacht is voor dit onderwerp van 
de betrokken wethouder en de raadsleden. Op zich is Nel Keus wel tevreden 
over het uitstel. “Dat biedt ons de gelegenheid nog eens verder te spitten, 
verder te gaan met het verzamelen van handtekeningen en mogelijk nieuwe 
acties te organiseren. Ook wil ik proberen de politiek bij ons aan tafel te krijgen 

om nog eens goed de wederzijdse standpunten en vragen toe te lichten.” Een 
strijdvaardige Nel Keus zegt dat de actievoerders voluit doorgaan. Ook met 
het werven van protesthandtekeningen. Zij is trots op de getoonde inzet van 
bewoners. Meedenkers en actievoerders kunnen overigens terecht op de website 
red de bieb.blogspot.com. Op deze site kan meteen doorgeklikt worden naar de 
petitie om een handtekening te plaatsen.

WITTE VLEKKEN
Terugdenkend aan de commissievergadering van 11 maart 2011 proefde Nel 
Keus bij de leden wel begrip voor het feit dat Schiebroek en Hillegersberg witte 
vlekken zijn in het vestigingsbeleid. Ook toonden enkele politieke partijen zich 
gevoelig voor de goede bezoek- en uitleencijfers van de bedreigde vestigingen. 
De SP is daarbij meer uitgesproken voor behoud van de bibliotheken. Andere 
partijen lieten zich hier minder duidelijk over uit, vindt Keus. Zij vraagt zich af of 
de betrokken ruimten van beide bibliotheken wellicht al aan andere partijen zijn 
toegezegd. Ook dit is onderwerp van nader spitwerk voor de actievoerders in de 
komende periode. Nel Keus: “Wij willen eens kijken in Den Haag en Amsterdam. 
Zien hoe daar het vestigingsbeleid gestalte krijgt. Daar kunnen wij misschien 
veel van leren.” 
De deelgemeente steunt de actie Red de bieb. Nel Keus: “Dat is mooi. Want in 
de ‘stadse’ politiek voelen wij ons een beetje alleen staan, los van de inzet van 
de SP dan. Maar we gaan keihard door. Onze motivatie is ongebroken.”

RED DE BIEB!
Ik wil dat de bibliotheek in Schiebroek behouden blijft!

Naam:
 
Postcode:

Handtekening: 

Ga naar http://reddebieb.blogspot.com. 
Teken de petitie of vul onderstaande bon in!

Nel Keus biedt wethouder Laan de handtekeningen aan
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ALGEMENE RECHTSPRAKTIJK/
STRAFRECHTSPECIALIST

BLOK’S PAPERWORK
U bent van harte welkom! 

PEPPELWEG 152

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

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

De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

En nog veel meer ! Alles tegen absolute bodemprijzen. Vertel het door, dit mag u niet missen !!!!

OP HET PLEIN VOOR HEMA SCHIEBROEK !!!!!!!  VANAF 10.00 UUR

vrijdag 15 en zaterdag16 april & vrijdag 13 en zaterdag 14 mei:

SPECTACULAIRE OPRUIMING OP HET PLEIN VOOR HEMA SCHIEBROEK!
     * Dames- en kindermode   * Kinder- en babymode    * Ondermode/lingerie  

MAGAZIJNOPRUIMING!HEMA
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WINKELS

KONINGINNEDAG WILGENPLASPLEIN WORDT GROOTS!
Oranjecomité Schiebroek
SCHIEBROEK
info@ocschiebroek.nl

Koninginnedag in Schiebroek wordt inmiddels al weer voor het 19e jaar 
georganiseerd door het Oranjecomité Schiebroek in samenwerking met 
Sociëteit Konneksjun. Ook dit jaar is er bij het Wilgenplasplein de vrijmarkt 
voor kinderen op de parkeerplaats bij de Edelweislaan. Zonder inschrijving 
vooraf! Goed voor de verkopers in spé om te weten: kom op tijd want vol is vol! 
En... geen koninginnedag zonder de gezellige kinderspelen, een kinderdisco 
en een playbackshow met mooie prijzen. Op ons terras met de alom bekende  
barbecue en bij onze buitenbar is het goed toeven. Kortom, het wordt weer een 
gezellige dag voor jong en oud. Wij heten u van harte welkom!! 

Programma Koninginnedag  
06.00 uur   Vrijmarkt geopend, dit jaar uitsluitend op de               
  parkeerplaats en aangrenzende paden 
11.00 uur  Officiële opening door de heer Pieterson van de   
  Deelgemeente Hillegersberg Schiebroek en een optreden  
  van Kinderkoor de Wilgenstam o.l.v. Mariska de Waay 
11.45 uur  Gezellige muziek gedraaid door onze huis-DJ 
11.00 - 15.00 uur    Kinderspelen: vele spelletjes op het Wilgenplasplein!
  Jeugd water/survivalspelen bij de vijver onder leiding van  
  Stichting Kampwerk Terbregge! 
  Paardrijden (we hopen dat het gaat lukken, want onze   
  vertrouwde pony’s zijn helaas verhuisd) 
11.00 - 18.00 uur     Doorlopend podiumprogramma 
15.15 uur                 Kinderplaybackshow (vooraf aanmelden op   
  info@ocschiebroek.nl) 
16.00 uur  “Het syndroom van Korsakov”, een feestband van het   
  eerste uur. 
17.00 uur                 Kinderdisco in Konneksjun (tot 12 jaar) 
20.30 uur                 Lampionnenoptocht o.l.v. The Red Rose of Lochbuie Pipes  
  & Drums 
Koninginnedag 2011 wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. 
Com.Wonen, PWS, Broeders Brillen, Spindler Makelaars en FPO 
Velthuizen B.V.

STEUNTJE IN DE RUG!
Geef de organisatoren van deze jaarlijkse feestdag een steuntje in de rug! 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we tot in lengte van jaren een koninklijke 
feestdag kunnen vieren. Dat kan door donateur te worden van het Oranjecomité 
Schiebroek. Voor slechts € 10,– per jaar maakt u het mede mogelijk dat heel veel 
mensen plezier beleven aan deze dag.
Het bankrekeningnummer is 2901747 o.v.v. donatie 2011.
Hartelijk bedankt voor uw steun. Kom op 30 april maar lekker een kopje koffie, 
thee of wat anders bij ons drinken. U bent meer van welkom!

Het jaarthema 2011 gaat over vrijheid op straat. Het gaat hierbij om de vrijheid 
om je vrij te kunnen bewegen in de openbare ruimte, in afwezigheid van oorlog 
en onderdrukking . Om te kunnen gaan en staan waar je wilt zonder bang te 
hoeven zijn of over je schouder te hoeven kijken. De grote tegenhanger van onze 
dagelijkse vrijheid op straat is oorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren 
de straten onvrij, mensen konden worden opgepakt zonder vorm van proces. Ze 
werden niet beschermd door hun eigen overheid. Mensen konden zomaar van 
straat worden gehaald omdat ze niet in Duitsland wilden werken of omdat ze 
als Jood werden vervolgd en opgepakt. Razzia’s, wegblokkades, een avondklok 
en de borden met verboden voor Joden zijn slechts enkele voorbeelden van de 
aantasting van de vrijheid op straat in onze eigen geschiedenis.

