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“RED DE BIEB!”

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

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

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

Post-ruitersport

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

Ganzerikplein 10, 3053 EA Schiebroek
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl tel. 010-2261586/06-17540015

Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs
tel. 010-7518363/06-48277450

De keuze van Henriëtte:

JOSHUA FERRIS:
DE NAAMLOZEN

Tim Farnsworth, succesvol advocaat en volkomen gelukkig
met zijn leven en gezin, wordt plotseling overvallen door een
onbedwingbare “loopdrang”.
Wat begint als een afwijking eindigt in een psychose.
Door het boek heen wordt al snel duidelijk hoe
allesverwoestend dit is, niet alleen voor zijn eigen leven , maar
vooral ook voor de levens van zijn naasten.
Ondanks alles is het verlangen bij elkaar te blijven
allesoverheersend.
En Tim? Als je op straat een haveloos persoon tegenkomt dan
herken je daarin ongetwijfeld Tim, je ziet hem terug in elke
zwerver, dakloze, naamloze die je tegenkomt.
Vergeten doe je hem nooit meer.
Voor online bestellen: www.coelers.nl

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

RED DE BIEB!

SCHIEBROEK KÉN NIET ZONDER DE BIEB!
op voor werkgelegenheid. Al zwijgen de werknemers diplomatiek. Of de
Ondernemingsraad van de bibliotheken Rotterdam zich actief zorgen maakt?
Ook dat is de woordvoerder van de Rotterdamse bibliotheken nog onbekend.

Kees Keller
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

De dreigende sluiting van de bibliotheken in Schiebroek en Hillegersberg in 2013 roept bij gebruikers emoties en vragen op. Verontruste
wijkbewoners laten het er niet bij zitten. De bieb is te belangrijk! Met
posters en plakkers ‘Red de bieb’ vragen de actievoerders aandacht.
Op http://reddebieb.blogspot.com. kunt u er meer over lezen en de
petitie tekenen. Of volg de actie op Twitter: @reddebieb
INGRIJPEND
Handtekeningenacties zetten kracht bij aan pleidooien om de filialen te
behouden. Verontruste klanten, ook ouderen, vragen zich af of de modernisering
niet op hol slaat. Dichtbij huis in een gebouw een boek lenen. Met altijd attent
personeel aanwezig voor goed advies. Kan de veelbejubelde digitale snelweg
dit vervangen? De plannenmakers bij de gemeente denken van wel. In folders
voor de klanten wordt het ingrijpende voornemen uitgelegd. Het College van
Burgemeester en Wethouders zond de plannen naar de gemeenteraad. Bij
publicatie van deze uitgave zijn er vermoedelijk al debatten geweest. Bevolking
en politiek oefenen intussen forse druk uit om af te zien van de sluiting.

MODERNISERING
De tijdgeest en nieuwe ontwikkelingen zijn veelgebruikte argumenten voor
veranderingen. Consumenten moeten maar begrijpen dat overheden ‘inspelen’
op actuele situaties. Anders gezegd, sluiting van bibliotheken in wijken om
tot zes grote locaties in Rotterdam te komen, is juist prachtig in hun visie.
Onder het dak van grotere vestigingen kan véél meer. De gebruikers gaan
dit waarderen, verwacht de overheid. “De bibliotheken zijn veel langer open,
hebben meer te bieden en er is meer te beleven”, zegt de gemeentefolder.
Digitaal, dat is het helemaal, zo lijkt het. Digibeten kunnen zo ook steeds beter
leren omgaan met moderne mediatechnieken. En boeken lenen. Wel verder van
huis, zo stelt de gemeente. Maar dan nog altijd goed bereikbaar per openbaar
vervoer.

BANEN
Gaan de scholen er niet op achteruit? Geen zorgen, legt de gemeente uit,
want in de nabije toekomst komt de bibliotheek naar de scholen toe. Deze
‘vernieuwing’ gaat zich ontwikkelen in samenspraak met het onderwijs.
Inderdaad, de kredietcrisis en opgelegde bezuinigingen versnellen de plannen
voor sluiting. Ook de woordvoerder van de bibliotheek ontkent dat niet. Over
de positie van personeel in de bedreigde vestigingen weet de woordvoerder
nog niets te melden. Maar sluiting levert bij het personeel vast bezorgdheid
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ACTIES
Gele folders met de tekst ‘Red de bieb’ hangen intussen aan winkels en op vele
andere strategische plekken. Handtekeningenacties gaan door. Via de SP zal
de politiek, mogelijk gesteund door andere fracties, op het vinkentouw zitten.
Dit om uiteindelijk de ‘verschraling’ in de welzijnsvoorzieningen te voorkomen.
De bibliotheek is volgens gebruikers meer dan een plek om een boek te lezen.
De bieb heeft een belangrijke sociale functie. Het is een ontmoetingsplaats.
De bieb biedt bewoners meer dan een tasje boeken. De bibliotheek is ook het
middelpunt van culturele activiteiten. Daarbij is het fysiek elkaar ontmoeten
van belang. Digitaal is daarvoor geen alternatief. Onder meer op basis van deze
argumentatie gaat SP-politicus Leo de Kleijn door met strijden voor behoud van
de bibliotheken in Schiebroek en Hillegersberg.
Ruim vier miljoen Nederlanders zijn overigens lid van de bibliotheek. Op Radio 1
vroeg journalist Elma Drayer zich af of oud-bibliothecaresse Annie M.G.Schmidt
de kaalslag onder het landelijke netwerk van bibliotheken zou begrijpen.
Misschien wel, was het aarzelend antwoord van een overheidsdienaar.
POLITIEK
Leo de Kleijn diende eind vorig jaar een motie over dit thema in. Met als
strekking: geen sluiting totdat onderzoek naar bezoekersaantallen was
afgerond. Ook hij onderstreept de sociale functie van bibliotheken. Ja, hij kent
de verhalen over de noodzaak tot ‘moderniseren’ van de bibliotheken. Maar
de dienstverlening dichtbij huis mag toch wel op peil blijven, vindt ook Kleijn.
Hij vindt het vreemd dat er nu toch sluiting wordt aangekondigd. Terwijl nader
onderzoek uitwijst dat de bezoekersaantallen in de betrokken filialen goed zijn.
Leo de Kleijn heeft zeker andere fracties benaderd voor steun.
De digitale snelweg, de automatische boekenautomaat, of andere moderne
media zijn geen alternatief voor een fysiek goed bereikbare bibliotheek in deze
deelgemeente met 40.000 inwoners, vinden de actievoerders en weten zich
daarbij gesteund door vele bewoners.
Begin maart 2011 neemt de gemeenteraad een besluit.

