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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

Vo o r  o n l i n e  b e s t e l l e n :  w w w. c o e l e r s . n l

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

Peppelweg 107, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 99 52

Door een beDrag naar Draagkracht over te maken op 

nl 97 rabo 0314 110402 

t.n.v. sbo leven in schiebroek. Dank u wel.

Griet schreef opnieuw een zeer indringend 
boek en haalt dat wat het diepst binnenin ons 
zit naar boven. Zij knalt de waarheid op tafel; 
alles wordt gezegd. Daar kunnen wij wat van 
leren...

De keuze van COELERS:

STEUN DIT BLAD

HET BESTE WAT WE HEBBEN
Griet op de Beeck
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

OP NAAR HET HUIS VAN DE WIJK

U hebt het in de afgelopen tijd regelmatig kunnen lezen in dit blad: het 
gesteggel met de gemeente Rotterdam over onze huisvesting. We moesten ons 
huis uit. Ons huis in Wijkgebouw Castagnet, waar we meer dan 42 jaar actief 
waren. Omdat Castagnet nieuwe beheerders krijgt. Er werd eindeloos gezocht, 
er werd overlegd en nog eens overlegd. Er werden afspraken gemaakt die weer 
geschonden werden. Maar uiteindelijk is het er dan toch van gekomen. De 
verhuizing van bewonersorganisatie LiS naar het Huis van de Wijk in Schiebroek-
Zuid is een feit. Begin oktober werd LiS hartelijk ontvangen door Dock, de 
samenwerkingspartner op het gebied van welzijn. We wonen nu dus samen in 
het Huis van de Wijk. Voorzitter van LiS, Marijke van Seventer, overhandigde 
Nicole Lemette (Dock) symbolisch de euro die voor de huur van een jaar 
verschuldigd is. We gaan de krachten bundelen, zodat we er met u en met 
elkaar voor zorgen dat Schiebroek die wijk blijft waar het goed wonen is. 

ContaCtgegevens

Dit zijn de nieuwe adresgegevens:  
sbo Leven in Schiebroek, 
Hamakerstraat 77, 3053JA Rotterdam. 
Telefoon: 06-15373109 
www.leven-in-schiebroek.nl, info@leven-in-schiebroek.nl 

Nieuw onderkomen voor bewonersorganisatie Leven in Schiebroek

IN DIT BLAD o.a.

Marijke van Seventer (l) en Nicole Lemette (r)

PROGRAMMA CASTAGNET NOVEMBER/DECEMBER

woensDag 1 november: theatergroep helDhaftig met 'helD" (4+)
Wat hebben een ezel, een vlo en een wezel met elkaar gemeen?
Precies, ze zijn de helden van dit bos-verhaal.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50

ZonDag 5 november: ZonDagmiDDaglounge wally preyll – “johnny valentino”
Terug in de tijd met de liedjes van weleer. Johnny nodigt u graag uit, om er een 
feestelijke middag van te maken. 
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50,

ZonDag 12 november: shantykorenfestival

Elk jaar organiseert Shantykoor Albatros het jaarlijkse shantykorenfestival waar 
dit jaar vrouwenkoor “Kokkels en Mokkels” en shantykoor “de Bossche maten” 

aan meedoen. Snel reserveren wordt aanbevolen!
Aanvang: 13:00 uur, entree: € 6,50

ZonDag 19 november: ZonDagmiDDaglounge popkoor paper moon

Popkoor Paper Moon is een een enthousiaste groep zangers en zangeressen die 
meerstemmig zingen. Paper Moon onderscheidt zich van andere popkoren door 
zijn arrangementen en de repertoirekeuze.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50

woensDag 29 november: meemaaktheater met Dappere bange piet (2+)
Op een stormachtige nacht razen alle Pieten door het land. Er zijn namelijk al 
een paar nachten achter elkaar zakken met cadeaus verdwenen. Sinterklaas 
moet er voor zorgen dat alle kinderen hun cadeautjes krijgen.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50

ZonDag 10 December: ZonDagmiDDaglounge raDuZnaya

Raduznaya( Regenboog van bloemen), is een muzikaal ensemble dat is 
ontstaan vanuit een enthousiasme voor het Slavisch repertoire. 
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50

woensDag 13 December: sesamstraat acteurs

De sneeuwpop, De kabouter en het schaap met De kouDe voeten (2+)
Renee Menschaar en Lot Lohr spelen al sinds heugenis in Sesamstraat en 
maken met succes voorstellingen voor scholen, bibliotheken en kleine theaters.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50.

reserveren: castagnet, larikslaan 200, 
tel. 422 50 96.
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PLANNEN OM UW 
WONING TE VERKOPEN?