En ook wereldwijd zijn er veel situaties bekend waar de dagelijkse vrijheid 
op straat werd en wordt geschonden. Snipers in voormalig Joegoslavië. 
Staatscontrole tijdens de Koude oorlog in Oost-Europa. Mijnen die nog 
dagelijks slachtoffers eisen omdat ze niet zijn opgeruimd. Het zijn slechts 
enkele voorbeelden. Toch wordt niet alles wat ons een vrij gevoel op straat geeft 
behandeld. Dit thema gaat nadrukkelijk over het beleven van vrijheid in relatie 
tot oorlog en onderdrukking, niet zozeer om actuele politieke discussies. Het 
gaat dus niet over buurtveiligheid of criminaliteit, maar over de vrijheid om te 
kunnen gaan en staan waar je wilt. Want ‘Vrijheid ligt niet op straat’. 

4 mei 2011: VRIJHEID OP STRAAT
Dit thema staat centraal bij de herdenkingsplechtigheid aan het Spinbolplein 
op woensdag 4 mei a.s., waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Het Hillegers-
berg’s Mannenkoor, Vocalgroup WE en de SKVR-muziekschool werken eraan 
mee, leerlingen van het Melanchthon College declameren een gedicht. 

STILLE TOCHT
De plechtigheid wordt voorafgegaan 
door de stille tocht. Deze tocht, 
waaraan iedereen kan deelnemen, 
vertrekt vanaf de tramremise aan 
de Kootsekade om 19.00 uur. 
De tocht leidt via de Kleiweg en 
de Ringdijk naar het monument 
aan het Spinbolplein. Verwachte 
aankomst: rond 19.45 uur. 
Na afloop van de plechtigheid, 
rond 20.35 uur, is er gelegenheid 
om met elkaar na te praten en 
een kopje koffie of thee te drinken 
bij het Melanchthon College.

Freedom of speech, Nationaal Comité 4 en 5 mei

Cartoon van Mateo Bertelli

SPECTACULAIRE OPRUIMING OP HET PLEIN VOOR HEMA SCHIEBROEK!
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S.K.oUTFiTS

Peppelweg 76a, 3053 GN Rotterdam-Schiebroek
telefoon: 010-81 89 547

Spindler Makelaars

THUIS       
IN SCHIEBROEK

Staat bekend om de steeds wisselende collectie 
dameskleding, tegen zeer betaalbare prijzen.                    

 Voor alle maten, inclusief grotere maten tot en met maat 58!

Als er niets gezegd wordt, blijft het stil... doodstil.

Peter Stam
Afscheidsbegeleiding Hoogvliet

(Bewaar deze advertentie bij uw persoonlijke papieren)

Vraag vrijblijvend de brochure aan: 
06-226 99 249

e-mail: afscheidsbegeleiding@telfort.nl 
www.afscheidsbegeleiding.com

Het komt geregeld voor...

Een begrafenis of  crematie waarbij de stilte voelbaar is.       
Je bent voor de laatste keer bijeen rond een mens die korte 
of  langere tijd een van ons was en dan is er            
niemand die het opbrengt een goed woord 
ter nagedachtenis te spreken.

Natuurlijk, een uitvaart kan in stilte 
plaatsvinden met een handjevol mensen en 
een kaart achteraf...

Maar dat is geen afscheid...
Bij een afscheid deel je, huil je, herinner je, denk je terug aan 
hoe de ander was, hoe uniek, hoe lief, hoe moeilijk soms...
En je luistert naar goede woorden, naar mooie muziek...

De mogelijkheid bestaat van tevoren vast te leggen hoe uw 
afscheid eruit gaat zien en daarbij komt ter sprake wat voor 
u belangrijk is en was...
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SCHIEBROEK VAN TOEN
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SCHIEBROEK VAN TOEN...(deel 4)

Margot Leeninga
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Sneeuwbaleffect, zo wordt het wel genoemd. Je maakt een nieuwe 
rubriek, er is een verhaal en andere mensen herkennen er iets in of 
herkennen iemand. Het verhaal roept herinneringen op. Zo is het ook 
met de rubriek “Schiebroek van Toen”. Één van de mensen die rea-
geerden op deze rubriek is mevrouw Elly Winters-Breeman (1927). Ze 
woont vanaf 1936 in Schiebroek en vertelt er graag over.

OUD-SCHIEBROEK
“In 1936 verhuisde ons gezin vanuit Kralingen naar Schiebroek. We kwamen 
te wonen aan de Raadhuislaan (nu Spinbollaan, red.) Rondom ons huis was 
land en er waren ook nogal wat sloten, want als we op zondag naar de kerk 
gingen moesten we zeven bruggetjes passeren. We kerkten in een zaaltje van 
café-restaurant Arcadia (later Brandaris,red.) aan de Meidoornsingel totdat de 
Meidoornkerk klaar was. Op 4 mei 1940 zijn we verhuisd naar de Adrianalaan 
141. Die datum vergeet ik nooit meer, want kort daarna werd Rotterdam 
gebombardeerd. Omdat het huis bij het bombardement zo trilde, zei vader dat 
we allemaal in de gang moesten gaan staan, op een rijtje. Een herinnering vol 
angst.
Mijn vader was een vooruitstrevend zakenman, hij had een confectiebedrijf 
en ging veel op reis. We hadden inmiddels vijf kinderen en vader hield graag 
contact met ons op zijn reizen. Dat deed hij op een bijzonder originele manier: 
hij hield postduiven en als hij op reis ging, nam hij een duif mee. Eenmaal 
aangekomen op de plaats van bestemming bond hij een berichtje aan de poot 
van de duif, die vervolgens weer bij moeder arriveerde. Zo overbrugde de liefde 
iedere afstand!”

NIEUW-SCHIEBROEK
“Mijn vader was lid van de kerkenraad, evenals de heer van Rijn sr.. Er werd 
vanuit de kerk heel veel vrijwilligerswerk gedaan en iedereen kende elkaar. Op 
16 maart 1950 trouwde ik met Jan Winters uit Hillegersberg. Er heerste grote 
woningnood, maar de coupeur van mijn vader’s zaak zei dat wij wel bij hen 
konden inwonen. Zo hebben we een paar jaar op de Oude Kleiweg gewoond in 
anderhalve kamer. Daar is onze dochter geboren. Toen ik zwanger was van de 
tweede werd mijn man ernstig ziek. Vanwege die bijzondere omstandigheden 
trok ik weer in bij mijn ouders, waar onze zoon werd geboren. Mijn man was nog 
steeds ziek – hij heeft maanden in het ziekenhuis gelegen – en wij konden ook 
niet meer terug naar de Oude Kleiweg, want dat was gewoon te klein met twee 
kindjes. Van de huisarts kregen we een urgentieverklaring en vader zorgde ervoor 
dat de heer Van Rijn op de hoogte werd gesteld van onze benarde situatie. 
Vermoedelijk zijn wij één van de eerste gezinnen geweest aan wie door Van Rijn 
een huis in de uitbreiding van Schiebroek werd toegewezen, in de Vergeet-mij-
nietstraat. Daar hebben we een aantal jaren gewoond en zijn daarna verhuisd 
naar de Cipreslaan, waar nieuwe huizen werden gebouwd.”

