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*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten

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

Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

Boekhandel Coelers serveert:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

BRILLENBROEDERS

Peppelweg 107a    Tel. (010) 418 99 52

& CONTACTLENZEN

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:
06-215 333 42

ACRODENT tanDtechniek en tanDartspraktijk

Ganzerikplein 3a, rotterdam-Schiebroek, tel. 418 77 08

steuntje in de rug
De bewoners die als vrijwilliger dit blad samenstellen zijn blij 

met een steuntje in de rug. Uw bijdrage is meer dan welkom op 
IBAN NL 04 INGB 0000590484

t.n.v. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek
o.v.v. donatie 2015. Dank u wel!

Zondag 8 maart 2015 vindt de tweede 
zondagmiddag High Tea plaats in 
boekhandel Coelers. Dit keer met 
Ernest van de Kwast, schrijver van o.a. 
Mama Tandoori, Giovannia's navel en 
Soms zijn dingen mooier als er mensen 
klappen. Maar op deze tweede dag van 
de Boekenweek zal hij natuurlijk vooral 
vertellen over zijn allernieuwste roman 
De ijsmakers.

Wilt u hier bij zijn? Meld u dan snel aan, 
want het aantal plaatsen is beperkt. Wij 
zien u graag op zondag 8 maart 2015 
om 14.0 uur. Inloop: 13.45 uur. Locatie: 
Boekhandel Coelers, Peppelweg 124.

Kaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar in 
de boekhandel. 

high tea met ernest van Der kwast
BriL OF LenZen?

combineer je bril met daglenzen

Combineer je bril* met Dailies Aqua Comfort Plus

daglenzen, want soms zijn lenzen handiger dan een 

bril. Denk daarbij aan sporten als skiën en zwemmen. 

Nu tot € 100 CADEAU op Dailies lenzen.

*Er is al een complete bril v.a. € 89,00!
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Foto voorpagina: Gasexplosie Moddermanstraat richt enorme schade aan...

SCHIEBROEK SCHUDDE OP ZIJN GRONDVESTEN
Ton van Eijsden
lid gebiedscommissie namens Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek   
ap.vaneijsden@rotterdam.nl

Een enorme dreun die tot ver buiten de stadsgrenzen was te horen deed 
Schiebroek op zondagmiddag 1 februari 2015 op zijn grondvesten schudden. 
Een (gas?)explosie in een flat in de Moddermanstraat richtte tot in de wijde 
omgeving veel schade aan. In de getroffen woning brak een brand uit die 
oversloeg naar een naastgelegen woning die ook geheel uitbrandde. Alle 
woningen in de getroffen galerijflat liepen grote schade op. Ook bij ruim 150 
woningen in de omgeving (tot op het Kastanjeplein en de Klaprooslaan toe) 
ontstond schade. Veel glasschade, maar soms ook forse schade, zoals ontzette 
gevels en daken en cv-radiatoren die afbraken. Dat er “slechts” dertien 
gewonden vielen mag als een wonder worden beschouwd.

ontreDDering
De ontreddering in de Juristenbuurt was groot, in het begin was er hier en 
daar korte tijd zelfs even iets van paniek te bespeuren. De hulpdiensten 
waren snel en in zeer groten getale ter plaatse. In een ongehoord korte tijd 
werd opgeschaald tot ‘zeer grote brand’ en werd GRIP-2 ingesteld, de tweede 
fase van het regionale rampenplan. Meer dan dertig (!) brandweerauto’s, vele 
ambulances tot uit Zuid-Holland-Zuid en Haaglanden toe, een medisch Sigma-
team, twee traumahelikopters en tientallen politie-eenheden kwamen naar de 
Juristenbuurt toegesneld. Zelfs het Urban Search and Rescue (USAR)-team, dat 
gewoonlijk alleen bij grotere rampen als aardbevingen in het buitenland in actie 
komt, werd gealarmeerd. Ter plaatse werd door de gezamenlijke hulpdiensten 
een commandoteam plaats incident (CoPI) ingesteld om de hulpverlening te 
coördineren, terwijl elders een regionaal operationeel team in actie kwam.  
Alle bewoners uit de getroffen flat waren gevlucht of werden daarna door de 
hulpdiensten geëvacueerd. De brand in de flats was relatief snel geblust, 
maar de enorme omvang van de schade in de wijk werd pas langzamerhand 
duidelijk. De politie had zijn handen vol aan de vele ramptoeristen. Dat je je als 
wijkbewoner bezorgd maakt en ook zelf polshoogte wilt nemen is begrijpelijk 
en zit in de menselijke aard. Maar als je hulpverleners in de weg loopt en elk 
fatsoen tart door zonder toestemming andermans tuinen in te lopen om maar 
niets van ‘het schouwspel’ te missen is een andere zaak. Gelukkig waren dat 
slechts enkelingen en bleek er, vooral onder de getroffen bewoners, ook sprake 
van veel saamhorigheid. Het gezegde ‘gedeelde smart is halve smart’ deed zeker 
opgang en velen hielpen elkaar waar nodig en mogelijk om de ergste schade op 

te ruimen en/of de grootste problemen op te lossen. 
De woningen in de flat in de Moddermanstraat bleken zonder ruiten en 
zonder gas en licht en een nog bedenkelijke bouwkundige staat voorlopig 
onbewoonbaar. De getroffen bewoners werden opgevangen in de Goede 
Herderkerk op het Kastanjeplein en later, als ze geen onderdak bij familie of 
vrienden konden vinden, voor de nacht elders ondergebracht. Burgemeester 
Aboutaleb sprak met hen in de kerk en stak hen een hart onder de riem. Hij  
wekte de indruk dat de nazorg goed geregeld zou worden.

slechte beurt van havensteDer-Directeur
Daags erna dreigde de hulpverlening nog even mis te gaan.  
Zo snel, grootschalig en adequaat als de incidentbestrijding geschiedde, 
zo langzaam en moeizaam kwam het nazorgtraject tot stand. Nazorg is een 
proces dat al tijdens de incidentbestrijding zelf moet worden opgestart. Binnen 
crisisbeheersing en calamiteitenbestrijding is het een gegeven dat een slecht 
nazorgtraject tot een 'ramp na de ramp' kan leiden en dat is nu precies wat 
dreigde te ontstaan. Havensteder-directeur Van Lieshout bleek tijdens een 
door zijn organisatie georganiseerde informatiebijeenkomst niet over de 
daarvoor vereiste kennis en skills te beschikken. Niet echt slim als je de regie 
voor zo’n proces op je wilt nemen. Crisismanagement is uiteraard niet de 
corebusiness van een sociale woningbouwcorporatie. Maar als je niet over die 
specifieke kennis en ervaring beschikt moet je wel draaiboeken voor dergelijke 
calamiteiten klaar hebben liggen en kun je de ontbrekende expertise inhuren. 
Het debacle van deze informatiebijeenkomst, die zelfs de landelijke pers haalde 
en voor alle politieke partijen in de gemeenteraad aanleiding was om een 
spoeddebat aan te vragen, zullen we maar snel vergeten (evenals de excuses 
van de heer Van Lieshout in de vorm van een gemompeld “we hebben wat 
steekjes laten vallen.”). 