Ervaringen van actiecomité RED DE BIEB
Volgens de twee initiatiefnemers, Nel Keus en Inge Overkleeft, is de respons op
hun acties overweldigend. Iedereen reageert, zonder uitzondering, positief en
hartverwarmend. Niet alleen basisscholen, waar zij met onze handtekeningenactie
zijn begonnen, maar ook buurtbewoners en bewonersvereniging zeggen graag
hun medewerking toe en mobiliseren de mensen om tegen de sluiting te tekenen.
Winkeliers zijn benaderd met het verzoek om de actie te steunen door zichtbaar
een poster RED DE BIEB op te hangen. Ook hier was de bijval groot en al snel
verschenen de gele raamposters op de winkelruiten. Bij de AH in Schiebroek vroeg
een medewerkster naar blanco handtekeningenlijsten, want zij wilde snel haar
collega’s laten tekenen. Wilt u ook tekenen? Dat kan hieronder. Zend de bon naar de
SBO, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam of geef 'm af aan bij de balie van LCC
Castagnet, Larikslaan 200.

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

Ik wil dat de bibliotheek in Schiebroek behouden blijft!
Naam:
Handtekening:
www.leven-in-schiebroek.nl
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Bekedam is ‘nieuw’ in het dagelijks bestuur van onze deelgemeente, maar vol enthousiasme om aan haar toch niet geringe taak te beginnen. Zo va
or het interview naar ons toe. Ik weet niet of een wethouder van de Coolsingel ditzelfde gedaan zou hebben.
mevrouw Bekedam mag dan nieuw zijn in het bestuur, de zaken waarmee zij belast is gaan haar al lange tijd aan het hart, als inwoonster van Schie
ier gewoond, met alleen een onderbreking voor mijn studietijd, maar daarna ben ik weer snel teruInterview met Dick van Sluis, fractievoorzitter van

OOK ZO’N ZIN IN HET VOORJAAR?
Kom dan naar de HEMA, want de
nieuwe voorjaarscollectie is binnen!

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
ALGEMENE RECHTSPRAKTIJK/
STRAFRECHTSPECIALIST

Stichting Blok’s Paperwork, Peppelweg 152, 3053 GW Rotterdam, tel. 010-418 93 33
www.blokspaperwork.nl info@blokspaperwork.nl
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at zij het contact met bewonersorganisaties serieus op. Dat kon de SBO al meteen merken: door omstandigheden konden wij niet naar het deelgem

ebroek en als lid van Groen Links. ”Mijn partij heeft maar 2 van de 19 zetels”, zegt zij, “dus het was allerminst zeker dat ik in het bestuur zou kome
WINKELS
Leefbaar Rotterdam

BEWONERORGANISATIE SBO STAAT VOOR UITDAGING
Bestuur SBO
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

In ons vorig blad hebben wij u verteld dat de deelgemeentelijke
bezuinigingen aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de
bewonersorganisatie van Schiebroek, de SBO. Dit is het vervolg
van onze strijd om de SBO voor Schiebroek te behouden.
Op 15 februari jl. hebben wij een gesprek gevoerd met leden van het dagelijks
bestuur van de deelgemeente over hoe het nu verder moet met de bewonersorganisaties. Ter voorbereiding zijn door de SBO alle zaken op een rijtje gezet wat
betreft de wensen en mogelijkheden voor handhaving van onze organisatie. Uitgangspunt daarbij was dat de bezuinigingen niet ten koste zouden mogen gaan
van de professionele ondersteuning en de dienstverlening aan de bewoners en
maatschappelijke organisaties. En dat is gelukt.
Wel wordt aan de SBO gevraagd om niet meer uit te geven dan strikt noodzakelijk om op die manier geld over te houden ten gunste van de begroting van
2012. Want dan komt de echte uitdaging, namelijk om in 2012 10% – 20%
minder uit te geven. Hoe dat moet? Met elkaar zullen wij creatieve oplossingen
moeten bedenken, sommige zaken anders aanpakken en alle kostenposten
tegen het licht houden. Wat niet moet gebeuren is dat ingeleverd wordt op de

kwaliteit van de bewonersorganisatie. Het gaat er om dat er voor Schiebroek
een levendige, flexibele, informatieve en communicatief sterke bewonersorganisatie blijft functioneren. Het is de opgave voor de komende tijd die vorm te
vinden, die recht doet aan de inzet en het werk van de talrijke vrijwilligers, die
op een of andere manier verbonden zijn met de SBO. Daar hebben alle partijen
en de aangesloten organisaties baat bij.
En dat brengt ons meteen op het volgende: wij willen graag dat u met ons
meedenkt, niet alleen over die bezuiningen, maar vooral over wat de SBO voor u
als bewoner van Schiebroek kan betekenen. Want wij praten niet voor maar mét
u. Vandaar onze hartelijke uitnodiging om mee te praten op:

woensdag 23 maart
SBO-JAARVERGADERING
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: SBO-kantoor, Kastanjesingel 80 (achterzijde LCC Castagnet).
De stukken voor de vergadering, waarin de toekomst van de bewonersorganisatie centraal staat, liggen voor u klaar op ons kantoor.
Een belletje naar tel. 422 77 28 of een mailtje naar info@leven-in-schiebroek.nl
volstaat. Alle Schiebroekenaren zijn van harte welkom!

DE WINKELS BLIJVEN GEWOON OPEN!
Op 28 februari start Com·wonen met een renovatie aan de Peppelweg. Zowel de
woningen van complex Hoge Bloem als de onderliggende winkelruimten worden
aangepakt. De werkzaamheden vinden plaats van Peppelweg 120 tot en met
144. Naar verwachting worden de werkzaamheden in november 2011 afgerond.
“Een renovatie is natuurlijk altijd ingrijpend, maar de meeste werkzaamheden
vinden plaats in de woningen. We nemen maatregelen om te zorgen dat het
winkelend publiek en de bewoners en omwonenden er zo min mogelijk last van
hebben”, zegt Anouk Thijssen, projectmanager van Com·wonen. “Zo blijven de
winkels gewoon open en de stoepen, entrees en etalages goed toegankelijk.”

Aantrekkelijke Peppelweg
Het resultaat van de renovatie is dat het complex aan de Peppelweg er straks
weer aantrekkelijk uitziet. Van binnen, maar ook van buiten. “De buitenkant oogt
straks weer fris en strak. Dat is ook aantrekkelijk voor de buurt en iedereen
die er regelmatig winkelt. Daarom hebben we de start van de renovatie een
feestelijk tintje meegegeven. Voor iedereen die op dinsdag de 28e kwam
winkelen bij de betrokken ondernemers, stond er wat lekkers klaar”, zegt
Thijssen. De betrokken ondernemers zijn: Boekhandel H.M. Coelers, Gall & Gall,
ISSHOE Kinderschoenen, Meulman Profiel en Migaro Hairstyling.
In Schiebroek zijn sinds 1956 talloze bewoners actief om de tuinstad
zo prettig mogelijk te houden. Sinds die tijd zijn er veel voorzieningen
gekomen, zoals de weekmarkt, tramlijn 25, de bibliotheek, het
Dienstencentrum, Koninginnedag en noem maar op. Ze zijn er
allemaal gekomen dankzij de inspanning van Schiebroekenaren die
hun wijk een goed hart toedragen. Bewoners hebben zich verenigd
in verenigingen en comités. Ze kunnen allemaal een beroep doen
op de SBO, de centrale bewonersorganisatie, de Samenwerkende
Bewonersorganisaties Schiebroek. Ook dit blad komt sinds 1956
uit, mede dankzij de bijdragen van bewoners. Die bijdragen hebben
we hard nodig. Mogen wij u om een steuntje in de rug vragen? Wij
zijn blij met uw bijdrage op giro 59 04 84 t.n.v. Samenwerkende
Bewonersorganisaties Schiebroek. Heel blij zelfs! Dank u wel.