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK SCHIEBROEK
- Heeft u pijnklachten door uw kunstgebit?
- Zit uw kunstgebit los?
- Is uw gezicht veranderd?
- Breekt uw kunstgebit regelmatig?
- Is uw kunstgebit verouderd?

Voor al uw vragen omtrent uw kunstgebit kunt u bij 
ons terecht. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak 
met de heer Spliethoff. 
Indien gewenst, bezoeken wij u aan huis.

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.00 uur. Daarna op afspraak.

Molenvijver 18 
Rotterdam-Schiebroek

Kastanjesingel 196 
Rotterdam-SchiebroekZeer snel verkocht!

Zeer snel verkocht!
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Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Het Gedenkbos aan de rand van het Schiebroekse Park groeit gestaag. Volgend 
jaar zal daar de honderdste boom worden aangeplant. Die groei geeft aan dat er 
bij veel mensen behoefte bestaat aan een plekje om hun geliefden te gedenken 
en een gedenkboom voorziet in die behoefte. De boom met zijn bloesems, 
bladeren en herfsttinten vormt een levend monument voor de overledenen. 
 
De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park plant jaarlijks twintig nieuwe bomen 
aan voor mensen die op enige wijze een band met Schiebroek hebben. De 
aanplant is een kostbare zaak, terwijl de stichting heel graag een gedenkboom 
voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar wil laten zijn. Om die reden wordt 
jaarlijks een subsidie aangevraagd bij de gebiedscommissie Hillegersberg- 
Schiebroek. Met behulp van die subsidie hoeft de eigen bijdrage van de 
aanvragers niet meer te bedragen dan € 150,--.
Begin oktober heeft de gebiedscommissie een subsidie toegekend voor in 2018 
aan te planten bomen. De stichting kon duidelijk aantonen dat de wens om een 
gedenkboom te planten groot is: voor de twintig aan te planten bomen waren 
er op dat moment al elf aanvragers. Maar dat was niet de enige reden voor 
toekenning van de subsidie. De commissie besliste ook positief met het oog op 
al die andere mensen die het Gedenkbos in het park bezoeken. Want steeds 
meer mensen zien het bos als een fraaie plek om rond te wandelen of stil op 
een bankje tot rust te komen. En wellicht gedenken ook die mensen dan hun 
geliefden. 

Herdenkingsdag

Buiten de mensen om die een boom hebben aangeplant zijn er veel mensen 
voor wie het gedenkbos een herdenkingsplek is. Mensen die wellicht behoefte 
hebben aan het neerleggen van een bloem, het schrijven van een persoonlijke 
boodschap of iets anders dat hun herinnering vormgeeft.
Om die reden is er een tweede subsidieverzoek ingediend om op 3 november 
2017, traditioneel de herdenkingsdag voor overledenen, een bijeenkomst te 
organiseren in en om het Gedenkbos. Ook deze subsidie is toegekend. Samen 
met de Goede Herderkerk, die materiaal verschaft om mee te gedenken, kan 
dan door iedereen die dat wil een herinnering worden vormgegeven, een 
persoonlijk gesprek aangegaan of gewoon alleen maar in stilte worden herdacht. 

AVOND VAN GEDENKEN

Het paviljoen van Natuurtalent is daarvoor open, terwijl in het gedenkbos een 
tweetal verlichte ruimtes zijn ingericht, een stilteplek en een “werkruimte”, waar 
u bijvoorbeeld een stukje kunt maken of een persoonlijke boodschap schrijven. 
Gedenken, iedereen wil het op zijn eigen wijze naar eigen wens doen. En deze 
avond op deze unieke plek maakt dat voor ieder die dat wil mogelijk.

IN MEMORIAM
redactie
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Op maandag 25 september overleed geheel onverwacht Hubert van Breemen, 
voorzitter van onze lidorganisatie BTV (Bewoners tegen Vliegtuigoverlast). 
In de meer dan twintig jaren dat de BTV bestaat is Hubert steeds nauw 
betrokken geweest bij het bestuur, laatstelijk als voorzitter. Zijn levenslust, 
geestdrift, betrokkenheid en gedrevenheid voor de vereniging was groot. Van 
het ingewikkelde dossier “Zestienhoven” met al zijn juridische en technische 
aspecten had Hubert een grote kennis van zaken die steeds weer respect 
afdwong. Vooral omdat hij die moeilijke materie voor iedereen begrijpelijk 
uiteen kon zetten. Altijd genuanceerd en met respect voor het standpunt 
van een ander. Het bestuur van Leven in Schiebroek kijkt met respect en 
dankbaarheid terug op Hubert's bijdrage aan de bewonersavond in 2016 over 
de uitbreidingsplannen van het vliegveld. Helder en neutraal legde hij uit wat 
de plannen van het vliegveld behelsden, om daarna op even heldere wijze 

het standpunt van de BTV hierover toe te lichten. De BTV verliest in hem een 
gedreven voorzitter en een bewonderenswaardig mens, en Leven in Schiebroek 
verliest een zeer gewaardeerd en betrokken partner. 
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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) 