VRIJWILLIGERSWERK
“Mijn man en ik raakten vanuit de kerkgemeenschap betrokken bij het 
jeugdwerk. Er woonden in die tijd ontzettend veel jonge gezinnen in Schiebroek, 
dus er was volop te doen. Mijn man leidde met nog een paar vrijwilligers een 
knutselclub waar getimmerd en gezaagd kon worden en ik leidde met een 
vriendin de kinderknutselclub “De vergeet-mij-nietjes” voor kinderen in de 
leeftijd van 8-12 jaar. Iedere maandag, in de vroege avond, was er ‘club’ in ons 
onderkomen aan de Lupinehof; later konden we in De Brandaris terecht.  We 
bereiden ons goed voor: we verzamelden allerlei lapjes en andere leuke spullen 
om iets mee te maken; de kinderen vonden het prachtig en wij ook. Maar kleine 

kinderen worden groot en hebben andere wensen; na tien jaar zijn we met de 
club gestopt. Later werd in de kelder van de Brandaris de jeugdsociëteit De 
Koffer voor jongelui van 18-26 jaar opgericht. 

GENEN
In eerste instantie kwamen daar alleen jongeren van onze kerk, maar zoetjesaan 
kwam ook katholiek Schiebroek erbij. Zelfs de kapelaan kwam een keertje 
mee... Van de Koffer kon je lid worden en op zaterdagavond was de soos open. 
Er was een bar met zitjes en er kon wat gepraat en gedronken worden. We 
organiseerden allerlei uitjes. Ik herinner me nog een boottocht met de soos, 
wat was dat leuk, iedereen had het naar zijn zin. Maar ook dat veranderde: de 
jonge mensen wilden harde muziek, ze wilden privacy en toen we tien jaar later 
eens thuiskwamen met een schorre keel en het gevoel alsof we doof waren 
geworden, zijn we ermee gestopt.
Alleen... vrijwilligerswerk zit in je genen, je kunt er niet mee stoppen, dus werden 
we actief in de diaconie. Mijn man werd jeugdouderling en ik werd diaken. We 
organiseerden voor de kerk ook één keer per jaar een kerkendag in Plaswijck. 
Dat deden we samen met Jan en Nel Seele en daar kwam heel wat voor kijken. 
Nel en El en Jan en Jan en heel veel vrijwilligers. Er stonden tenten met zitjes 
voor de kerkdienst en lange tafels om de maaltijd aan te gebruiken. Rein 
Heemskerk zorgde voor de bloemen en Reinata Heemskerk voor het zingen. 
De eerste keer hebben we voor ongeveer duizend mensen gekookt. Mijn man 
versierde van alles voor het goede doel en hij kwam thuis met kisten tomaten 
en sla. Die sla heb ik boven in het bad gewassen, we hebben honderd eieren 
gekookt. Wat een werk hadden we eraan, maar ook heel veel plezier met 
elkaar. Later haalden we de maaltijden bij de Iglo en werden ze opgewarmd in 
Borgsate. Woninginrichting Hage stelde voor het vervoer van de maaltijden zijn 
bus ter beschikking. We hebben die kerkendag ongeveer drie jaar georganiseerd, 
toen liep de belangstelling ervoor terug. Vervolgens hebben we bustochten voor 
ouderen georganiseerd. Ik zorgde voor een fles eau-de-cologne, king pepermunt 
en kattetongen. En als de oudjes indutten, dan kwam de fles eau-de-cologne 
voor de dag. Dan gingen de tassen open om de zakdoekjes te pakken! 
Schiebroek was een leuk dorp, waar de mensen er voor elkaar waren, waar 
altijd veel mogelijk is geweest en waar ik nog steeds met plezier woon.

WILT U REAGEREN OP DIT ARTIKEL? Bel of stuur ons een kaartje of een e-
mail: redactie LiS-magazine, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam, tel. 422 
77 28 of redactie@leven-in-schiebroek.nl

Mevrouw Winters zit het vrijwilligerswerk in de genen
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GEDENKBOS

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

Dat is een vraag die tenminste 180 mensen aan de deelgemeente 
stellen. Zij hebben zich namelijk aangemeld voor het plaatsen van een 
boom voor een overleden dierbare en hebben die wens tot op heden 
niet verwezenlijkt zien worden. Wat gebeurt er eigenlijk zo op en om 
het bos?

HERINRICHTING
Alweer bijna 5 jaar geleden vierde Schiebroek feestelijk de renovatie van het 
Schiebroekse park. Daar waren heel wat stormen aan voorafgegaan en dat niet 
alleen letterlijk. Om een veilige aanvliegroute voor het vliegveld te garanderen 
moesten in het park zoveel bomen gekapt worden dat na heftig protest van de 
Schiebroekenaren besloten werd het park opnieuw aan te leggen. Die nieuwe 
aanleg – met een beplanting die hier van nature thuishoort en tal van andere 
ecologische en milieuverantwoorde vormen van aankleding – was in 2007 zover 
afgerond dat de toenmalige voorzitter van de deelgemeente, Bert Cremers en 
Letty Bekedam als portefeuillehouder buitenruimte, tijdens een gezellig feest 
voor de hele gemeenschap (inclusief de luchthaven) samen het park voor 
geopend verklaarden. Maar het park was nog niet af: er was nog een stuk 
braakliggend terrein waarvoor mevrouw Bekedam al een speciale bestemming 
in gedachten had: een gedenkbos. Een terrein waarop je een boom kon laten 
aanplanten ter nagedachtenis aan een overledene. 

VEEL BELANGSTELLING
Dit initiatief vond aan alle kanten instemming en in april 2009 werden de 
eerste 20 bomen aangeplant. Twintig dezelfde bomen met ieder een paaltje 
ernaast met in koper de naam van degene die herdacht wordt; twintig bomen 
met al een redelijke stamomvang en daardoor iets duurder dan het elders in 
het park gebruikelijke “stekje”, maar daarvoor was door de aanvragers dan ook 
letterlijk met liefde bijgedragen. 
En daar bleef het niet bij. Naast de twintig aanvragers die al een boom hadden 
mogen planten waren er nog velen die wachtten tot het moment dat ook zij 
hun wens mochten vervullen. Maar helaas duurde dit wachten langer dan 
gedacht. In 2009 schreef de deelgemeente aan de wachtenden een brief dat 
geconstateerd was dat de grond ter plekke onvoldoende ontwaterde en dat 
eerst grondverbetering moest worden gerealiseerd voordat tot nieuwe aanplant 
kon worden overgegaan. Begin 2010 werd dit bericht nog eens herhaald, 
waarbij ook gesproken werd over de hoge kosten die dit met zich mee zou 
brengen. In de deelgemeenteraad werd vervolgens negatief beslist over een 
extra budgetaanvraag voor de realisatie van het bos inclusief ophoging van de 
eigen bijdrage. Ondanks dit negatieve advies zag Gemeentewerken kans de 
grond te verbeteren. Maar verder leek er niets te gebeuren.