Onze winkels blijven gewoon open!

PRATEN EN BREIEN EN ZO...
Wereldwijd zoeken breiende, hakende en bordurende mensen van alle leeftijden
elkaar op: ze laten zich inspireren door anderen met wie ze hun handwerkpassie
delen, ze ruilen patronen, leren elkaar nieuwe technieken en drinken gezellig
koffie of een wijntje... Tineke Bakker en Elly Rooze hebben de handen ineen
geslagen voor een heuse wekelijkse avond ’Praten en breien en zo’ in Lokaal
Cultuur Centrum Castagnet. Neem uw eigen handwerk en materiaal mee of kom
gewoon eens kijken. Er is geen cursusleiding, maar iedereen helpt elkaar waar
het nodig is. En de gezelligheid: die maken we met elkaar! ‘Praten en breien en
zo’ is gratis en elke woensdagavond van 19u30 tot 22 uur.
Graag telefonisch aanmelden bij LCC Castagnet, tel. 010-4225096.

www.leven-in-schiebroek.nl
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Spindler Makelaars

THUIS

K

IN SCHIEBROEK

VRIENDEN?

Het klimaat hebben we tegen, maar dat belet
de vrijwilligers van het Kunstfestival niet om
met veel enthousiasme de 18e editie van het
Kunstfestival 2011 voor te bereiden. En juist nu
doen we een beroep op u: WORD VRIEND van
het Kunstfestival. Voor slechts € 12,– per jaar op
Rabo 1556 54 543 t.n.v. Stichting Kunstfestival
Schiebroek o.v.v. VRIEND houden we u op de
hoogte van al onze activiteiten. Reuze bedankt
alvast voor uw steun!

S.K.OUTFITS

Staat bekend om de steeds wisselende collectie
dameskleding, tegen zeer betaalbare prijzen.
Voor alle maten, inclusief grotere maten tot en met maat 58!
Peppelweg 76a, 3053 GN Rotterdam-Schiebroek
telefoon: 010-81 89 547
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PLASWIJCKPARK

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

Plaswijckpark, wie kent het niet? Heb je er als kind zelf niet
rondgelopen, dan ben je er toch wel later zelf met je kinderen
naartoe gegaan. En dat beslist vaker dan eens! Geen Schiebroekenaar dus of hij heeft iets met “Plaswijck”, net als de Hillegersbergenaren trouwens, maar dat geven we eigenlijk alleen
maar fluisterend toe…
STADSPARK
“Plaswijck is een prachtig stukje park dat aan alle kanten is ingebouwd door
de woonwijken eromheen”, aldus Ot Ciolina, voorzitter van het bestuur van
de stichting Plaswijckpark. “Dat vormt de charme ervan, die ligging op zo’n
ongebruikelijke locatie, maar het geeft ook de grenzen aan: uitbreiding is niet
mogelijk en met de buren zo dichtbij passen we natuurlijk goed op dat ze geen
overlast krijgen. Een modern pretpark met achtbanen en dergelijke kun je dan
niet realiseren. Maar dat willen we ook helemaal niet,” zegt hij beslist, “want dan
zou Plaswijck geen Plaswijck meer zijn.”
“Het lijkt natuurlijk mooi uit oogpunt van exploitatie” licht hij toe. “De gemeente
Rotterdam streeft ernaar dat instellingen zoals deze de eigen broek ophouden,
draaien zonder overheidssubsidie. En als Stichting Plaswijckpark kunnen we
ons daar goed in vinden. We zijn graag zelfstandig. Maar we geloven niet dat we
daarvoor het park ingrijpend moeten veranderen.”

KABOUTERTUINTJE
“Plaswijckpark is een kleinschalig familiepark en dat is ook de kracht ervan.
Onze attracties bestaan uit water, groen, dieren en spelen. Geen elektronica en
zo, maar natuurlijk plezier. Dat was vroeger al zo en dat blijft zo, dat zit in onze
genen. Ons ideaal is dat niet alleen de kinderen het hier naar hun zin hebben,
maar ook de ouders en de grootouders. Die moeten in de sfeer hier iets van
vroeger herkennen. En de kinderen, die moeten hier kunnen spelen en dingen
ontdekken, uitgedaagd worden, niet met een achtbaan, maar door bijvoorbeeld
een bezoek aan onze apen. Die zitten bij ons niet in een kooi, die zitten buiten.
In de kooi lopen de kinderen. Heel spannend voor allebei zo’n omgekeerde
situatie, ze blijven naar elkaar kijken!”
Al wandelend door het park wijst Ot diverse zaken aan: de mooie speeltuin, het
treinstationnetje, compleet met wachtkamer en perron, de havenspeeltuin… te
veel om op te noemen. “En er wordt natuurlijk altijd aan gewerkt, zoals hier aan
het Takkenhuis, kijk maar.” Hij wijst een bouwseltje aan van boomtakken, met
zitjes van boomstronken erin en een klein deurtje in de zijkant.
“Daarachter komt het kaboutertuintje” zegt hij geheimzinnig. Het is nog niet

helemaal klaar, maar het Takkenhuis geeft al heel goed aan wat bedoeld wordt
met herinneren aan vroeger: het is nieuwbouw, maar doet toch sterk denken
aan het “vroegere” Plaswijck.