bevolkingszorg
Wat ook tamelijk onzichtbaar, zo niet geheel afwezig leek, was de afdeling 
burgerzaken van de gemeente die onder leiding van de ambtenaar 
rampenbestrijding binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing 
verantwoordelijk is voor het proces bevolkingszorg.  

lees verder op pagina 4
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Om nog maar te zwijgen van het feit dat er sprake was van iets wat nog het 
meest op machtsmisbruik leek. Mensen meerdere dagen te verbieden hun 
eigen woning te betreden zonder een door de burgemeester afgekondigde en 
door de gemeenteraad geratificeerde noodverordening op grond van artikel 
175 van de Gemeentewet, was goedbeschouwd onrechtmatig. Ontruiming was 
weliswaar noodzakelijk, maar geschiedt wettelijk gezien altijd op vrijwillige basis. 
En de woningen waren feitelijk onbewoonbaar, maar werden niet onbewoonbaar 
verklaard. Voer genoeg voor een uitgebreide evaluatie, die er ongetwijfeld zal 
komen. 

zo kan het ook
Onder forse druk van de politiek, de media en de publieke opinie revancheerde 
Havensteder zich een dag na die ongelukkige informatiebijeenkomst in de 
Goede Herderkerk.
Het voortouw om alsnog een adequaat nazorgtraject vorm te geven werd 
overigens vooral door de gebiedscommissie genomen. Deze pakte een rol op 
die formeel niet eens tot het takenpakket van de commissie behoort. Onder 
het motto ‘eerst doen en je daarna pas afvragen hoe je het verantwoord’ 
namen voorzitter, plaatsvervangend gebiedsdirecteur, accounthouders en 
gebiedsnetwerkers het initiatief om samen met alle betrokken partijen voor de 
getroffen bewoners oplossingen aan te dragen. Zij verdienen daarvoor lof. En 
eerlijk is eerlijk, ook vele medewerkers van Havensteder, zoals wijkmanager, 
woonconsulenten en wijkbeheerders, werkten langdurig en keihard om iedereen 
daarbij zoveel en zo goed mogelijk behulpzaam te zijn. In de dagen erna 
bestookte Havensteder de bewoners met een hele reeks brieven met informatie 
en antwoorden op veelgestelde vragen.
Alle bewoners, die geen onderdak vonden bij familie of vrienden, werden tijdelijk 
ge(her)huisvest. Timmerbedrijven en glaszetters kwamen massaal de getroffen 
straten ingereden om alle schade te beperken en daarna zo veel mogelijk te 
verhelpen.
Havensteder nam een coördinerend aannemer in de arm en in de 
Moddermanstraat werd een portocabin geplaatst waarin voor gedupeerden een 
soort hulp- en informatiecentrum werd ingericht waar men schade kon melden 
en vragen kon stellen. Behalve praktische hulp was er ook psychosociale nazorg 
beschikbaar. Toen de bewoners in de gelegenheid werden gesteld om onder 
begeleiding van de politie en met hulp van de brandweer noodzakelijke spullen 
en achtergebleven huisdieren uit hun huizen op te halen was ook het Leger des 
Heils met koffie en thee aanwezig. 
De getroffen galerijflat in de Moddermanstraat werd rondom met hoge hekken 
afgezet, ’s nachts uitgelicht en dag en nacht in de gaten gehouden door een 
beveiligingsdienst. De Roteb reinigde de omliggende straten van puin en 
glasscherven. 

vervolg pagina 3 Schiebroek schudde op zijn grondvesten

hulpacties
In het gebiedskantoor aan de Argonautenweg was een speciaal team 
paraat voor zaken als juridische ondersteuning bij hulpvragen over o.a. 
inboedelverzekeringen, verstrekking van nooddocumenten, nood(hand)geld, 
briefadressen. De openingstijden en bezetting van de Stadswinkel werden 
tijdelijk verruimd.
Ondanks de vele en forse ellende voor veel gedupeerden was deze 
calamiteit ook aanleiding voor positieve en hartverwarmende initiatieven en 
gebeurtenissen. De spontane onderlinge saamhorigheid in de getroffen straten 
was groot. Mensen hielpen elkaar waar nodig en mogelijk en vonden ook 
troost en steun bij elkaar. Door enkele betrokken Schiebroekse bewoners werd 
een initiatief genomen om voor de gedupeerde bewoners een hulpactie op 
touw te zetten en goederen en kleding in te zamelen. Er werd ook meteen een 
website opgezet: www.schiebroekindekou.nl. De respons was groot. Zo groot dat 
Havensteder een leegstaand winkelpand beschikbaar stelde voor de opslag van 
de vele aangeboden spullen. Gedoneerde kleding werd door cliënten van De 
Makerij van Middin op het Meijersplein-Noord gesorteerd.
Wassalon Verboom op de Peppelweg bood aan kleding van gedupeerden te 
reinigen. Hubo Peek uit de Meidoornhof stelde een bestelbus beschikbaar om 
goederen te vervoeren. De Verrijzeniskerk en de Goede Herderkerk boden een 
plek voor een inloop met een kopje koffie, thee of soep, een luisterend oor en 
hulp bij het invullen van formulieren e.d.  
Stichting Dock nam het initiatief een poule op te zetten 'hand- en spandiensten 
Moddermanstraat en omgeving'. Er wordt een bellijst aangelegd van vrijwilligers 
die bijvoorbeeld met de gedupeerden mee willen gaan naar de woning, willen 
helpen sjouwen van persoonlijke bezittingen, etc. 
Via het e-mailadres mvbrugge@dock.nl kunt u zich hiervoor opgeven. 

De explosie in de flat in de Moddermanstraat was kort en hevig maar zal nog 
lang nadreunen. Het allerbelangrijkste is echter de zorg voor en het belang van 
de gedupeerde bewoners. 
Sbo Leven-in-Schiebroek en de leden van Bewoners!HiS in de gebieds-
commissie zullen daar indien nodig aandacht voor blijven vragen en het 
vervolgtraject kritisch volgen. 

De explosie in de Moddermanstraat richtte een onbeschrijfelijke verwoesting aan

Tijdelijke winkel geopend voor bewoners Moddermanstraat

Vanaf 10 februari kunnen de bewoners uit de Moddermanstraat 13 t/m 
123 en 124 voor gratis spullen terecht bij de tijdelijke winkel aan de 
Peppelweg 136A. U kunt dan doorgeven welke spullen (meubels, kleding, 
speelgoed e.d.) u nodig heeft. U heeft hiervoor wel een doorverwijzing nodig 
van Havensteder. Deze doorverwijzing kunt u ophalen in de portocabin 
van Havensteder. Als u verblijft bij Timon op de Adriaan Kluitstraat, dan 
kunt u de doorverwijzing daar ophalen. Het aanbod van omwonenden is 
hartverwarmend. Er worden massaal spullen gebracht.