NIEUWE POGING
Op 29 juni 2010 werd daarom door Henk Kamps (Groen Links) een motie 
ingediend waarin hij het nieuwe bestuur verzocht te onderzoeken of het mogelijk 
was het gedenkbos weer open te stellen voor nieuwe beplantingen, al dan niet 
geleidelijk, en de kosten daarvan te betalen vanuit de begroting voor renoverend 
onderhoud Schiebroekse park en uit de financiële bijdrage van de aanvragers. 
Alle leden van de nieuwgekozen deelraad sloten zich bij deze motie aan, 
een duidelijk blijk hoezeer het gedenkbos eenieder in de raad – per slot de 
vertegenwoordigers van Schiebroek – ter harte gaat. 
Om deze vraag te beantwoorden nam het (nieuwe) bestuur vervolgens de tijd. 
Uiteindelijk kwam op 27 januari 2011, zeven maanden na indiening van de 
motie, het antwoord:de motie is niet uitvoerbaar.

ONDUIDELIJK
Zoiets roept vragen op. Natuurlijk allereerst de vraag: waarom is de motie 
niet uitvoerbaar, maar ook de vraag: wat betekent dit. Betekent dit dat het 
gedenkbos niet verder wordt ontwikkeld of alleen dat het op een andere wijze 
wordt ontwikkeld als voorgesteld? 
Het antwoord op de motie is op dit punt niet helder.
Hierin schrijft het bestuur o.a. dat voor het planten van de 180 aangevraagde 
bomen een bedrag nodig zou zijn van € 92.600,-- . Na aftrek van de door de 
aanvragers te betalen eigen bijdrage, zou er dan € 74.600,-- voor rekening 
van de deelgemeente komen. Dit bedrag kan niet, zoals gevraagd, betaald 
worden uit het budget renoverend onderhoud, want dat is niet begroot. Dus 
zou het betaald moeten worden uit het reguliere onderhoud. Maar dit zou 
kunnen betekenen dat aan ander regulier onderhoud niet toegekomen kan 
worden. Gefaseerde aanplant, dus verdeling over een aantal jaren zou de 
druk op de onderhoudspost misschien kunnen verminderen, maar dan moet 
Gemeentewerken een nieuwe raming maken voor de jaren waarin de aanplant 
plaatsvindt, zodat goed te zien is welke kosten zijn gemaakt voor het bos 
en welke voor de gewone onderhoudsmaatregelen. Dan zouden ook keuzes 
gemaakt moeten worden welke gewone werkzaamheden in zo’n aanplantjaar 
niet of minder zouden worden uitgevoerd.

VERHOGING EIGEN BIJDRAGE
En het verhogen van de eigen bijdrage? Dat, schrijft het bestuur, wordt niet 
in overweging genomen. Wat het bestuur dan wel in overweging neemt wordt 
vervolgens niet vermeld. Er staat slechts: Conclusie: de motie is onuitvoerbaar.
Echt begrijpelijk is dit antwoord van het bestuur dus niet. Gaat men verder met 
het gedenkbos ja of nee? Dat blijft de vraag, niet alleen voor de deelraad, maar 
ook voor de mensen die een aanvraag voor een boom hebben ingediend. 

UIT DE PRAKTIJK
Een van de mensen die op die manier al jaren wacht op een beslissing wilde 
ons wel vertellen hoe de zaak op haar overkomt. Zij heeft in 2009 en begin 
2010 een brief ontvangen met de mededeling dat de aanplant werd uitgesteld 
vanwege de conditie van de grond. 
Vervolgens ontving zij op 2 juni 2010 een brief waarin haar werd gevraagd voor 
6 juli mede te delen of zij nog steeds belangstelling had voor het planten van 
een boom. “In die brief stond nota bene dat mij al herhaalde malen gevraagd 
was of ik nog wel belangstelling had, maar een brief met die vraag had ik nooit 

WORDT ER NOG GEDACHT AAN HET GEDENKBOS?
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WORDT ER NOG GEDACHT AAN HET GEDENKBOS?

eerder ontvangen!”, zegt zij verontwaardigd. “Ik heb onmiddellijk gereageerd 
en dat ook aan de deelgemeente geschreven. Dat, en dat ik nog steeds 
belangstelling heb voor een boom. Maar ik heb sindsdien nog niets gehoord of 
gezien.”
We lopen samen over het terrein, zij en ik. De twintig bomen staan er keurig bij, 
omgeven door (nog?) braakliggend land. De laagstaande zon werpt schaduw 
over het terrein en het geheel maakt een verzorgde en voorname indruk. Je voelt 
het aan alles: deze plek is een zaak van de meest persoonlijke gevoelens.

REACTIE
Wij vroegen aan het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente om te reageren op 
dit stuk. Die reactie werd ons graag toegezegd, maar wel met het verzoek hierop 
te wachten tot na 15 maart, omdat het gedenkbos en de motie daarover dan 
in de commissie Schiebroek/Terbregge ter sprake zou worden gebracht. Na die 
vergadering schreef het Bestuur ons de volgende reactie:
“In de commissievergadering van de deelraad van 15 maart jl. kwam naar 
aanleiding van de genoemde notitie van het dagelijks bestuur het gedenkbos 
ter sprake. Portefeuillehouder Adriaan Pieterson schetste de situatie, ook 
de financiële. Er was destijds voldoende geld voor de eerste twintig bomen. 
Daarna heeft de deelraad besloten om geen extra geld beschikbaar te stellen 
voor het gedenkbos. Vervolgens is per motie alsnog aan het dagelijks bestuur 
gevraagd om met een voorstel te komen. Het dagelijks bestuur achtte de 
motie onuitvoerbaar. Dat wilde nog niet zeggen dat er een streep zou worden 
gezet onder het gedenkbos. De portefeuillehouder wees in zijn betoog op het 
dilemma tussen ieders sympathie voor een verdere uitvoering en de kosten 
die daarvoor gemaakt moeten worden. Uiteindelijk had hij goed nieuws want 
hij meldde dat het gedenkbos gefaseerd zal worden aangelegd. Het dagelijks 
bestuur zal in gesprek gaan met Gemeentewerken over de verdere aanpak.”

Ook de redactie was bij deze vergadering aanwezig, evenals de in het stuk 
genoemde aanvraagster. Die wees ter vergadering nogmaals op de belangen 
van de mensen die wachtten en maar niets hoorden en pleitte voor verdere 
aanleg, zo mogelijk af te sluiten met het plaatsen van een bankje. Zoals boven 
aangegeven heeft het dagelijks bestuur toegezegd door te zullen gaan met het 
gedenkbos, maar ook dat de kosten hiervan niet betaald mogen worden door 
een verhoging van de eigen bijdrage van de betrokkenen. En last but not least 
werd toegezegd dat er berichtgeving komt naar de mensen toe.  En daarmee 
zal dan hopelijk een einde komen aan de onzekerheid van al die mensen die 
wachten op het moment dat zij een boom mogen planten voor hun dierbaren.

In onze vorige uitgave stond een artikel over Speeltuin “De 
Torteltuin”. Deze speeltuin is iedere dag geopend, dus ook op 
zondag en wel van 12.00 tot 17.00 uur. Voor verdere informatie 
verwijzen wij u naar www.de-torteltuin.nl.