HUIZE KANALLUS
Al wandelend door het park kun je niet anders dan beamen dat het een
prachtige locatie is. Maar het is wel leeg op de natte druilerige februaridag
wanner we er rondlopen. Hoe moet dat dan met die exploitatie?
“Dat is natuurlijk het grote probleem”, geeft Ot toe. “Om financieel onafhankelijk
te zijn moet je omzet draaien. En om de buurt niet te veel overlast te bezorgen
moet je proberen om die omzet te spreiden, zodat niet alleen op een paar
mooie warme zomerdagen de mensen komen en zodat als ze komen, ze dat
zoveel mogelijk op een verkeersvriendelijke manier doen.”
“Op dit moment wordt er gewerkt aan een binnenspeelplaats”, vertelt hij, ”dat
wordt Huize Kanallus, want daar kan alles! Het wordt een groot overdekt plein
waar gespeeld kan worden zoals bij opa en oma, je weet wel waar altijd net
iets meer mocht dan thuis. Dat plein wordt gebouwd onder een met groen
begroeide heuvel waar je natuurlijk ook overheen kan rennen en met ramen die
uitzicht bieden op de natuur en de seizoenen. Want we willen dat de kinderen
de seizoenen hier echt mee kunnen beleven”, legt hij uit, “zoals bij opa en oma
waar ze in het tuintje de bollen helpen poten, plantjes begieten enzovoort.
Zeker voor onze stadkinderen een heel nieuwe belevenis! En ook Huize Kanallus
moet met wisselende speelmogelijkheden straks aansluiten op de seizoenen. In
2012 moet het klaar zijn, dan hebben we een mooie speelgelegenheid,ook bij
minder goed weer. Zo hopen we meer jaarrond actief te zijn en de piekvorming
te verminderen. Daarnaast zijn we in gesprek met de deelgemeente om een
manier te vinden om de mensen te wijzen op andere parkeermogelijkheden
binnen de wijk. Maar in onze PR leggen we vooral de nadruk op de mogelijkheden van het OV. We zijn dan ook erg blij dat lijn 25 tegenwoordig bij halte
Meidoornweide ook Plaswijckpark omroept. Er ontbreekt alleen nog een
wegwijzer bij de halte, maar die komt er ook.”

DE BRUG!
Er is Plaswijckpark duidelijk wat aan gelegen om op goede voet te blijven met
de buurt, ook en juist bij grotere bezoekersaantallen. Wij Schiebroekenaren
waarderen dat, per slot houden wij van het park. Maar er blijft één klein, nou ja
klein, struikelblokje waar menige Schiebroekenaar zich aan bezeert: de brug.
“De brug?”, vraagt Ot Ciolina verbaasd en luistert aandachtig naar ons verhaal.
Dat velen van ons de brug ontsierend in het landschap vinden en onmogelijk
te gebruiken als je een buggy bij je hebt. Dat hij ’s avonds een hangplek vormt
voor elementen waar de buren niet blij mee zijn. En dat last but not least de
brug ook door Plaswijck zelf haast nooit gebruikt wordt en meestal afgesloten
is. Kan die brug niet beter weg? “De brug is bedoeld als attractie bij het
binnenkomen”, zegt Ot. “We hebben ons nooit gerealiseerd dat je er ook zo
tegenaan kunt kijken. Daar gaan we nog eens heel goed over nadenken.”
www.leven-in-schiebroek.nl
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SCHIEBROEK VAN TOEN...
Margot Leeninga
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

In het LiS-magazine van februari jl. publiceerden we een interview met de heer en mevrouw Van Rijn. Natuurlijk kwamen daar
reacties op en werden we weldra uitgenodigd om eens te komen
praten. Broer en zus Van den Berg (resp. 1931 en 1928) vertelden dat zij de heer Van Rijn sr. goed hebben gekend.
Kinderen waren ze nog toen de heer Van Rijn bij hun ouders
over de vloer kwam. In de boerderij op een van de oudste
plekjes van Schiebroek: de Landscheiding. Later gingen we op
bezoek en spraken wij nog een keer met Niek van den Berg in
de oude boerderij aan de Landscheiding.
DE BOERDERIJ
“Wij kennen de oude heer Van Rijn van vroeger”, vertelt mevrouw Van den Berg.
“Hij kwam regelmatig bij ons op de boerderij, vader kende hem vanwege de
gemeente Schiebroek. Zijn moeder was een Van der Kooij, net als onze moeder;
ze waren van dezelfde stam. Soms kwam hij om wat melk te halen, maar in de
oorlog had hij een eigen stukje grond waar hij groenten verbouwde. Er waren er
nog meer, De Bie van de bouwpolitie en Van der Merwe uit de Robijnstraat. Een
klein stukje grond om de ergste nood te lenigen.
Wij gingen op de Bovendijk naar school. Op zondag gingen we eerst naar
de zondagsschool aan de Schoolstraat en daarna naar het kerkje aan de
Larikslaan”, vervolgt ze, waarna haar broer inhaakt: “Schiebroek was een en al
polder en de Landscheiding was en is de grens tussen Delfland en Schieland.
Deze kant is Schieland. Vroeger was dat een dijk. Aan de ene kant beginnend
bij Overschie, Berkel en Bergschenhoek en aan de andere kant de gemeente
Bleiswijk. De grens liep boven het oude dorp Zoetermeer langs richting kust. In
Den Haag is er een verpleeghuis met de naam ‘Huize Landscheiding’. We wonen
dus op een van de oudste plekjes van de polder Schiebroek”, vertelt hij trots.

OUD-SCHIEBROEK
“Aan het einde van de Adrianalaan was het stationnetje, maar toen de halte
Wilgenplas gebouwd werd, werd het station gesloten en kwamen er hekken
omheen. We klommen er als kind gewoon overheen, met fiets en al. Als je aan
het einde van de Lindesingel onder het tunneltje door ging, kwam je op het
land van boer Kranenburg.”

De heer en mevrouw Van den Berg

LUNAPARK
“Vader had twee percelen grond achter elkaar en dat liep tot aan de Grote Plas
(Wilgenplas, red.). Voordat station Wilgenplas er kwam, was daar het stadion
van voetbalclub Xerxes, met 35.000 zit- en staanplaatsen. Vooraan was een
trainingsveld, dan een kantine en de andere kant was bestemd voor de tennisclub. Toen het afgebroken werd, kwam er een lunapark met allerlei attracties
waaronder een achtbaan. Op de foto is daar nog een stukje van te zien. En bij
ons achter kon je de enorme hoeveelheid badhokjes van zwembad Wilgenplas
zien. Later brak de ziekte van Weil uit en moest het bad gesloten worden. Bij
halte Wilgenplas was ook een politiepost, het gebouwtje stond leeg. Tijdens de
bombardementen is Jan Diepstra daarin getrokken met een koffie- en theetentje.
In de oorlog is het Xerxes-terrein verder ontmanteld. Wij herinneren ons nog dat
er in augustus 1940 een vakantieschool gehouden werd voor alle Schiebroekse
schoolkinderen. We zongen er een liedje op de wijs van ‘In Holland staat een
huis’. Het refrein ging ongeveer zo:
In Schiebroek woont een mevrouw
die mevrouw hield veel van jool
ze stichtte een vakantieschool
ze stichtte een vakantieschool
die vakantieschool is hier
en we hebben er veel plezier.”

De Landscheiding anno 1936. De donkere en lichte strepen zijn sloten.
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De heer van den Berg weet nog precies hoe de Doenkade 		
werd aangelegd: “Rond 1938 werd de provinciale weg, de 		
Doenkade, aangelegd. Dwars over de boerderij van de familie
Meindert. De dijk zelf werd handmatig door werklozen 		
weggegraven. Er kwamen diepe sleuven van zo’n acht à tien
meter breed.”
In Overschie was de zandoverslag en vandaar reden drie stellen treinen met elk zo’n tien à twaalf kiepkarretjes over smalspoor heen en achterstevoren weer terug via de wisselplaats.
De karretjes werden met de hand omgekiept.
“Pas na de oorlog”, vervolgt de heer van den Berg, “het 		
zal in 1948 geweest zijn, kregen we stroom. En het heeft 		
nog tot 1961 geduurd voordat er een waterleiding werd 		
aangelegd op de Landscheiding.
Tot die tijd gebruikten we de regenput en als het water 		
niet helemaal schoon was, haalden we het bij de buren; de
naaste buur woonde ca. 200 meter verderop.