Openingstijden tijdelijke winkel: 
maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 - 15.00 uur, woensdag van 
9.30 - 11.00 uur, 13.00 - 15.00 uur, vrijdagochtend: van 9.30 - 11.00 uur.
U kunt ook op afspraak langskomen. Hiervoor kunt u een afspraak maken 
met een van de vrijwilligers: 06-53436749 (Perry) of 06-57578552 (Karel).
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LAAT ze NIeT AANmoDDereN!

Voor de getroffen bewoners van de explosie in de moddermanstraat is 
een bankrekening opengesteld. U kunt uw gift storten op:

IBAN NL 04 INGB 0000590484

t.n.v. SBo Schiebroek onder vermelding van
'moDDermANSTrAAT'

Op www.leven-in-schiebroek.nl houden wij u op de hoogte van de ingekomen gelden. De giften komen 
rechtstreeks ten goede aan de getroffen gezinnen.

Dank u wel.

BEnEfIET 
GOSpElfESTIVAl

zonDag 22 februari 2015

Op zondagmiddag 22 februari 2015 vindt in de Nieuwe 
Wegkerk aan de Wilgenplaslaan 200 een speciaal 
benefiet gospelfestival plaats. De opbrengst zal worden 
gestort op de rekening die hiervoor is geopend.
Het festival begint om 15.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:

12:30 uur: gratis brunch voor de slachtoffers

14:30 uur: verkoop kaartjes benefietconcert (€ 2,50) 

15:00 uur: Schoolgospelband Fireplace

15:20 uur: Gospelband Huiskerk "De Nieuwe Weg"

16:00 uur: Gospelband Lighthouse City 

 Ministries & Friends

16:30 uur: Open Podium (Mystery) guest(s)

17:00 uur: Afterparty

Nadere informatie over dit benefiet Gospelfestival wordt u 

graag verstrekt door: Benny Elwuar, tel. 06-17163662.

Het zal je maar gebeuren
Omdat er ook vragen kwamen of en hoe men geld kon doneren stelde sbo 
Leven-in-Schiebroek haar rekeningnummer open, met de toezegging dat alle 
donaties in overleg met sociaal werkers en andere hulpverleners volledig aan de 
meest gedupeerde bewoners ten goede zullen komen. 
Inmiddels komt deze actie goed op gang.  Want u begrijpt dat dit niet een 
kwestie van enkele weken is. De getroffen flat is niet binnen een maand 
hersteld. Dat zal langere tijd in beslag nemen. Het betekent voor sommige 
mensen dat zij langer in hun tijdelijke onderkomen zullen moeten verblijven. 
De kosten kunnen hierdoor behoorlijk oplopen, want in feite betekent het dat 
er twee keer verhuisd moet worden. Het zal je maar gebeuren! Laat uw hart 
spreken en doneer op onderstaand bankrekeningnummer. 

actie kerken
De kerken in Schiebroek laten zich niet onbetuigd. Zoals u elders in dit blad 
kunt lezen heeft de protestantse Goede Herderkerk haar gebouw opengesteld 
voor opvang van gedupeerden van de gasexplosie. Die opvang wordt gedaan 
door vrijwilligers van de Goede Herderkerk samen met vrijwilligers van de 
parochie Verrijzenis van de Heer, de katholieke kerk in Schiebroek. Samen 
verzorgen zij daar koffie, thee en soep, maar zij helpen ook met het invullen van 
formulieren e.d. 
De eerste zondag nadat de bewonersorganisatie haar bankrekeningnummer 
had opengesteld voor hulp aan de getroffenen hield de Goede Herderkerk 
meteen een collecte hiervoor. Dat gebeurde tijdens een speciale dienst, 
de scholendienst die de kerk ieder jaar organiseert samen met de Goede 
Herderschool. 
Het thema van de dienst was al maanden geleden vastgesteld, maar sprak 
nu wel heel erg aan: het verhaal van de profeet Jona die van God een lesje 
krijgt omdat hij niet naar de door hem gehate stad Ninevé wil om de mensen 
te waarschuwen dat God boos is en de stad zal verwoesten. Maar hij moet 
gaan, want God wil dat mensen gered worden! In de kerk zaten ouders en 
leerlingen die kinderen van school kennen die in de Moddermanstraat wonen 
en misschien zaten er ook wel mensen uit de straat zelf, dus iedereen wist wat 
verwoesting betekent en dat hulp nodig is. Er werd dan ook gul gegeven: de 
collecte bracht meer dan € 700,-- op!
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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

blOK’S PaPerWOrK

tandartspraktijk 
kastanjesingeL

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

Kastanjesingel 173b
3053 HK rotterdam-Schiebroek

Tel.: 010-418 44 84 
(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur) 

peppelweg 95/97   Rotterdam Schiebroek   010-4222188

Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK

pUURTAlEnT MARKT: 
14 maart 2015 van 10.00 - 16.00 uur
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 30) 

Dat Schiebroek een dorp is gebleven, is velen bekend. Kinderen worden 
geboren, verhuizen als ze gaan studeren en komen in een latere fase van 
hun leven weer terug. Of ze gaan helemaal niet weg. Omdat het wonen in de 
tuinstad bij hen past. Zo is dat ook met René Hoogland, geboren en getogen 
in Schiebroek. En hij vertelt graag over 'zijn' dorp.

De polDer
In 1945 ben ik geboren. In de Villeneuvestraat en mijn vrouw komt van de 
Acacialaan. We hebben bij mijn grootmoeder ingewoond. Nadat zij is overleden 
ben ik naar de huisbaas gestapt met het voorstel dat ik, in ruil voor het 
schilderen van het huis, zou mogen blijven wonen. En dat is ook zo gegaan. 
Later hebben we het huis kunnen kopen en we wonen hier nog steeds met heel 
veel plezier. 
In mijn jeugd was er overal polder, waar je maar keek. Na de Larikslaan was 
er alleen maar weiland. Nabij het Lariksplein liepen de geiten van Leen de 
Groot, de schoenmaker van de Ringdijk. Mijn vader hield varkens, zelf had ik 
konijnen, geiten en loopeenden. Om de dieren te voeden haalde ik schillen 
op en soms ging ik naar Berkel om tomaten te halen die als veevoer dienden. 
Bij het schooltje aan de Sleedoornlaan waren volkstuintjes, daar hadden wij 
er ook een van. Op de hoek van de Sleedoornlaan stond een oude boerderij. 
Daar woonde Zijlmans, de kunstschilder, een wat vreemde man die een pony 
als huisdier had. Vlak daarbij had je een landje waar bomen stonden met 
sterappeltjes. Hier in het buurtje waren ook veel winkels. Van Kooij aan de 
Villeneuvestraat verkocht kolen en op de Adrianalaan had je groenteboer 
Akkermans, kruidenier Paul en sigarenhandel Hartman, fietsenmaker Wulffraat 
en daarnaast Reijndorp, de drankenhandel.