RECTIFICATIE

Donderdag 21 april: Stichting Nocturne met Let’s Amore (55+tip!) 
Een groep senioren gaat op safari in Afrika, op jacht naar geluk in de liefde. 
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 3,00/ Rotterdampas € 2,25

Vrijdag 6 mei: opening Expositie & Kunstborrel
De tentoonstelling “Het komt, Het gaat” van kunstenaar Otto Haitsma wordt 
door historicus en letterkundige de heer Rignalda geopend onder het genot 
van een hapje en een drankje. Zang van Anna Haitsma-Kaspera onder 
begeleiding van Jolande Souman op de piano. 
Aanvang: 16:00 uur, entree: gratis

Donderdag 12 mei: Workshop Wereldritme (55+ Tip!)
Tijdens de muzikale workshop ‘wereldritme en drumcirkels’ krijgt u de kans 
om uzelf te ontdekken in de muziek. 
Aanvang : 14:30 uur, entree: € 3,00 / R’pas € 2,25
  
Zaterdag 14 mei: Fiesta Cultura!, een Zuid-Amerikaans Festival
Altijd al kennis willen maken met het kleurrijke Zuid-Amerika? Laat u dan 
nu inspireren door de verschillende activiteiten die op “Fiesta Cultura” te 
beleven zijn. Laat u verleiden door de passievolle tangoworkshop. 
Aanvang: 13:00 uur, entree: € 4,50 euro (geen R’paskorting)

Donderdag 19 mei: muzikale Bingo met Kees Bos (55+ TIP!)
Een gezellige bingo gemengd met herkenbare liedjes van vroeger en 
anekdotes over de artiesten. 
Aanvang : 14:30 uur, entree: € 3,00 / R’pas € 2,25     

Woensdag 25 mei: Workshop portretschilderen (7+)
Kinderen gaan als voorbereiding op de voorstelling ‘Titus de zoon van 
Rembrandt” aan de slag met het thema zelfportret. 
Aanvang: 14:00, entree: € 3,00 euro (geen Rotterdampaskorting)

Vrijdag 27 mei: Ila van der Pouw met Titus, de zoon van Rembrandt (7+)
Een feest voor kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders!
Aanvang: 16:00 uur, entree: € 3,00/ Rotterdampas € 2,25

Vrijdag 3 juni: Filmtheater Castagnet: Tirza
In de verfilming van Grunbergs roman gaat de wanhopige Jörgen 
Hoffmeester in Namibië op zoek naar zijn dochter Tirza. 
Aanvang: 19:30 uur (De film duurt 100 minuten exclusief pauze) 
Entree: € 3,00 euro (geen Rotterdampaskorting)
 
Donderdag 16 juni: Filmtheater Castagnet, Swiebertje (55+tip!)
Nostalgie en herinnering op de donderdagmiddag met “Swiebertje”.
Twintig jaar lang wist de vrolijke zwerver Swiebertje, samen met zijn 
trouwe metgezellen Malle Pietje, Saartje, de Burgemeester en Bromsnor, 
Nederland aan de buis te kluisteren. Een legendarische serie, die onlangs 
werd bekroond met de prijs voor het beste programma uit de Nederlandse 
televisiegeschiedenis. Met in de hoofdrol Joop Doderer (Swiebertje), Lou 
Geels (Bromsnor), Riek Schagen (Saartje).
Kom en geniet nogmaals onder het genot van een “kopjens koffie”van de 
onvergetelijke avonturen van Swiebertje.
Aanvang: 15:30 uur, entree: € 3,00 euro (geen Rotterdampaskorting).

PROGRAMMA LCC 
CASTAGNET 
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Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam, 
telefoon 418 87 27

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!

De eerste HollanDse asperges zijn er al weer. 
Dagelijks nieuwe aanvoer en... gratis gescHilD!            

asperge Bestellijn 010-234 99 22

Hans Camman “de Gemakkelijke Groenteman”
 Peppelweg 13a             010 243 99 22

Even voorstellen? Wij zijn René 
en Thea Kramer en wij franchisen 

sedert 1998 bakker Klootwijk aan de 
Peppelweg 79a in Schiebroek. Ons 
assortiment bestaat uit lekker vers 

gebakken brood, broodjes en banket 
en tevens verkopen wij overheerlijk 

gebak en taarten. Wij verzorgen 
ook graag voor u belegde broodjes 

en tevens kunnen wij het totale 
assortiment bij u bezorgen.

Peppelweg 79a, 3053 GD Rotterdam
tel: 010 4220593, fax: 010 2183240, www.klootwijk.nl 

Mooie Huiswijn: pierre jean

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard € 4,99

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 24,95

Slijterij Wijnhandel

Marko Poot
Rododendronplein 2a
3053 ES Rotterdam
Telefoon: 010-418 49 18
e-mail: info@slijterijpoot.nl

mmm... lekker!

Verjaardagstip: 

geef een “New Style” cadeaubon

modern, gewaagd 
of een 
compleet nieuwe look

“New Style”
Dames & Herenkapsalon

Clematisstraat 35a, Rotterdam (Peppelweg, Schiebroek) 
T (010) 418 98 00                  Ook op afspraak

HANS CAMMAN
“Uw Gemakkelijke Groenteman

Verse
     Groente

Lekker
     Fruit

Gezonde
    Salades

Kant & Klaar
     Maaltijden
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Marineke van Slagmaat
SCHIEBROEK
www.kunstfestival.nl/info@kunstfestival.nl

GEEF SCHIEBROEK HAAR MOLEN TERUG!

MOLEN

Ooit, ruim 100 jaar geleden, stonden er drie molens in het zelfstandige dorp 
Schiebroek. Zij pompten het polderwater naar de Bergse Plas. Begin 1900 
werden de molens vervangen door een gemaal.
Stichting Kunstfestival Schiebroek, bekend van vele activiteiten in de wijk én 
van de grote gekleurde bloempotten, de Vensterbank van Schiebroek langs de 
Doenkade, heeft het idee opgevat Schiebroek een molen terug te geven.  
Geen oorspronkelijk stenen model, maar een prachtig stalen silhouet in 
combinatie met de symbolische ‘taal der wieken’. De molenaars en ouderen 
onder ons zullen weten wat die taal inhoudt: voor diverse gebeurtenissen op 
de molen, in het dorp of de streek werden de wieken van de molen in een 
bepaalde stand gezet, zodat men in de wijde omgeving van ‘het nieuws’ op 
de hoogte gebracht werd. Zo zijn er standen voor o.a. rouw, vreugde, bruiloft, 
korte rust, lange rust en verzoek om met spoed naar de molen te komen. Een 
doordachte manier van communicatie dus, in het tijdperk van voor de telefonie 
en computer.
Kunstenaar Cees van Hal heeft een bijzonder mooi ontwerp voor De Molen van 
Schiebroek gemaakt. Het Kunstfestival zou dit ontwerp graag uit laten voeren in 
een samenwerkingsproject met bewoners van Schiebroek en diverse scholen in 
het beroepsonderwijs.
Om het benodigde geld hiervoor bij elkaar te krijgen gaan de vrijwilligers van 
het Kunstfestival de komende tijd op pad om bedrijven, fondsen en instellingen 
te overtuigen dit plan mede te financiëren. Daarom vragen we geen geld van 
u. Maar uw steun, als bewoner van Schiebroek, hebben we heel hard nodig! 
Als u De Molen van Schiebroek een leuk idee vindt, steun ons dan door 
onderstaand formuliertje in te vullen of een steunbetuiging te e-mailen naar 
info@kunstfestival.nl. MET ELKAAR MAKEN WE SCHIEBROEK (NOG) LEUKER!

ja, ik wil ook De Molen terug in scHieBroek!