SCHRIJVERS
Het werkwater haalden we uit de sloot, dat gebeurde met een pomp.

PAADJE VAN DUIZEND TREE
De heer Van den Berg is altijd op de boerderij blijven wonen. Tot voor vijf jaar
geleden hield hij ook nog vee. Hij heeft altijd veel belangstelling gehad voor
zijn directe omgeving en weet er met liefde over te vertellen. “Vanaf de Kleiweg
(de grens van Schiebroek, red.) over de spoorbomen kwam je op de Achterweg
en dan kon je rechts over de Scherpendrechtsweg via een ophaalburg op de
Bovendijk komen. In die hoek lag de uitspanning van Voets en daartegenover
zat het August Herman Franckehuis, een gesticht voor moeilijk opvoedbare kinderen. Naast het spul van Voets stond ook een brandweerhuisje, daarin stond
alleen een bluswagentje met een brandspuit. Iets verderop lag het Paadje van
Duizend Tree, het liep langs de spoorlijn die direct vanaf de Maasbruggen langs
het Hofplein kwam. Het Paadje is er nog steeds, het ligt nu ongeveer tegenover
Stadszicht.”

VLIEGVELD EN WIELERBAAN
De aanleg van het vliegveld was ook een groot werk in de directe omgeving van
de boerderij. Eerst in de polder Zestienhoven en later werd de baan verlengd
tot in de polder Schiebroek. De grond werd in 1964 aan de gemeente verkocht
na langdurige onderhandelingen, waarbij de boeren elkaar gesteund hadden
om een goede prijs voor de grond te krijgen. Het huis van Van den Berg werd
voorzien van dubbele ramen. De familie maakte er verder geen punt van, de
vooruitgang was niet tegen te houden.

tegen te houden. Maar toen de
gemeente de boerderij in 1975 wilde
slopen in verband met de aanleg van
een wielerbaan, constateerde broer Piet
– na grondige bestudering van de plannen – dat de grens van de baan precies
achter de boerderij langsliep.
Dus kon de boerderij, waar het gezin
Van den Berg met hun kinderen zo vele
jaren met liefde geleefd en gewerkt had,
behouden blijven.
De boerderij waar de zonen van Van Rijn
en Van den Berg elkaar ontmoetten en
speelden.
Hier, in de huiskamer van die boerderij
aan de Landscheiding, lijkt de tijd
nochtans te hebben stilgestaan.
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

SCHRIJVERS-in-SCHIEBROEK met Tom Lanoye
Margot Leeninga
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

In samenwerking met Boekhandel Coelers en Bibliotheek SchiebroekHillegersberg organiseert de Stichting unstfestival Schiebroek tweemaal per jaar een SCHRIJVERS-IN-SCHIEBROEK-avond in Cultureel
Centrum Castagnet.
Op donderdag 17 maart is TOM LANOYE te gast in de theaterzaal
van Cultureel Centrum Castagnet. De avond begint om 20.30 uur, de
zaal is om 20.00 uur open. Kaarten à € 9,- p.p. (inclusief een kopje
koffie/thee en een versnapering) zijn verkrijgbaar bij de balie van LCC
Castagnet en bij Boekhandel Coelers, Peppelweg 124.

K

TOM LANOYE
Tom Emiel Geraldine Aloïs Lanoye werd op 27 augustus 1958 in Sint-Niklaas
geboren als jongste zoon van een slager – een beroep dat al langer in de
familie beoefend werd, zoals Lanoye later duidelijk maakte – onder andere
in zijn verhalenbundel Een slagerszoon met een brilletje uit 1985. Hij was
een enthousiast kind met een grote fantasie dat veel las en de smaak van
toneelspelen te pakken kreeg.
Hij ging naar de middelbare school op het College van Sint-Niklaas en werd zich
in die tijd bewust van zijn homoseksualiteit, maar die openbaarde zich pas echt
toen hij naar Gent ging om Germaanse Filologie te studeren. Hij stortte zich in
het studentenleven, leerde Herman Brusselmans kennen en schreef gedichten
die hij naar tijdschriften stuurde en in eigen gedichtenbundeltjes uitgaf.
In 1979 debuteerde Lanoye met zijn eerste officiële publicatie, Beste gedichten
genoemd. Vier jaar later kwam zijn echte debuut uit, de dichtbundel De glazen
klomp. In 1985 brak hij door met de verhalenbundel Een slagerszoon met een
brilletje, die hij vervolgens herschreef tot een succesvol theaterstuk, waarmee
hij door België en Nederland toerde. In 1987 verhuisde hij naar Antwerpen,
waar hij zijn partner ontmoette. Een jaar later verscheen zijn eerste roman
Alles moet weg, die hij bewerkte tot filmscript. Het boek dat daarop volgde,

de autobiografische roman Kartonnen dozen, trok bij het publiek de meeste
aandacht en hij stond er wekenlang mee in de top 10.
Tom Lanoye schuwt de media zeker niet. Hij is zowel op radio en televisie als in
theater, tijdschriften en films te zien en komt door typische uitspraken, waarmee
hij het werk van sommige Vlaamse collega’s afbreekt, altijd in de belangstelling te staan. Het magisch realisme van Hubert Lampo noemde hij bijvoorbeeld
het tragisch realisme. Ook op het podium wil hij in de belangstelling staan: als
hij bij voordrachten zijn verhalen en gedichten naar voor brengt, dan spreekt,
fluistert, schreeuwt en zingt hij, terwijl hij van de ene kant van het podium naar
de andere kant springt. Maar zijn verhalen zitten dan ook vol fantasie...

www.leven-in-schiebroek.nl
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Verse
Groente

Lekker
Fruit

HANS CAMMAN

“Uw Gemakkelijke Groenteman
Gezonde
Salades

De

Kant & Klaar
Maaltijden
week rond met uw groenteman !

Elke dinsdag afhaaldag Odin Biologische Groente-tassen
Elke Woensdag alle Stamppotten 500 gram 2,50
Elke Donderdag alle Salades 300 gram 1,98

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

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

Verjaardagstip:

VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!
Ook voor uw reparaties zoals: goud,

geef een

zilver, horloges en klokken, vakkundig

“New Style” cadeaubon
modern, gewaagd
of een
compleet nieuwe look

gerepareerd met garantie. Rijgen en
knopen, taxaties... Kortom, daarvoor

Dames & Herenkapsalon

bent u bij ons aan het juiste adres!