vliegvelD
In de jaren 50 en 60 is Schiebroek volgebouwd. Ik herinner me de bouw van 
vliegveld Zestienhoven. De eerste vlucht had koeien uit Engeland als lading.
Als je bij de boerderij van Kranenburg door het hek ging, het erf over, een 
stukje land door en weer een hek over, kwam je bij de Landscheiding waar je 
zo naar het vliegveld kon lopen om vliegtuigen te spotten. En toen het viaduct 
over de A13 gebouwd werd, zijn we daar met ons hele gezin gaan picknicken. 
Vaak ging ik het tunneltje bij Wilgenplas onderdoor. Daar woonde Diepstraten 
(de kruidenier) waar je op zondag nog terecht kon. Daarachter zat Tol, de 
kippenboer en dan had je de boerderij van Kranenburg, waar mijn broer 

boerenknecht was. 
We waren thuis met z'n elven, ik heb vier broers en vier zussen. 
De kolen (antraciet en nootjes vier) werden opgeslagen in de kelder. De kolen 
kwamen van Kieboom aan de Ceintuurbaan. Als de kolenwagen kwam, keken 
we hoe de mannen de kolenzakken over het schouder gooiden om vervolgens 
leeg te storten door het luik in de keuken.

bokkenwagen
De leukste herinnering is de bokkenwagen waarmee ik op pad ging om schillen 
voor de varkens op te halen. Schiebroek is een prachtige tuinstad; we wonen op 
een mooi plekje. Nabuurschap, dat doen we hier nog steeds.
Mijn grootste wens is dat het karakter van de tuinstad wordt behouden, laat 
er alsjeblieft geen hoogbouw komen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de 
kinderen hier nog vrij kunnen spelen. Dat moeten we bewaken.

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

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

Chris Mast: “Schiebroek doet mee is een encyclopedie van 
Schiebroek, een boek van gewicht”

verkrijgbaar bij: 
Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl

Geschiedenis van Schiebroek

René Hoogland
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JANUARI 2015: AANlEG A13-A16 - GEEN GOED VOORBEElD VAN PARTICIPATIE
Ton van Eijsden
lid gebiedscommissie namens Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek   
ap.vaneijsden@rotterdam.nl

De door SBO leven-in-Schiebroek georganiseerde wijkavond over de A13/16 
op 21 januari was, getuige de grote belangstelling, een succes. Het was 
overduidelijk dat de aanleg van deze weg een zaak is die behoorlijk leeft 
onder de bewoners en belanghebbenden in Schiebroek,  110-Morgen en 
Rodenrijs-West. Omdat er die avond erg veel informatie over de aanwezigen 
werd uitgestort en omdat er ondanks een “uitverkochte” Castagnet niet alle 
bewoners van Schiebroek aanwezig konden zijn, wil ik een poging doen om 
een aantal van de belangrijkste zaken hieronder samen te vatten.

De A13/16 als directe verbindingsweg tussen de snelwegen A13 en de A16 
kent voor- en nadelen. Zo worden de veel te drukke A20 en A13 voor een deel 
ontlast (en betekent dat iets minder hinder voor de aanwonenden) en zal, zo 
hoopt men althans, ook de verkeersdruk op de Molenlaan aanzienlijk minder 
worden. 
De discussie of deze A13/16 er komt is vooralsnog niet meer aan de orde. De 
weg komt er!  Alle betrokken partijen, politiek en bestuurders van gemeenten, 
stadsregio, provincie en Rijk, willen de weg en hoewel het formele besluit 
nog niet is genomen over hoe de weg er precies uit gaat zien, zal er iets heel 
bijzonders moeten plaats vinden om de aanleg te voorkomen. Je moet dan 
denken aan een faillissement van de BV-Nederland, waardoor er geen geld 
meer voor is, of een stijging van de brandstofprijs tot meer dan 3 of 4 euro 
per liter, waardoor de mobiliteit (en daarmee de vervoersprognose) zodanig 
afneemt dat de weg niet meer nodig is. Dat lijkt onwaarschijnlijk. 
Dus is het zaak de weg zodanig in te passen dat hij geen of minimale hinder of 
overlast voor de aanliggende woonwijken genereert. De (vorige) gemeenteraden 
van Rotterdam en Lansingerland hebben te kennen gegeven de zogenaamde 
saldo 0 voor te staan. Dus: niet ruiken, niet horen en niet zien. 
Inmiddels zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest, maar saldo 0 lijkt nog 
steeds een meerderheid te hebben in de nieuwe raden. 
De weg wordt echter voor rekening van en in opdracht van de minister van  
Verkeer en Waterstaat  aangelegd. De minister toonde zich daarbij een groot 
voorstander van inbreng, inspraak en (jawel) participatie van omwonenden 
en belanghebbenden. Zij bedient zich in de praktijk echter van een dienst als 
Rijkswaterstaat (RWS). RWS stelt zich bij de procedure rond het ontwerp van 
de weg op het standpunt dat aan alle wettelijke maatregelen moet worden 
voldaan, maar dat iets extra’s daar bovenop niet mogelijk is. De opdracht van 
de minister is leidend. Niets minder, maar vooral ook niets meer. 
Om aan het idee van inspraak te voldoen werden zogenaamde gebiedstafels 
ingesteld. Het gehele traject werd in een aantal vakken ingedeeld en voor 
elk deel werd een gebiedstafel opgericht. In die gebiedstafel koos RWS een 
aantal naar hun maatstaven relevante personen afkomstig uit de omgeving of 
vertegenwoordiger van belanghebbende partijen. Voor Schiebroek, 110-Morgen 
en  Rodenrijs is dat de uit 13 personen bestaande Gebiedstafel-Midden voor 
het weggedeelte tussen pakweg de Grindweg en de Oude Bovendijk. Het aantal 
malen dat de Gebiedstafel formeel overleg voerde met RWS was minimaal 
en onlangs lieten de vertegenwoordigers van deze Gebiedstafel weten dat zij 
zich niet serieus genomen voelden door RWS en dat geen enkele suggestie ter 
verbetering was meegenomen in de planvorming. 
Kennelijk is de term participatie bij RWS onbekend of ongewenst. De instelling 
van de Gebiedstafels lijkt meer een formaliteit te zijn om straks bij de Raad van 
State te kunnen beweren dat er wel degelijk sprake was van  medezeggenschap 
vanuit de omgeving.

Jammer is verder dat de ondersteunende ambtenaren bij de gemeenten de 
opvattingen van hun RWS-collega’s kennelijk blindelings volgen en dat de 
verantwoordelijke bestuurders (wethouders) weer volledig op hún ambtenaren 
vertrouwen.