ALLES IS VAN
WAARDE VOOR
KINDEREN MET
EEN BEPERKING

WWW.BLOKSPAPERWORK.ORG
PEPPELWEG 152

Openingstijden:

Dinsdag t/m Vrijdag : 09.00 uur tot 14.00 uur
Zaterdag : 10.00 uur tot 15.00 uur

Al 40 jaar bij u in de buurt voor: Aankoop - Verkoop - Taxaties

Vrijblijvend advies? 
Telefoon 010-418 05 15
www.spindlermakelaars.nl

FUNDA beoordelingen
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HOOG WATER IN HET DORP

Het wordt duidelijk weer herfst. Dat merken we niet alleen aan de mooie 
herfstkleuren en de vallende bladeren, maar vooral ook aan het water dat op 
ons neervalt, echte plensregens! Wie het geluk heeft droog binnen te zitten 
op het moment dat zo’n bui valt kan met verbijstering staren naar de enorme 
hoeveelheid water die in korte tijd valt. Fietspaden worden rivieren, compleet 
met gorgelende (straat)kolken. Grasvelden verdrinken. Uren en soms dagen na 
een bui zijn er nog diepe plassen te zien. Volgens klimaatdeskundigen kunnen 
we in de toekomst nog veel meer van dit soort hoosbuien verwachten. Hoe 
moet dat dan met Schiebroek dat onderaan de Ringdijk ligt, vele meters lager 
ligt dan de zee?

eeuwige worsteling

Ons land is vanouds bekend met de worsteling tussen land en water. Niets voor 
niets luidt het gezegde dat God de gehele wereld schiep, behalve Hollland.
Want dat deden de Hollanders zelf. Er is enorm veel kennis op het gebied 
van dijkenbouw en bemaling. Kennis die sinds jaar en dag gebruikt wordt 
door het Hoogheemraadschap (HH), een instelling die al stamt uit de vroege 
middeleeuwen. Een eerbiedwaardige instelling met zijn eigen adel aan het 
hoofd: de dijkgraaf. “Droge voeten voor nu en later” is het motto waarmee het 
HH u als “ingeland”– ook zo’n fraaie middeleeuwse term – een belastingaanslag 
stuurt. Dat motto geeft precies weer waar het HH hier in Schiebroek voor moet 
zorgen. Droge voeten, ook als er door klimaatverandering veel meer water 
tegelijk naar beneden komt.

Polder

Ooit is de Schiebroekse polder drooggelegd met molens langs watergangen, 
zogenaamde tochten. Die tochten zijn blijven bestaan en vormen nu onze 
fraaie singels. Via die singels regelt het Hoogheemraadschap nog steeds het 
waterpeil in Schiebroek. Niet meer met molens, maar met pompen die het 
water rondleiden tot aan een gemaal dat het water de polder uitvoert. Die 
singels liggen zo’n 5,80 meter beneden zeeniveau en als het water daarin niet 
regelmatig wordt afgevoerd, stijgt het water door regenval en grondwater 

Werkgroep Planologie
redactie@leven-in-schiebroek.nl met maar liefst 90 cm per jaar! Zonder bemaling zou Schiebroek dan ook al 

gauw onder water lopen. Met recht: hoog water in het dorp.

kaPlaarzen en rubberboten?
Via pompen en gemalen wordt het overtollige water de polder uitgepompt in 
de richting van de rivieren. Tot voor kort ging dat vooral via het gemaal aan 
de Ringdijk dat afwatert naar de Bergse Plassen. Maar dat gemaal staat 
momenteel stil! Moeten we nu kaplaarzen en rubberboten inslaan?
Nee, niet nodig zegt het HH. Het water wordt momenteel niet op de Bergse 
Plassen geloosd. Reden daarvoor is dat er via het gemaal in de Ringdijk toch 
nog te veel fosfaat in het water terechtkwam. Fosfaat bevordert algengroei 
(blauwalg), dat willen we niet in de Bergse Plas. In afwachting van een betere 
installatie wordt het water nu even anders rondgepompt. 

aanPassing

Het veiligheidsniveau van de singels blijft dus onveranderd hoog. Maar dat 
betekent niet dat het HH geen maatregelen neemt voor de toekomst. Voor de 
komende veertig jaar wordt er immers een toename in regenval van maar liefst 
20% verwacht en die regen zal dan ook in heviger buien vallen. Dat merken we 
nu al. Dat is meer en vaker water dan op dit moment afgevoerd kan worden. De 
bemaling voor Schiebroek zal moeten worden aangepast.