“New Style”

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

mmm... lekker!

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
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TORTELEN

SPEELTUIN ‘DE TORTELTUIN’
Marijke Driever
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Als we het terrein van “De Torteltuin” , gelegen in het Melanchthonpark
aan de Van Enckevoirtlaan 6, oplopen zien we de speeltuin in het prille
voorjaarszonnetje. Bij de speeltoestellen aangekomen staan twee moeders
te praten en even verderop zijn drie kinderen aan het spelen. We vragen
aan de moeders of ze hier vaak komen. Eén zegt van wel, en de andere
niet. Die is meegekomen en zegt dat ze te ver weg woont om hier vaker te
komen. Desgevraagd mogen we een foto nemen van de kinderen op één
van de speeltoestellen. Even later lopen we het mooie clubhuis binnen,
waar we een gesprek hebben met Anja van Weijen en Mohand Elhamouche.
Anja is bestuurslid van de speeltuin en Mohand is één van de twee vaste
toezichthouders van de speeltuin. Hij ziet er samen met Bep van der Waall op
toe dat de kinderen veilig spelen, skelteren en knutselen. Anja vertelt ons dat
de speeltuin sinds 2008 een verbouwing heeft ondergaan en dat de naam toen
is veranderd van Bouwspeeltuin Melanchthon in “De Torteltuin”. Deze nieuwe
naam voor de speeltuin komt uit het bekende boek van Annie M.G. Schmidt,
waar de hoofdpersoon, Pluk van de Petteflet, naast een speeltuin woont die zo
heet.

VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN
De kinderen hoeven zich tijdens vakantieperioden niet te vervelen. Speciaal
voor hen is er een heel programma in elkaar gezet op de woensdagmiddagen.
van 14.00 tot 16.00 uur. Zo zijn er bijvoorbeeld een bingomiddag, schilderen,
brooddeeg kleien enzovoort. Ook aan de volwassenen is gedacht. Iedere
dinsdagavond op oneven weken is er klaverjassen. Ook bestaat de mogelijkheid
om te komen bloemschikken, namelijk op elke 4e donderdag van de maand.

Wel even van tevoren opgeven, telefonisch 422.39.83 of per e-mail.

SCHIEBROEKSE DAG
Eén keer per maand – steeds op de 4e vrijdag – wordt de “Schiebroekse
Dag” georganiseerd. Die begint om 11.00 uur en iedereen is welkom. De
kosten bedragen € 5,– p.p., inclusief een lunch en een of andere activiteit.
Voor aankomende landelijke vrijwilligersdag van “NL-Doet” op 19 maart a.s.
worden nog mensen gezocht die willen helpen met schilderen (onderhoudsschilderwerk) en mensen die het leuk vinden om plantjes te planten in de
speeltuin. Voor de materialen wordt gezorgd.
De speeltuin is geopend van maandag tot en met vrijdag vanaf 10.30 tot
18.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Kinderen tot en met 12 jaar
kunnen hier onder toeziend oog van Bep en/of Mo spelen. Kinderen tot 7 jaar
alleen onder begeleiding. De toegangsprijs voor een dagkaartje is € 0,50 per
kind per dag. Voor overige informatie: kijk op www.de-torteltuin of bel even naar
bovengenoemd telefoonnummer.

ZONDAG 13 MAART OPEN DAG BIJ TENNISCLUB T.O.E.G.
Tennisclub T.O.E.G. nodigt alle Schiebroekenaren uit om zondag 13 maart a.s.
langs te komen om te kijken of het iets voor ze is om lid te worden bij deze
gezellige tennisclub. Speciaal hiertoe zullen er zowel voor kinderen als voor
volwassenen proeflessen worden gegeven om 11.00 en om 14.00 uur.

LEUKE LEZERS-AANBIEDING
Al onze lezers kunnen gebruik maken van de aanbiedingen. De entreekosten
van € 40,– hoeven zij niet te betalen als ze op de Open Dag lid worden en
ze krijgen een blik tennisballen cadeau! Bovendien krijgen kinderen die op
die dag nieuw lid worden eenmalig gratis 15 van de 18 tennislessen van het
voorjaarsblok. De overige drie lessen van het lesblok moeten ze zelf betalen.
Wèl dienen ze dan eerst lid van de club te worden en het jaarlidmaatschap te
betalen. Voor kinderen tot 16 bedraagt dit € 125,-- en voor kinderen van
16 tot 18 € 154,--.

kunstverlichting bij alle banen waardoor het tevens mogelijk is om ’s avonds te
tennissen.
Het tennispark is gelegen aan de Weegbreestraat 14 in Schiebroek. Kom je
lopend of met de fiets dan kun je het beste de Larikslaan helemaal volgen en
rechtdoor het park van de Lindesingel doorlopen, daarna linksaf en dan zie je
TOEG links. Met de auto: einde Adrianalaan richting industrieterrein bij Royal
Sens-fabriek linksaf. Er is altijd ruim voldoende parkeergelegenheid.
Voor overige informatie kijkt u op www.toeg.nl.

GRATIS PROEFLESSEN
Er zullen zowel voor volwassenen als voor kinderen op deze dag gratis
proeflessen worden gegeven om 11.00 en om 14.00 uur. Je hoeft je hiervoor
niet van tevoren op te geven. Zorg er wel voor dat je op tijd aanwezig bent en
dat je sportschoenen aan hebt die geen zwarte strepen op de banen afgeven.
Een racket kan altijd wel even worden geleend.

TENNIS HET HELE JAAR
Bij TOEG kan je het hele jaar tennissen. Zowel ’s zomers als ’s winters kan er
op de zogenaamde kushion-kourt banen buiten worden gespeeld. Ook na een
fikse regenbui kun je op deze banen even daarna alweer tennissen. Er is goede
www.leven-in-schiebroek.nl
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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

De redactie van Leven in Schiebroek vraagt met spoed

MEULMAN

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!
- 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
- Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
- In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.

BEZORGERS m/v
Informatie:
Secretariaat SBO, Kastanjesingel 80
Tel. 422 77 28
E-mail: info@leven-in-schiebroek.nl
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* BINNENZONWERING		
* VERF EN BEHANG
* VOUW/PLISSE- en			* JALOEZIËEN (OP MAAT)
ROLGORDIJNEN (OP MAAT)		
* LAMELLEN (OP MAAT)
Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
Peppelweg 128-130, Rotterdam-Schiebroek, tel. 010-4228025
www.meulman-profiel.nl

www.leven-in-schiebroek.nl

ONZE SCHOOL

SLOOP VAN ONZE MOLENVIJVERSCHOOL
Marijke van Seventer
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Vraag een Schiebroekenaar de drie mooiste plekjes in de wijk te noemen
en tien tegen een noemt hij daarbij de Molenvijver. Dit idyllische plekje ligt
goed verscholen achter de huizen van de omringende straten, maar we weten
het toch te vinden: die mooie vierkante vijver omringd door groen en dat
karakteristieke dertigerjaren gebouw ernaast met het puntdak: de school. Ooit
begonnen als Groen van Prinstererschool voor christelijk lager onderwijs en al
gauw uitgebreid met een Mulogebouw ernaast, is dit gebouw bekend tot bij de
oudste wijkbewoners.