Wat is er mis met de plannen van RWS, zoals ze nu voorliggen? Voor Schiebroek 
en Rodenrijs gaat het om een aantal zaken. De twee belangrijkste: allereerst 
wil men de A13/16 óver de G.K. van Hogendorpweg /N471 heen leiden. 
Daarvoor wordt de weg enkele meters hoger dan nu al bij de kruising met de 
Randstadrail en de HSL het geval is.  Wellicht zo hoog dat geluidschermen niet 
meer mogelijk zijn i.v.m. de aanvliegroute van het vliegveld. Natuurlijk kunnen 
de op- en afritten niet te steil worden, zodat de weg al bij de Oude Bovendijk 
omhoog moet gaan. De aansluiting bij de Ankie Verbeek Ohrlaan, die verder 
aansluit op de N209, wordt ook bovenlangs gekruist, zodat de hele weg ten 
noorden van Schiebroek een visuele barrière gaat vormen, die naar verwachting 
ook het verkeerslawaai (en uitstoot, zoals CO2 en fijnstof e.d.) verder richting 
Schiebroek zal verspreiden.
De ontsluiting van het bedrijventerrein Schiebroek is ook een heikel punt. 
Zonder enige onderbouwing wordt gesteld dat een aansluiting aan de noordzijde 
(zoals nu de Bergschenhoekseweg) bij de Ankie Verbeek Ohrlaan niet mogelijk 
is. Daarom wordt die weg aan de zuidzijde aangelegd, ongeveer op het tracé 
van de huidige Doenkade en schuift de A13/16 iets naar het noorden op. Dat 
de aansluiting dan over het terrein van het enkele jaren geleden uit Terbregge 
‘verdreven’ volkstuincomplex moet is dan jammer (althans voor de volkstuinders 
en de bewoners van de Lamsrustlaan).

De Bewonersgroep Rodenrijs-West heeft met ondersteuning van deskundigen 
een alternatieve variant ontworpen die niet duurder is dan het plan van RWS 

Foto: Arjen Jan Stada
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waarbij de A13/16 op nagenoeg maaiveldniveau de verdiepte G.K. van 
Hogendorpweg/N471 kruist en waarbij de ontsluiting van het bedrijventerrein 
aan de noordzijde ligt. Hierdoor hoeft de weg niet hoger te worden dan 
de huidige N209 en zijn ook geluidswerende voorzieningen makkelijker te 
realiseren.
Het vervelende is dat RWS zich bedient van stellingen die geponeerd worden 
zonder feitelijke, cijfermatige onderbouwing. Dat maakt het onmogelijk een 
serieuze inhoudelijke discussie te voeren. “Kan niet, want dat is duurder. 
Hoeveel duurder? Dat weten we niet want dat hebben we niet onderzocht."
Op zulk niveau discussiëren maakt het wel heel erg lastig om tot een vergelijk 
te komen… 
Tijdens de avond werd de opstelling en handelwijze van RWS door een 
bezoeker zelfs vergeleken met Noord-Koreaanse toestanden. In elk geval lijkt 
de moloch van RWS vooralsnog niet bereid tot serieuze discussie over welke 
aanpassingen en verbetering in hun ontwerp dan ook. De aandacht moet 
daarom vooral gericht worden op de politiek en bestuurders; gebiedscommissie; 
gemeenteraden en colleges, Stadsregio, provinciale staten, Tweede Kamer en de 
minister zelf. Wat is participatie, inspraak en inbreng nu werkelijk waard? 
En dat moet snel gebeuren, want dankzij het door RWS getraineerde 
inspraakproces is het op dit moment echt vijf voor twaalf. Laat, maar wellicht 
nog niet té laat.

naschrift
De eerste gelegenheid deed zich voor op 4 februari 2015, bij de vergadering 
van de commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid (EHMD) 
op het stadhuis van Rotterdam. Maar daar kwamen de mensen met een 
nare smaak in de mond vandaan. Want hoewel de meeste partijen in de 
gemeenteraad behoorlijk kritisch waren over de inspanningen van het College 

om het gegeven woord betreffende de Nuloptie gestand te doen, bleek 
wethouder Langenberg zich als een vazal van Rijkswaterstaat op te stellen. Veel 
meer dan omfloerste antwoorden werden er niet gegeven. Rijkswaterstaat kreeg 
langdurig het woord; wethouder Langenberg sprak alsof hij er zelf werkte en de 
partijen die zich afvroegen wat de wethouder nou voor Rotterdam had bereikt, 
kregen geen of nauwelijks antwoord. 
Onduidelijkheden verspreiden is een tactiek, maar de bewoners hebben het 
door. Onverminderd moeten wij de besturen op de huid blijven zitten om ervoor 
te zorgen dat participatie geen wassen neus is, maar dat de burger serieus 
genomen dient te worden. Wordt vervolgd...

plAnnInG A13/A16 
OnBEHOORlIjK
Volgens de nieuwsbrief van februari 2015 van 
Rijkswaterstaat gaat de ‘formele inspraakperiode’ voor 
het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) in juni 2015 van start. 
Bewonersgroep Rodenrijs-West vindt de planning uiterst 
onbehoorlijk vanwege de vakantieperiode en wil dat 
de inspraakperiode wordt verplaatst naar buiten de 
zomervakantie.
 

INSPRAAk TIjDENS zOMERvAkANTIE?
Normaal gesproken is een inspraakperiode zes weken. 
Dat lijkt lang, maar is het niet. Gedurende deze zes 
weken moeten twintig tot dertig rapporten en documenten 
gelezen en geanalyseerd worden. Daarna moet er nog een 
mogelijkheid zijn om een inspraakreactie te schrijven.

De zomervakantie op de basisscholen in Lansingerland 
begint op zaterdag 11 juli 2015 en eindigt op vrijdag 21 
augustus 2015. Dit houdt in dat, als Rijkswaterstaat 
de inspraakreactie niet in de vakantieperiode wil laten 
lopen, Rijkswaterstaat al in mei 2015 het OTB moet 
gaan publiceren. Of zal de inspraakperiode pas eind 
augustus 2015 na de zomervakantie plaats gaan vinden? 
Bewonersgroep Rodenrijs-West verwacht dit niet.
 

BESTuuRLIjkE ONMAchT?
Eigenlijk is het een ongeschreven regel in 
overheidsland; een inspraakperiode wordt niet tijdens 
een vakantieperiode gepland en zeker niet tijdens 
de zomervakantie. Dit wordt als onbetrouwbaar en 
onbehoorlijk beschouwd. Waarom? Omdat daarmee de 
mogelijkheid voor omwonenden om een inspraakreactie 
te geven wordt beperkt. Een omwonende moet dan kiezen 
om de vakantie in te korten, een beperkte reactie of 
helemaal geen reactie te geven. Officieel mag het, maar 
in het algemeen wordt een inspraakperiode (gedeeltelijk) 
in de zomervakantie gezien als een onbehoorlijk 
noodmiddel om een besluit er doorheen te drukken. Een 
uiterst dwangmiddel dus waar Bewonersgroep Rodenrijs-
West zich tegen gaat verzetten door zich in te zetten om 
de inspraakperiode buiten de zomervakantie te laten 
verlopen. 