Naam:  ........................................................................................... m/v

Adres:   ...........................................................................................

Telefoon nr. .......................... emailadres: ........................................

0 Ik wil op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen.

Dit formulier kunt u inleveren bij de balie van LCC Castagnet of opsturen naar:
Stichting Kunstfestival Schiebroek, Lijsterbeslaan 67, 3053 NJ Rotterdam.

Margot Leeninga
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

De molens van Schiebroek rond 1900 (uit het archief van Mario van de Velde)

KUNSTFESTIVAL 2011: “SCHIEBROEK AAN ZEE!”

Alweer voor de 19e keer zullen in de maand september van dit jaar de Kunst-
festivalactiviteiten plaatsvinden in onze tuinstad. Van 6 t/m 30 september is er 
Kunst-in-de-Etalage, op zaterdag 10 september is de Dag van het Kunstfestival, 
op 17 en 18 september kunt u genieten van de Atelierroute en op 22 septem-
ber is er een Schrijvers-in-Schiebroekavond. Kortom, het wordt weer een maand 
genieten!
De Dag van het Kunstfestival staat in het teken van “Schiebroek aan Zee!”. 
Met een knipoog natuurlijk, u begrijpt dat het thema onze vrijwilligers 
voldoende inspiratie biedt om het plein mooi aan te kleden, de fantasie van de 
workshopdocenten voor de kinderen vrij baan geeft en dat het Kinderkookcafé 
voor de gelegenheid omgebouwd zal worden tot Kombuis. Er staan u heel wat 
verrassingen te wachten. Wat een heerlijk vooruitzicht! 
Voor de aankleding van het plein zijn we op zoek naar: 
(OUDERWETSE) STRANDSTOELEN! 

We hebben natuurlijk wensen, want we moeten tegen de stroom in roeien, het 
kunst- en cultuurklimaat zit in de verkeerde hoek op dit moment. 
Daarom vragen wij: SCHEEPSMAATJES voor de verschillende werkgroepen en 
vrienden, veel vrienden. Want alleen met elkaar houden we het schip op koers!
Het is nu ALLE HENS AAN DEK! 

Als u VRIEND wordt van het Kunstfestival, dan wordt u gedurende het jaar op 
de hoogte gehouden van alle activiteiten. Het kost u € 12,- per jaar. Doe uzelf 
en ons een plezier door dit bedrag over te maken op bankrekening 1556 54 
543 t.n.v. Stichting Kunstfestival Schiebroek o.v.v. VRIEND. Welbedankt!

Voor de kunstmarkt, kunst-in-de-etalage en voor de atelierroute kunt u zich nu 
inschrijven. Dat kan via onze website www.kunstfestival.nl of via onderstaand 
formulier. Doen hoor, want
MET ELKAAR MAKEN WE SCHIEBROEK (NOG) LEUKER!

INSCHRIJFFORMULIER
Naam: .................................................................................................
Adres: .................................................................................................
Tel. nr. ..........................emailadres: ....................................................

schrijft zich in voor:
0 Kunstmarkt (schrijf hieronder met welk materiaal u wilt staan)
 .................................................................................................
0 Kunst-in-de-etalage (zie spelregels op website)
0 Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg (zie spelregels op website)

U kunt dit formulier inleveren bij:
Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg, Lijsterbeslaan 67, 3053 NJ 
Rotterdam of per email uw gegevens sturen naar: info@kunstfestival.nl.
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Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl

Peppelweg 128-130, Rotterdam-Schiebroek, tel. 010-4228025
www.meulman-profiel.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKKING

S c h u i f d e u r k a s t e n  o p  m a a t  g e m a a k t !
       - 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!

Wij verzorgen voor u uw:

M E U L M A N
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PENNINGEN

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

OP DE PENNING...

Henny Müller is al vele vele jaren actief als vrijwilliger. Al meer dan vijftig jaar 
weet hij te melden. Van die vijftig jaar is hij, met een onderbreking van één 
jaar,  al 23 jaar penningmeester van de SBO en daarvoor van de Schiebroekse 
gemeenschap. Drieëntwintig jaar van steggelen met subsidies, niet passende 
eindjes passend maken en in het algemeen creatief omgaan met potjes en 
budgetten. 
“Ik ben op mijn manier creatief bezig geweest”, lacht hij, “dat wil zeggen, ik ben 
betrokken geweest bij Schiebroekse creatieve activiteiten. Vanaf mijn huwelijk 
in ‘58 ben al ik bezig geweest in allerhande vrijwilligerswerk en bestuurtjes, 
maar ik ging pas echt voor Schiebroek aan de slag toen ik werd benaderd 
om te helpen een tentoonstelling van Schiebroekse kunstenaars op te zetten 
in de Castagnet. Dat terugkerende gebeuren werd naderhand de Kreade en 
uiteindelijk is daar het Kunstfestival uit voortgekomen. Daar ben ik verder niet 
bij betrokken geweest, maar mijn kennismaking met het creatieve wijkdeel 
bracht me weer in contact met Kunst te kijk. Van daaruit werden lezingen met 
dia’s over kunst verzorgd en ik verzorgde de uitnodigingen aan kunstenaars en 
de techniek zoals projectors, later videoschermen en uiteindelijk de techniek 
rondom powerpointpresentaties. Die lezingen hielden we op de zolder van de 
muziekschool in wat bekend werd als het Zolderatelier. En dat heeft altijd het 
meest mijn hart gehad!”
Henny leunt achterover om te vertellen hoe indertijd iemand van de 
Muziekschool vroeg of zij die ruimte misschien konden gebruiken. Het was er 
stoffig, gammel en er hing één elektriciteitspeertje, herinnert Henny zich.  “Maar 
de ruimte was, met wat verbouwing, heel geschikt voor de tekencursussen die 
onze kunstenaarsgroep gaf. We kregen een lening voor de verbouwing en toen 
kon het Zolderatelier van start. Het atelier bood voor gunstige prijzen cursussen 
aan op gebied van tekenen en schilderen, die wij dankzij een subsidie van de 
SKVR door goede docenten konden laten geven. Ik verzorgde de financiën, en 
werkte mee met de uitgifte van folders en de inschrijvingen. Vele vooral oudere 
mensen – het vutgehalte was hoog – konden wij dankzij onze lage huur en 
de subsidie op een betaalbare manier een mooie invulling aan hun vrije tijd 