HERINNERINGEN
In de jaren vijftig was het leerlingenaanbod voor de lagere school zelfs zo groot
dat klassen van 40 leerlingen en meer geen uitzondering waren. Zo bestond de
eerste klas van 1958 zelfs uit 53 leerlingen en stonden de schoolbanken tot op
de gang. Juffrouw Boot, voor alle oudleerlingen een bekende naam, leerde ze
even goed alle 53 lezen, schrijven en rekenen.
Kort daarna werd de Petraschool geopend en vertrok een deel van de leerlingen
daarheen. Maar net als overal in het land namen na de jaren zestig de
leerlingenaantallen af. De Petraschool werd opgeheven. Het gebouw wordt nu
nog als wijkgebouw gebruikt in afwachting van nieuwbouw en de Groen van
Prinstererschool werd uiteindelijk onderdeel van het Melanchthoncollege.
Als brugklasgebouw kreeg het een nieuwe status en werd het het geliefde honk
voor vele generaties brugpiepers. Maar die hebben nu nieuwbouw naast het
gebouw van Melanchthon zelf.

De sloop van dit mooie schoolgebouw gaat vele Schiebroekenaren aan het hart

En daarmee kwam een eind aan het werkzame bestaan van een gebouw dat
velen onzer in het hart dragen. Zo mooi om te zien, maar naar het schijnt zo
bouwvallig van binnen dat het niet meer te redden is. Wat er voor in de plaats
komt is nog niet bekend, maar het oude gebouw dat zoveel jeugd heeft gezien
wordt gesloopt. De houten kap, de intieme kleine lokalen, de rode plavuizen van
de gang, het valt alles onder de slopershamer. Een markant stukje Schiebroek
verdwijnt voorgoed.

ELKE DAG VERDIENT EEN GLIMLACH!
Al in 1945 stapten de eerste UVV-vrijwilligers op de fiets om maaltijden rond te
brengen. De naam van het project: Tafeltje Dekje! Sindsdien is UVV niet meer
weg te denken uit het Rotterdamse vrijwilligerswerk.
UVV-vrijwilligers zetten zich in voor het welzijn van mensen thuis of in een
zorginstelling. Gastvrouwen en -heren, ‘maatjes voor een praatje’, buschauffeurs,
activiteitenbegeleiders, kookassistenten: allemaal zetten ze zich in voor het
welzijn van mensen thuis of in een instelling. Voorbeelden van organisaties die
gebruik maken van deze vrijwilligersdiensten zijn: Stichting De Vruchtenburg,
Laurens, Stichting Roeirevalidatie, Kraamzorghotel Noord, Centrum voor Reuma
en Revalidatie.
Door de bezuinigingen hebben veel kwetsbare mensen (met name ouderen)
het erg moeilijk en dreigen zij in een sociaal isolement te raken. Voor hen is een
bezoekje van een vrijwilliger erg belangrijk.
Mevrouw Bol van het project Huisbezoek bezoekt regelmatig mevrouw Groen.
Samen gaan ze winkelen en naar musea. “Het klikte meteen, thuis bij de koffie
bekijken we samen de foto’s van vroeger en van de verre reizen die mevrouw
heeft gemaakt.”
Omdat de vacatures en doelgroepen bij UVV heel divers zijn, is er altijd wel
een functie te vinden die aansluit bij de vrijwilliger. Of het nu gaat om roeien,
helpen in een winkeltje, administratieve werkzaamheden of een museumbezoek,
UVV zoekt voor de vrijwilliger een passende vacature en zorgt voor goede
begeleiding.
UVV maakt graag kennis met nog meer vrijwilligers. Heeft u belangstelling? Belt
u dan naar 010 – 413 08 77 of stuur een mail naar info@uvvrotterdam.nl. Meer
informatie vindt u op de website www.uvvvrotterdam.nl.

LEZERS WELKOM !

Dit blad glijdt zeven keer per jaar gratis bij u in de bus. Het wordt
gemaakt door bewoners van Schiebroek, op vrijwillige basis.
Steun dit blad en wordt LEZER.
Door uw vrijwillige bijdrage op girorekening 59 04 84 t.n.v.
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek blijven
Schiebroekenaren alert op hun wijk! Oprechte dank!

www.leven-in-schiebroek.nl
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COLOFON

IN LCC CASTAGNET: 8 MAART INTERNATIONALE VROUWENDAG
Elk jaar vindt in de hele wereld op 8 maart Internationale
Vrouwendag plaats.
Ook dit jaar is er weer een speciale “women only”-ochtend voor
alle vrouwen uit Hillegersberg-Schiebroek.
Bestaande uit een heerlijk welkomstontbijtje (tussen 9:00 en
9:30 uur), workshops zumba, buikdansen, een crea-bea hoek
en een informatie- en creamarkt met bijvoorbeeld prachtige
zelfgemaakte kettingen die u kunt kopen.
Het wordt een échte verwenochtend voor vrouwen.
Locatie: LCC Castagnet, Larikslaan 200
Aanvang: 9.00 - 12.00 uur
Entree: € 1,00 (incl. ontbijt, consumptiebon voor koffie/thee en
deelname aan workshops)
Internationale Vrouwendag wordt georganiseerd in samenwerking met LCC Castagnet,
de Goede Herderschool, Stephanusschool, Vrouwenstudio Bella Donna, Atelier Wilma
Creatief, Schoonheidssalon Qurna, Vrijwilligersservicepunt Schiebroek en
Thermiek Welzijnsorganisatie.

SBO
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek

BESTUUR
Jan van Arkel
vacature		
Henny Müller
Jan Leeninga
Annette Abbink
Bram den Braber
Kamla Bacha

voorzitter
secretaris
penningmeester

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

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

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

Cocky van Trigt, tel. 418 29 46.

KOPIJ
SBO-WIJKWINKEL
De wijkwinkel is gevestigd in het gebouw
van Thermiek aan de Teldersweg 80 (naast
Lidl), tel. 422 37 11.
Maandag t/m vrijdag van 9.30 - 12.00 uur

Mw. L. van Kleij-Gouw tel. 422 97 16
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SBO-SECRETARIAAT

www.leven-in-schiebroek.nl

Het volgende maandblad komt uit op 14
april 2011. U kunt uw kopij vóór 21 maart
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.

CSI SCHIEBROEK
Ga eens naar uw eigen wijktheater,
het is de moeite waard!