Bron: www.rodenrijs-west.nl
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PROEf ONzE 
MOOIE 

huISwIjN 
TARANI

€ 5,95

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

- Tarani Malbec rood
- Tarani Chauvignon blanc

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!

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

maakt uw party compleet!

Dotterbloemstraat 19  fax.010 - 422 65 99    

3053 jV Rotterdam  info@boboverhuur.nl   

Tel. 010 - 422 29 13  www.boboverhuur.nl 
   



11www.leven-in-schiebroek.nl - februari/maart 2015

DE 40 DAGEN VAN SCHIEBROEK

Als Schiebroekenaren weten wij al lang dat wij in een hele mooie wijk wonen. 
Mooi van buiten en mooi van binnen, want in ons dorp in de stad kennen de 
mensen elkaar en is het heel gewoon dat je elkaar helpt. Dat blijkt nu wel 
in het bijzonder nu onze wijk op tragische wijze in het nieuws is gekomen 
door de ontploffing in de Moddermanstraat. Nog diezelfde dag verschenen er 
nieuwsbeelden waarop de verwoeste flat te zien was, maar ook beelden van 
het gebouw waarin de mensen direct werden opgevangen om van de allereerste 
schrik te bekomen. Dat gebouw is de Goede Herderkerk, het kerkgebouw dat 
midden in onze wijk ligt. 
Maar de Goede Herderkerk is niet alleen maar een gebouw, het is de kerk van 
een actieve gemeente die graag midden in de wijk wil staan. Sinds een paar 
jaar is er in die kerk in de zes weken voor Pasen, de zogenoemde 40 Dagen, 
een project met een aantal vaste en wisselende activiteiten die als doel hebben 
om verbinding te maken met de mensen en organisaties in de wijk. 
Dat klinkt mooi, maar wat bekent dat en waarom juist in die tijd vroegen wij aan 
de projectgroep die dit organiseert.

40 Dagen
"Veel mensen denken dat kerstmis voor de kerken het meest belangrijke feest 
is, aldus de projectgroep, maar dat is niet zo, het is Pasen. En vanaf de vroegste 
tijd van het Christendom is de aanlooptijd naar het feest, de zes weken die 
40-dagentijd genoemd worden (zondagen worden traditioneel niet meegeteld) 
de tijd waarin je nadenkt over waar je mee bezig bent. In onze gemeente 
vertaalde zich dat in de vraag wat kunnen wij betekenen voor de wijk. We staan 
hier op een markant punt, midden in Schiebroek, daar willen we gebruik van 
maken om te proberen meer verbinding te krijgen met de omwonenden. en 
zo ontstond het idee voor het project De 40 Dagen van Schiebroek. Dit is het 
derde jaar dat het project draait. Er is een aantal vaste activiteiten gekomen, 
zoals een wandeling door de wijk met een gezamenlijk gespreksthema en een 
filmavond met een bij het thema aansluitende film, maar er zijn ook activiteiten 
waarin wij samenwerken met andere Schiebroekse mensen of organisaties, 

juist vanwege die verbinding. Zo hebben we vorig jaar placemats uitgedeeld 
waarop interviewtjes stonden met mensen die werkten in Schiebroek, zoals de 
wijkverpleegkundige. In het kort beschreven zij wat hen dreef om hun werk hier 
te doen. En dit jaar komt de wijk ons tegen bij de dagelijkse boodschappen!
Wij hebben een aantal winkeliers van de Peppelweg gevraagd om de 
boodschappen die zij normaal in zakjes met eigen opdruk doen, in de weken 
van het project te verpakken in zakjes met daarop iedere week een ander 
gedicht. En we hebben aan ons eigen Schiebroekse Melanchthoncollege 
gevraagd of leerlingen hiervoor gedichten wilden schrijven. De winkeliers 
waren meteen enthousiast en Melanchthon ook. De school heeft een speciale 
workshop ingesteld waar iedere leerling die dit wilde gedichten kon schrijven 
over het thema dat wij voor dit jaar gekozen hebben: Vallen en Opstaan. Zo’n  
gedicht hoefde niet religieus te zijn, het gaat er om dat je voor jezelf onder 
woorden brengt wat je voelt bij “vallen en opstaan”. Tot onze verrassing leverde 
dat niet alleen een groot aantal inzendingen op, maar het waren ook nog 
inzendingen van hoge kwaliteit! We hadden een jury ingesteld om er zes uit te 
kiezen en die heeft er nog een hele dobber aan gehad."

en Dat is nog niet alles...
Daarnaast hebben we nog andere activiteiten, zoals een tentoonstelling van 
Schiebroekse kunstenaars met werk over dit thema en ook de toneelvoorstelling 
"Pasen in fragmenten", een programma met ernst en humor. Want hoe voed 
je duizenden mensen met vijf broden en twee vissen als alle friet en shoarma 
is uitverkocht? En natuurlijk zijn er aan het einde van de 40 Dagen ook 
Paasdiensten, maar daarmee zijn wij natuurlijk altijd al met de wijk verbonden. 
In ons project gaat het ons om de verbindingen die nog niet zo bekend zijn. 
Het vanzelfsprekend maken voor Schiebroek èn voor onszelf dat wij er zijn en 
open staan voor de wijk. Want de gebeurtenissen in de Moddermanstraat laten 
zien dat dat moet. Niet alleen als eerste noodopvang, maar ook anderszins. 
Momenteel is ons gebouw doordeweeks, ’s ochtends en ’s middags een aantal 
uren geopend voor de gedupeerden in de Moddermanstraat. Om samen 
ervaringen uit te wisselen, hun emoties te delen of gewoon boven een kop koffie 
of thee een luisterend oor van één van ons te vinden. Daar is grote behoefte 
aan, hebben we gemerkt. En gelukkig is het voor onszelf en voor de wijk 
vanzelfsprekend geworden dat dat gebeurt."

Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.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

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:

Lijkt het je leuk om samen aan de slag te gaan?
Ik ben oma, beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming. 
Ik vind dat onderwijs aan peuters en kleuters efficiënter, leuker en 
creatiever kan zijn. Ik nodig je uit om bij mij een korte cursus van 
twee avonden en twee ochtenden te volgen. In mijn atelier ontdek je 
hoe jullie samen met beeldend materiaal kunnen spelen. Jij leert je 
kleinkind het “magische mengen”. 
Twee avonden voor volwassenen, van 20.00 - 22.00 uur, vol 
informatie en creatief plezier. Aansluitend op iedere avond een 
ochtend van 10.00 - 11.00 uur, waarin je samen met je kleuter 
aan de slag gaat.  De cursus gaat door bij inschrijving van twee 
volwassenen en twee kinderen. Maximaal acht volwassenen en acht 
kinderen.