bieden. In 2005 hebben we nog een tentoonstelling georganiseerd waarop ook 
de directeur van de SKVR kwam. Hij was diep onder de indruk. Maar helaas 
veranderde het beleid bij de SKVR. Er kwam een nieuw huurcontract, waardoor 
wij veel meer huur moesten betalen en toen kregen we het niet meer rond. We 
moesten stoppen. Heel jammer.”
Dat Henny het financieel niet meer rond kon krijgen, zegt iets. Vanaf dat hij in 
‘88 benaderd werd om penningmeester van de Schiebroekse Gemeenschap te 
worden doet hij al jaren niet anders dan onderhandelen met de deelgemeente 
over subsidie, het zoeken van budget om activiteiten mogelijk te maken 
en goed op de centjes letten. Henny is op de penning, want je kunt alles 
maar één keer uitgeven. Dus ieder idee wordt door hem gewikt en gewogen 
op financiële consequenties. “Ik ben geen liefhebber van politiek” zegt hij. 
“Maar als bestuurslid van de bewonersorganisatie moet je wel: altijd moet je 
onderhandelen met de deelgemeente en altijd denkt zo’n deelgemeentebestuur 
aan bezuinigen. Goede communicatie, je goede naam ophouden en zo een 
goede relatie met het bestuur opbouwen; dat is altijd mijn uitgangspunt 
geweest. Elke penning moet je kunnen verantwoorden. Dat is me tot dusverre 
steeds gelukt. Ik heb altijd kunnen aantonen dat het niet om luxegelden gaat en 
dat je dus moet weten wat je doet als je wilt bezuinigen. Ik ben op de penning, 
maar ik ben nooit een cent tekort gekomen. Ik word nu tachtig, ga zo lang ik 
kan in goede gezondheid door en hoop iedere penning verantwoord voor de 
SBO en voor Schiebroek te blijven besteden.”

Ook dit jaar organiseert buurtvereniging Moltzerhof weer een leuke 
kindermiddag. Op zaterdag 4 juni zijn alle kinderen die aan de Moltzerstraat en 
de Kemperweg wonen van harte welkom om te komen spelen op het grasveld 
van de speeltuin aan de Moltzerstraat. Hier worden spelletjes georganiseerd 
voor kinderen tot en met 12 jaar oud. De oudere kinderen mogen natuurlijk 
helpen. Wat is er zoal te doen? Een hoop spelletjes dus zoals sjoelen, vier 
op een rij, touwtrekken en zaklopen, maar de kinderen kunnen zich ook laten 
schminken, springen op een luchtkussen en popcorn of een ijsje eten. 
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Zet dit vast in uw 
agenda! Deze middag is vrij toegankelijk voor alle kinderen die aan de 
Moltzerstraat en Kemperweg wonen. Natuurlijk kan de kindermiddag niet 
gehouden worden zonder de hulp van de volwassen bewoners van de wijk. 
Heeft u tijd en zin om mee te helpen, stuur dan een e-mail naar:
bestuur@moltzerhof-schiebroek.nl. 
Meer informatie over  de activiteiten van Buurtvereniging Moltzerhof vindt u op 
www.moltzerhof-schiebroek.nl.

Zaterdag 4 juni 2011: Kindermiddag Moltzerhof
Jeanine Tanis
SCHIEBROEK
bestuur@moltzerhof-schiebroek.nl
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SBO
BESTUUR
Jan van Arkel voorzitter
vacature  secretaris
Henny Müller penningmeester 
Jan Leeninga
Annette Abbink
Bram den Braber
Kamla Bacha

LIDORGANISATIES
Bewonerscommissie PWS Schiebroek
Mw. A. Belet, tel. 422 72 25
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
s.sinnecker@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. van Slagmaat, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Mw. M. Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek
Mw. L. van Kleij-Gouw tel. 422 97 16

SBO-SECRETARIAAT
Kastanjesingel 80 (zij-ingang wijkgebouw 
Castagnet), tel. 422 77 28. Als u langs wilt 
komen, bel dan even met Esther Newar.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
Internet: www.leven-in-schiebroek.nl

DONATIES
Op giro 59 04 84 kunt u uw bijdrage storten 
t.n.v. penningmeester Samenwerkende  
Bewonersorganisaties Schiebroek.

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

REDACTIE
Marijke van Seventer, Jan van Arkel, Marijke 
Driever en Margot Leeninga
Gastschrijvers: Ingeborg Diepstra, Dirk 
Krans, Kees Keller, Hilde van Halm
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 23 juni 
2011. U kunt uw kopij vóór 30 mei 2011 
inleveren. 
Redactieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
Email: redactie@leven-in-schiebroek.nl
U kunt uw kopij ook afgeven bij de balie van 
Lokaal Cultuur Centrum Castagnet.

LETS Ruilwinkel
SVR, tel. 292 36 66
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. v.d. Meer, tel. 223 34 66
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Klankbordgroep Zuringstraat
Mw. W. Hoogervorst, tel. 422 77 28
Actiecomité Asserpark
Mw. M. Plooij, tel. 422 77 28
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Bewonersgroep Hamakerstraat
Hr. R.P.L.Nooij, tel. 06-21261015
Bewonersgroep Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761
Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid
Cocky van Trigt, tel. 418 29 46.

Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek

CSI SCHIEBROEK

CSI SCHIEBROEK

WONINGINBRAKEN (deel 2)

Vorige keer hebben wij het gehad over woninginbraken. Wij meldden toen dat er 
vooral ‘s nachts ingebroken werd. Mogelijk is bij u daardoor de indruk ontstaan 
dat er alleen gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd wordt ingebroken, 
maar dat is niet zo.
Veel inbraken vinden ook overdag plaats. Vooral in de zomermaanden: veel 
insluipingen wanneer het weer beter is en enige ramen open staan.
De vraag is aan u om ook overdag alert te zijn op verdachte personen en/of 

omstandigheden en het ons te melden in voorkomende gevallen.
Helaas zien wij ook bij buurtonderzoeken en nazorgacties naar aanleiding van 
inbraken dat veelal het hang- en sluitwerk niet op orde is.
Basiszaken zoals een secustrip en bijzetsloten aan de voorzijde ontbreken vaak, 
maar ook zien wij dat in veel gevallen de achterzijde van de woning minimaal is 
beveiligd door het ontbreken van een goede verlichting.
Wij wijzen u daarom nogmaals op de site www.politiekeurmerk.nl voor als het 
over veilig wonen gaat. 

Inmiddels hebben wij ook enige aangiftes binnen over zakkenrollerij op de 
weekmarkt op het Rododendronplein. Houdt u a.u.b. rekening met het feit dat 
er kennelijk weer enige figuren lopen te “shoppen” in onze wijk. Het wijkteam zal 
de komende tijd enige preventieacties houden waarbij in voorkomende gevallen 
een folder in uw tas wordt gedaan waarin u wordt gewezen op de mogelijkheid 
van diefstal van uw portemonnee. 

Voor de parkeerders in de wijk wijzen wij u nogmaals op de strenge aanpak van 
het wijkteam ten aanzien van de op- en afritten voor invalidenvoertuigen die op 
vele hoeken van de straat zijn aangebracht. Zo’n bekeuring kost honderd euro 
en dat kunt u beter voor zijn.

Graag tot een volgende keer en tot ziens in de wijk!
Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek.
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JEU DE BOULES

JEU DE BOULES - DE SPORT VOOR IEDEREEN!

LEZER-in-Schiebroek?
Jazeker! Dit blad komt uit sinds 1956 en houdt u op de 
hoogte van alle ontwikkelingen in Schiebroek. 
Steun daarom dit blad en wordt LEZER. 
Uw vrijwillige bijdrage op girorekening 59 04 84 
t.n.v. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek 
wordt zeer gewaardeerd. Dank u wel! 