CSI SCHIEBROEK

LCC CASTAGNET
PRESENTEERT:
Donderdag 17 maart: een heerlijke “Terug-in-de-tijd”-middag
Peter Burger verblijdt zijn gasten met liedjes waar je vroeger de radio voor aanzette.Met
zangers zoals: Eddy Christiani, Wim Sonneveld, Toon Hermans, Johnny Jordaan en nog veel
meer uit die tijd. Vanzelfsprekend staat Peter niet alleen stil in de tijd, maar neemt hij zijn
gasten ook langzaam mee naar de muziek van nu. Aanvang: 14:30 uur, entree: € 3,00 /
R’pas € 2,25.

WONINGINBRAKEN
Het is meer dan vervelend als er wordt ingebroken in je huis. Eind januari 2011
werd een aantal bewoners van Schiebroek bij het opstaan geconfronteerd met
de sporen van nachtelijk bezoek.
Een zeer uitzonderlijke situatie, negen woninginbraken in één nacht. Voor
de politie het signaal om direct een groot buurtonderzoek te starten en de
assistentie in te roepen van de forensische opsporing, de CSI-afdeling van de
politie. Helaas voor de slachtoffers rest op zo’n moment niets anders dan de
balans op te maken: wat ben ik kwijt en hoe heeft het zo kunnen gebeuren.

Zaterdag 26 maart: MEEKERS, The Dancers Have Departed
Het nieuwste dansduet van Ana Teixidó en Arthur Rosenfeld speelt zich af in een tangosalon.
In deze situatie ontstaan er confrontaties: ze zijn samen, maar toch alleen en moeten hun
gezamenlijke en individuele verleden loslaten. Het publiek kan aan het eind van de avond
zelf de dansvloer op en tango dansen. Aanvang: 20:30 uur, entree: € 6,00/ Rotterdampas €
4,50.

Vrijdag 1 april: Cordua en Magnus: Hoedje....! (2+)

In veel gevallen bleek aan de achterzijde van de woning een raam of een deur
geforceerd te zijn. Bij de inbraken werden onder andere sieraden, elektronica en
geld weggenomen. Voor de betrokken bewoners natuurlijk een erg ingrijpende
gebeurtenis. Je waant je toch veilig in je eigen huis. Het idee dat een vreemde
in je huis is geweest en je spullen heeft doorzocht geeft een onbehagelijk
gevoel.

In de nieuwe voorstelling van Cordua en Magnus is een live bespeelde cello de
inspiratiebron en aanjager van een muzikaal en beeldend verhaal over de fantastische
avonturen van een hoed, die steeds van eigenaar wisselt en de gekste dingen meemaakt.
Zo ontmoet hij op een boerderij diverse dieren, danst met een keurige dame en wordt gered
door een walvis. Net als in eerdere producties wordt ook in Hoedje...! een combinatie van
dans en projectie toegepast. Aanvang: 16:00 uur, entree: € 3,00/ Rotterdampas € 2,25.

Inmiddels hebben enkele oplettende omwonenden gemeld dat zij op een
eerder moment vreemde types in de wijk hebben opgemerkt. Een speciaal
woninginbrakenteam van de recherche onderzoekt op dit moment de serie
inbraken. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie surveilleert gericht in de
wijk. Tips van bewoners worden direct door de wijkpolitie onderzocht.

Vrijdag 8 april: Vrije Dansavond - Country Line Dance style

Het blijkt dat de achterzijde van de woning toch vaak de plek is waar inbrekers
denken met succes hun slag te kunnen slaan. Het advies voor u als bewoner
is om het hang- en sluitwerk van uw woning nog eens na te lopen. De meeste
bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels kunnen u daarbij adviseren.
Via de site www.politie-keurmerk.nl kunt u diverse preventietips nalezen.
Bel direct bij onraad of verdachte situaties de politie. Noteer zoveel mogelijk
signalementen en kentekens. De beloning voor uw oplettendheid is veilig en
prettig wonen.
Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten in Schiebroek.
Email: frits.knulst@rijnmond.politie.nl

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!

In februari vond eerste vrije country linedance avond plaats, georganiseerd door
professioneel dansdocent Aad Jonas. Een ongedwongen avondje uit voor iedereen van
jong tot oud, mét en zonder ervaring. Een mooie gelegenheid om op een ontspannen
manier te dansen en in contact te komen met andere dansliefhebbers. U kunt gewoon
vrij inlopen tijdens deze avonden. Aanvang: 19:00 uur - 23:00 uur, entree € 3,00 (geen
Rotterdampaskorting, kaartjes enkel te verkrijgen op de avond zelf).

Woensdag 13 april: KIDSFILM: Puk van de Petteflet (4+)

Op een mooie dag komt een klein rood kraanwagentje onder de poort van de Petteflet
doorrijden met aan het stuur een jongetje van een jaar of acht. Het is Pluk en hij is op zoek
naar een huisje om in te wonen. Als hij zijn tentje wil opzetten in de Torteltuin ontmoet hij
Dollie de Duif die hem attendeert op het leegstaande torenkamertje boven op de Petteflet.
Pluk vraagt zich af of hij daar wel mag wonen, maar Dollie weet het zeker. In de Petteflet
maakt Pluk allerlei nieuwe vrienden, zoals Aagje, de Stampertjes en Meneer Pen, maar ook
de dieren Zaza, Langhors, Karel met de houten poot en Duizeltje.
Aanvang: 14:00 uur, entree: € 3,00 (geen Rotterdampaskorting) inclusief popcorn.

Vrijdag 15 april: Spruitje speelt: Hoe ruikt de zon? (5+)

Wie droomt er nooit van vleugels en vliegen naar de zon? De kleine huismier Mona Mini kan
bijna nergens anders aan denken. Vandaag mag ze voor ’t eerst naar buiten om de zon te
zien! Maar dan valt Mona Mini door een kier in de trap en belandt ze in de wereld van de
tuinmieren... Aanvang: 16:00 uur, entree: € 3,00/ Rotterdampas € 2,25.

Zondag 17 april: Middag Concert Ensemble, RPhO

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest geldt als een van Europa’s meest vooraanstaande
symfonieorkesten. Het orkest staat internationaal bekend om de intense energie van zijn
concerten, zijn succesvolle opnamen en zijn innovatieve publieksbenadering. Met optredens
van de Rotterdamse wijktheaters tot de internationale podia trekt het orkest jaarlijks tussen
de 150.000 en 200.000 bezoekers. Aanvang: 14:30 uur, entree: € 6,00 euro /R’pas €4,50.

www.leven-in-schiebroek.nl
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Peppelweg 70a,
3053 GN Rotterdam
Tel.: 010 - 418 44 19

Meesterlijk
in Bouwen
Aannemingsbedrijf BouwOnze opdrachten zijn,
meester weet als geen ander
naast particulier, ook het
dat afspraken moeten		
aanpassen van winkelworden nagekomen. En dat
inrichtingen en het
kwaliteit geen uitzondering
onderhouden van verpleegmoet 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.
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Aannemingsbedrijf

E.J. Bouwmeester B.V.
Meesterlijk in vertrouwd bouwen!
Adrianalaan 381 - Rotterdam - tel: 010-4224122
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