Kosten: € 80,- , inclusief materiaal, hapje en drankje
locatie: Asserweg 399, Schiebroek
Inschrijven: tedeggink@gmail.com / 06 - 45 45 87 85
Informatie: www.kleuterenmetkunst.nl 

BEElDEnD 
VORMEn 
voor 60+ en een kinD (2½-4 jr)

Aan alle opa’s en oma’s in 
Schiebroek/Hillegersberg
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Alles over Schiebroek vind je vanaf nu op Schiebroek.BUURbook.nl
Ook de Gebiedscommissie gaat actief gebruik maken van dit interactieve 
platform.

Handig, alles over deze buurt op één plek. De nieuwsberichten uit de diverse 
kranten, de evenementen in de wijk, de plannen van de gebiedscommissie. 
En we kunnen nog wel even doorgaan: goede ideeën van buurtgenoten over 
bijvoorbeeld een speeltuin, of over de aanleg van de A13-A16. Maar ook de 
aankondiging van de buurt-BBQ of de wijnproeverij bij die nieuwe winkel. Alles 
staat op BUURbook. Account aanmaken dus, zodat niets je meer ontgaat.

BUURbook is ‘een platform voor co-creatie in de buurt’ zoals het officieel heet. 
Dat wil zeggen: een plek waar alle belanghebbenden samen kunnen werken 
om in hun wijk dingen voor elkaar te krijgen. En waar ze elkaar informeren 
over dingen die van belang zijn voor iedereen. BUURbook is onafhankelijk. Het 
platform ondersteunt zelfsturing. Het is een faciliteit waar iedereen gebruik van 
kan maken. Met één doel: een fijne(re) buurt.

officieel gelanceerD
De Gebiedscommissie HIS heeft de beslissing genomen BUURbook in heel 
Hillegersberg-Schiebroek te gebruiken als middel om hun belangrijkste taken 
vorm te geven, namelijk ‘het organiseren en ondersteunen van participatie in 
de wijk en het stimuleren van bewonersinitiatieven.’ Dinsdag 17 februari is 
Schiebroek.BUURbook.nl officieel gelanceerd tijdens de vergadering van de 
Gebiedscommissie.

koploper
“En nu zorgen dat er heel veel bewoners actief gaan zijn op BUURbook", zegt 
Maarten van der Velde, grondlegger en promotor van BUURbook. 

Hij woont toevallig zelf ook in Schiebroek. “Als we met elkaar laten weten aan de 
Gebiedscommissie wat we belangrijk vinden en er samen aan werken, krijgen 
we in Schiebroek meer dingen voor elkaar. We zijn dan koploper en voorbeeld 
voor de rest van Rotterdam. Waarschijnlijk krijgt BUURbook dan navolging in 
andere wijken.” 

makkelijk samenwerken
“Als mensen door hebben dat ze op BUURbook alles kunnen vinden wat er 
toe doet in de wijk en ook in hun eigen straat of zelfs flat, dan zal het online 
snel gaan leven. Dan is het een ondersteuning van het contact dat je in het 
echte leven al met elkaar hebt. En een plek waar je makkelijk met elkaar 
communiceert en samenwerkt.”

participatie merkbaar
“Dus: heb je een goed idee, zet het op BUURbook, enthousiasmeer 
buurtgenoten en vraag subsidie aan bij de Gebiedscommissie,” lacht Maarten. 
“Ik ben heel blij dat met BUURbook de veelbesproken participatie echt 
merkbaar wordt.”

Op 12 maart 2015 om 20.00 uur is er speciaal voor Schiebroek een training/
workshop BUURbook voor iedereen die geïnteresseerd is. Je kan daar terecht 
met al je vragen en ideeën. Geef je op via schiebroek@buurbook.nl. Locatie: 
LiS-kantoor, Kastanjesingel 80 (zij-ingang Castagnet). Maar allereerst: Schrijf je 
nu in (maak een account aan) op Schiebroek.BUURbook.nl!

BUUrbook zoekt netwerkers
Om in Schiebroek dit nieuwe samenwerken op de kaart te zetten zoekt BUURbook netwerkers. Ben je betrokken en ken je je buurt goed. 
Zorg je graag goed voor je wijk? Wil je samen met gelijkgestemden een bijdrage leveren aan de kwaliteit van je leefomgeving?

Als BUUR-netwerker ben je op BUURbook zichtbaar en benaderbaar voor je buurtgenoten voor vragen en hulp. Je enthousiasme over het 
platform breng je graag over op anderen. Je bent een aanjager en voegt waarde toe vanuit jouw expertise, wat die ook is. Jij vormt een 
schakel naar de gebiedscommissie bij het realiseren van plannen. Om je te ondersteunen trainen we je in communitybuilding. Maar vooral 
ben je BUURbook-netwerker omdat je graag samen met je buurtgenoten werkt aan een wijk die fijn is en fijn blijft.

Meer weten of aanmelden op: netwerker@buurbook.nl, tel. 06 – 4243 3118.

“Als je geïnteresseerd bent in je buurt, schrijf je je nu in op BUURbook Schiebroek”

BUURbook is onafhankelijk
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Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
info@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek
Mw. P. van Moûrik, 
wereldwinkel@leven-in-schiebroek.nl
lETS Shop
tel. 218 88 44
Winkeliersvereniging Schiebroek
Mw. J. Mastenbroek, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M.Spieringhs, tel. 465 51 75
Bewonersplatform lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32

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

REDACTIE
Redactie: Marijke van Seventer, Kees Keller 
en Margot Leeninga 
Redactieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 16 april 
2015. U kunt uw kopij vóór 
16 maart 2015 inleveren op het 
redactieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Volkstuinvereniging lusthof
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zon en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

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

sbo leven in Schiebroek

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

lIDORGANISATIES:

PrOgramma CaStagnet vOOrjaar 2015
woensDag 25 februari: theater kwaDraat met brrr (4+)
Brrr... vertelt het verhaal over de magische overgang van de winter naar de lente 
en de kracht van het samenwerken. Een interactieve poppenvoorstelling met 
veel humor en spanning.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50. R’pas of Aafjepas € 3,40

zaterDag 28 februari: Dj jawalatino, salsa latin party
Maandelijkse Salsa Dansavond met DJ Jawalatino.
Aanvang workshop: 20:30 uur, Aanvang dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00 inclusief kopje koffie

zonDag 1 maart: zonDagmiDDaglounge, riDDerkerkse noorDzangers (55+)

De Ridderkerkse Noordzangers is een enthousiast gemengd koor onder leiding 
van dirigente Thea van der Riet. Aanvang: 14:30 uur
Entree: € 4,50.  R’pas of Aafjepas € 3,40

woensDag 11 maart: rope theater, clownsshow "De zolDer" (4 – 11 jr)

Het Rope Theater bestaat uit het duo Roel Pot en Peter Douw. Dodo en Pepe 
vinden een schatkaart. Er is een schat in de buurt, en wel op hun eigen zolder...
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50. R’pas of Aafjepas € 2,25

zonDag 15 maart: zondaGmiddaGlounGe Senioren biG band rotterdam (55+)