Marijke Driever
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Jeu de Boulesclub Maasstad, opgericht in 1986 en gevestigd aan de 
Hazelaarweg 38, vierde onlangs het 25-jarig jubileum. Met een recep-
tie en aansluitend een gezellig feest voor alle leden met partners in 
het clubhuis. In het clubhuis is sinds kort een nieuwe keuken geïnstal-
leerd en die kwam nu goed van pas.
We hebben een afspraak met Leo van der Eijnden. Met gepaste trots 
vertelt hij dat hij eerst zes jaar wedstrijdsecretaris van de club was 
en nu voor de derde keer gekozen als voorzitter. Hij hoopt dat de club 
meer nieuwe leden gaat aantrekken. “Het is een sport voor iedereen 
en er komt heel wat bij kijken.” De club telt inmiddels 95 leden. De 
jongste is 36 jaar en de oudste 92 jaar. “Zelf ben ik op mijn twintig-
ste begonnen en ik speel dus al vijftig jaar – inmiddels speel ik in de 
ereklasse.”

SPELREGELS
Jeu de boules wordt gespeeld met metalen ballen met een gewicht tussen 650 
en 800 gram per bal. Het is de bedoeling de metalen ballen zo dicht mogelijk 
bij een klein houten balletje – genaamd het but – te werpen of te rollen. De 
ondergrond waarop hier wordt gespeeld is grind. Jeu de boules kan zowel één 
tegen één worden gespeeld als met een team van twee of drie spelers. Eerst 
wordt er getost wie er mag beginnen. Degene die de toss heeft gewonnen trekt 
een cirkel op de grond en gooit het but uit op een afstand tussen de zes en tien 
meter. Vervolgens wordt door het team dat de but heeft geworpen ook de eerste 
boule geworpen. Hierbij wordt geprobeerd de metalen bal zo dicht mogelijk bij 
het houten but te gooien. Daarbij moet er op gelet worden dat de voeten in 
de cirkel staan en niet van hun plaats komen voordat de boule de grond heeft 
geraakt.

COMBINATIE VAN TACTIEK EN CONCENTRATIE
Vervolgens mag de tegenpartij proberen een boule dichter bij het but te gooien 
(pointer), de bal van het andere team te verplaatsen (tirer of schieten) of het 
but te verplaatsen. Dit is een combinatie van concentratie en tactiek en het spel 
is iedere keer anders. Het team dat het dichtste bij het but ligt, speelt pas weer 
als de tegenstander beter ligt of geen boules meer heeft. Voor elke boule die 
dichter bij het but ligt dan een boule van de tegenpartij krijgt men één punt. Het 
spel eindigt als een team het eerste 13 punten heeft behaald.

BOULODROME
“Maasstad” heeft 23 buitenbanen en er zijn 10 binnenbanen in het 
Boulodrome. Dit is een gezellige binnenhal, met fraai geschilderde muren die 
een heel Frans dorp voorstellen. Zo is er een café, een bakker, een wijnboer en 
een dorpje verderop op de wanden geschilderd. Dus ook als het regent buiten 

kan er op de binnenbanen worden gespeeld.

INTERESSE?
Als het u leuk lijkt om zelf eens een kijkje te nemen, dan kunt u het beste 
langskomen op de dinsdagmiddag of de avond. Dinsdagavond is de 
trainingsavond (van 19.00 tot 21.00 uur) bij deze club. U zult zeker in het 
begin goed begeleid worden en de jeu-de-boules-ballen kunt u dan nog van 
de vereniging lenen. Aspirantleden worden uitgenodigd om zes keer op proef 
te komen spelen, waarna zij kunnen beslissen al dan niet lid te worden. Het 
jaarlidmaatschap bedraagt voor volwassenen € 108,– per jaar en de eenmalige 
entreekosten bedragen € 13,–. Jeugd tot 15 jaar: € 26,– en van zestien tot 
achttien jaar € 39,–. Elke tweede vrijdagavond van de maand wordt er in het 
clubhuis gekaart: klaverjassen. Kijk eens op de website: www.jbcmaasstad.nl.

Voorzitter Leo van der Eijnden verwelkomt graag nieuwe leden!

VROUW RIBES EN 
DE SCHOONMAAK
Het is heerlijk lenteweer en dan is het goed wandelen
in ons mooie Schiebroek! Dus op naar het Schiebroekse 
park dacht ik dan ook, want daar komt nu het nieuwe groen. 
Dat klopt ja, maar behalve het nieuwe groen ligt er ook het nieuwe afval. 
De lentelolliepapiertjes, de wikkels van de nieuwe energieschenkende repen; 
het ligt allemaal in de bermen. 
Kan daar niets aan gedaan worden, dacht ik, en ik bleek niet de enige te zijn 
die dat dacht. Want in en om het park liepen scholieren rond met een soort 
afvalzakken en grijpers. Fantastisch! Alleen, ze leken me niet zo overtuigd van 
hun missie: ik zag niets dan sloffende voeten en lange gezichten. Praten met 
elkaar deden ze wel, zo te zien veel liever zelfs.
En toen kwam er een opgewekte juf aan. “Hoe vindt u ons initiatief?” vroeg 
ze. “We willen onze kinderen bijbrengen dat het opruimen van je afval een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Goed om voor later te weten. Per slot 
leren ze niet voor de school, maar voor het leven, nietwaar?” 
“Goed idee”, zei ik, “alleen zijn ze niet zo enthousiast”. “Ze moeten het natuurlijk 
nog leren zien”, gaf de juf toe. “Daarom hebben we ze een beloning toegezegd 
voor elke volle zak.” 
Zou dat echt werken, vroeg ik me af terwijl ik langs zo’n langzame trein liep. Ik 
sloeg de hoek om en ja, daar zag ik er één met een blij gezicht aan het werk. 
Trefzeker werd de grijper neergelaten in de afvalbak naast het pad en in een 
recordtempo werd de zak daarmee gevuld. Die komt er wel, dacht ik. Goed om 
voor later te weten. Want nietwaar, je leert niet voor de school, maar voor het 
leven. 
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Meesterlijk
in Bouwen

Aannemingsbedrijf Bouw- Onze opdrachten zijn,
meester weet als geen ander naast particulier, ook het
dat afspraken moeten  aanpassen van winkel-
worden nagekomen. En dat inrichtingen en het
kwaliteit geen uitzondering onderhouden van verpleeg-
moet zijn. Zeker als het om huizen tot aan bedrijfs- en
verbouwingen of winkel-  fabriekspanden toe.
inrichtingen gaat. Tijd is  Omdat ze weten dat
geld, voor u maar zeker ook Aannemingsbedrijf
voor ons. Dat is ook de  Bouwmeester de
opvatting van onze   afspraken nakomt en
opdrachtgevers.   dat kwaliteit
Voor nieuwbouw en  vanzelfsprekend
renovatie projecten.  moet zijn.

Aannemingsbedrijf 
E.J. Bouwmeester B.V.

Meesterlijk in vertrouwd bouwen!
Adrianalaan 381 - Rotterdam - tel: 010-4224122

Peppelweg 70a,
3053 GN Rotterdam
Tel.: 010 - 418 44 19
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