De big band is opgericht  in januari 2008 door een aantal al wat oudere 
liefhebbers van het big band repertoire. Zij kunnen het spelen niet laten.  
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50. R’pas of Aafjepas €  3,40

zonDag 22 maart: zonDagmiDDaglounge, the sweet memories (55+)

Het zangduo “The Sweet Memories” wordt gevormd door Gerda en Coby
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50. R’pas of Aafjespas € 3,40

woensDag 25 maart: poppentheater irene laros "De geluksvogel" (4 - 8 jr)

Eindelijk is het zover, Felix heeft zijn vliegtuig af. Nu kan hij samen met Felina 
naar de wolken vliegen. Maar… waar is Felina gebleven? Leeftijd: 4 – 8 jaar
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

zaterDag 28 maart: Dj jawalatino, salsa latin party
Maandelijkse Salsa Dansavond met DJ Jawalatino.
Aanvang workshop: 20:30 uur, Aanvang dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00 inclusief kopje koffie

zonDag 12 april: zonDagmiDDaglounge peter Dons (55+)

Zanger-entertainer Peter Dons is al 35 jaar een begrip in de amusementswereld.
Peter brengt een repertoire van Nederlandse- Engelse- en Duitse evergreens en 
zelf geschreven liedjes. 
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50. R’pas of Aafjepas € 2,25

woensDag 15 april: poppentheater Xiewel, taart voor Doornroosje
Een eigen bewerking van Poppentheater Xiewel, van het welbekende sprookje. 
Het verhaal kan daarom ineens een verassende wending nemen.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 2,25

zaterDag 19 april: corDua & magnus klein zwanenmeer (2–7jr)

Klein Zwanenmeer is een betoverende danstheatervoorstelling waarin dans 
wordt gecombineerd met poppentheater en magisch schimmenspel.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50. R’pas of Aafje pas € 3,40.

informatie en reserveringen: castagnet, tel. 422 50 96
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CSI SCHIEBROEK

Wijkagent Knulst is ook te volgen via twitter: 
www.twitter.com/fKnulst

BURGERNET

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

Tijdens de jaarwisseling zijn in Schiebroek talloze vernielingen van abri's 
aangericht door zwaar vuurwerk. Volgend jaar zullen wij daar zeker op gaan 
anticiperen. 

burgernet
Onlangs waren collega's van het wijkteam actief in de wijk met het uitreiken van 
aanmeldkaarten aan winkelend publiek om mee te doen aan Burgernet.
Het viel toen op dat weinig bewoners op de hoogte zijn van het Burgernet en 
zich daarvoor niet hadden aangemeld. 
Uit ervaring weten wij dat vele bewoners uit de wijk zeer alert reageren bij het 
zien van verdachte situaties en bij zulke gelegenheden tegenwoordig direct 
112 bellen. 112, daar vang je ook inbrekers mee! HETERDAADKRACHT levert 
dit op! Hierdoor zijn er al diverse malen inbrekers aangehouden in de wijk. 
Samenwerking is hierbij het sleutelwoord! 
Waarom burgernet dan als dit zo goed gaat,  zult u misschien denken.
Burgernet is niets anders dan dat aangesloten burgers de politie naar 
aanleiding van een binnengekomen melding meehelpen om bijvoorbeeld 
verdachten, voertuigen of vermiste personen gerichter en sneller op te sporen. 
Gewoon vanuit uw eigen huis, op straat of vanaf uw werkplek.
Hierbij wordt de burger door de politie zelf benaderd.
Dus: als u uw leefomgeving prettig en veilig wilt houden kunt u ook meedoen 
aan Burgernet. Zo vergroten wij samen de kans dat bv. een vermist kind of een 
voortvluchtige verdachte sneller wordt gepakt.
Kijk eens op www.burgernet.nl en meld u aan.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor Burgernet. Aanmelden voor 
Burgernet kan alleen indien u nummerherkenning heeft op uw mobiele of vaste 
telefoon.

fietsDiefstallen
De laatste maanden worden veel fietsen weggenomen die los in een voortuintje 
staan gestald. Uit ons onderzoek blijkt dat het in de meeste gevallen om fietsen 
ging die NIET met een extra slot aan een vast object waren vastgemaakt.   
Doet u a.u.b. altijd aangifte. Alleen dan krijgen wij een reëel beeld van het 
aantal fietsen dat in Schiebroek wordt gestolen. Wij zullen de komende 
maanden met betrekking tot dit onderwerp het nodige gaan ondernemen. 
Graag tot ziens in de wijk!

Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek
martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl/frits.knulst@rijnmond.politie.nl

sonja.dekker@rijnmond.politie.nl

mariafeest in eritrees orthodoxe 
Kerk - Schiebroek
Op zaterdag 21 en zondag 22 februari 2015 organiseert de Eritrese 
Gemeenschap het Mariafeest. Het feest begint zaterdag om 12.00 uur met 
een ontvangst in de sporthal van de Wilgenring. De dienst in de St. Pauluskerk 
(Tewahdo kerk) aan de Larikslaan begint om 22.00 uur en zal de gehele nacht 
duren. Vanaf zondag 9.00 uur komen verschillende autoriteiten naar de kerk 
om het feest bij te wonen. Om ongeveer 9.30 uur is er een processie naar het 
Rododendronplein, waarna weer teruggekeerd wordt naar de sporthal van de 
Wilgenring. Om 16.00 uur keert iedereen huiswaarts. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met de heer Girmazion, tel. 06-84725882

Hebt u geen liS-magazine ontvangen?
neem dan even contact met ons op!

redactie@leven-in-schiebroek.nl/
tel. 422 77 28

wORkShOP MIA cOLORE BIj 
cOLORS@hOME MEuLMAN

Op woensdag 25 maart 2015 om 19.00 uur organiseert Colors@Home 
MEULMAN een bijzondere workshop.

Mia Colore, Italiaans voor 'mijn kleur', is een bijzonder fraai en geliefd 
merk. Gespecialiseerd in krijtverven en kalkverven met eigentijdse 
kleuren. Samen met Colors@Home MEULMAN zal Mia Colore een 
workshop geven voor het pimpen van meubels. 
U kunt een klein (niet groter dan 50 x 50 cm) accessoire meenemen 
om zelf te primpen. Mia Colore en Colors@Home Meulman zullen u meer 
vertellen over de verfsoorten en verftechnieken.  

De prijs van de workshops bedraagt € 29,50 inclusief 0,5 liter krijtverf 
en een kwast. Bij inschrijving ontvangt u een gratis kleurenkaart van 
Mia Colore. De workshop vindt plaats bij Colors@Home MEULMAN, 
Peppelweg 128-130, tel. 422 80 25.

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

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

www.bouwmeesterrotterdam.nl - info@bouwmeesterrotterdam.nl 

HEMA    DElI  MARKT