nieuw gemaal

Daar wordt hard aan gewerkt, zegt het HH. Er is een waterplan voor heel 
Rotterdam met als onderdeel aanpassen van de installaties aan de verwachte 
zwaardere regenval. Dat gebeurt geleidelijk over een aantal jaren. Maar voor 
Schiebroek wordt dat nu al gedaan vanwege de nieuw aan te leggen snelweg. 
Die brengt verandering in grondwaterstromen met zich mee en daarom wordt op 
dit moment bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan een nieuwe watergang aangebracht 
die het water van de weg en van Schiebroek gaat afvoeren (ondergronds) naar 
een nieuw te bouwen gemaal aan de Grindweg. Dat gemaal – uitgerust met de 
nieuwste technische snufjes – zal wél kunnen lozen op de Bergse Plassen. En zo 
de Rotte in. Schiebroek hoeft de broekspijpen niet op te stropen, er komt geen 
hoog water in het dorp.
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN (deel 46)

Een van de oudste woongebiedjes in het oude Schiebroek was gelegen aan 
de Hoge Limiet. Daar groeide de heer J. Commerell op. Hij werd geboren in 
1926, bracht er zijn jeugd door en kijkt nu vanuit zijn riante flat uit op zijn 
geboorteplek. Zijn vrouw groeide eveneens op aan de Hoge Limiet; met haar 
familie werden ze geëvacueerd uit Rotterdam en ondergebracht bij boer Bos. 
Ze hebben een lang gedeeld leven. Leest u hier het (beknopte) verhaal.   

langs de toCHten

De drie broers Commerell hadden nog twee halfzussen en twee halfbroers 
uit een eerder huwelijk van vader. De jongste broer was voorbestemd om 
boer te worden. Commerell bezocht de school van de heer De Lange aan de 
Molenvijver en daarna de Ambachtsschool aan de Gordelweg. Hij kon goed 
tekenen en het idee was dat hij reclameschilder zou worden. Maar het was 
midden in de oorlogsjaren en dat plan ging niet door. In plaats daarvan begon 
hij onderhoudswerkzaamheden te verrichten bij een schildersbedrijf. In de 
vakanties was hij op de boerderij te vinden. Er waren koeien en wat varkens, 
schapen en kippen. Hij hielp, samen met zijn jongste broer, met hooien, distels 
trekken (daarvoor hadden ze speciale knijpers) en met het verspreiden van 
de mest. De oudste broer vond het boeren maar niets, hij wilde timmerman 
worden. Commerell herinnert zich nog goed dat er altijd wel jongens van school 
bij hen kwamen spelen. Namen als Henk van Oost en Jan Latooij komen op. Ze 
waren altijd op het land te vinden, gingen vissen in de tochten, zwierven door 
Schiebroek naar het Kastanjeplein waar vijvers gegraven werden en langs het 
Zwarte Pad naar Berkel. 

oorlog in sCHiebroek 
Commerell: "Tot de oorlog kwam. Toen veranderde alles. 's Morgens werden 
we gewekt door de vliegtuigen en het afweergeschut dat in het Kralingse Bos 
stond opgesteld. We zagen de parachutisten landen in Terbregge, we zagen hoe 
laag de Duitse transportvliegtuigen over de Grindweg scheerden. We zagen ook 
hoe de vliegtuigen richting Ypenburg vlogen om daar te landen. Vlakbij de Hoge 
Limiet stond in die meidagen een mitrailleur, maar dat werd na de capitulatie 
weggehaald. Na het bombardement trokken duizenden Rotterdammers naar 
buiten, o.a. naar Schiebroek. Vader was niet alleen boer, maar ook melkboer en 
had veel klanten in de stad Rotterdam. Een aantal klanten kwam met familie 
naar de Hoge Limiet, waar wij hen onderdak boden in het huis en de haastig 
schoongemaakte stal. Ook op zolder huisde een groot gezin."

de vergeten bommen 
Op 14 mei 1940 draaiden de vliegtuigen om en ze dropten vier bommen in het 
weiland van boer Griffioen. De boer werd gewaarschuwd, maar de koeien waren 
niet gewond, ze stonden om de putten heen. Die bommen liggen er nog steeds. 
In de sloot bij de Hoge Limiet kwam een brandbom terecht (fosfor) en die 
heb ik eruit gehaald en bewaard. We struinden altijd het land af op zoek naar 
scherven en ander materiaal. Ik heb ook die dunne boekjes van "De Vliegende 
Hollander" die in Engeland werden gedrukt en hier gedropt, gevonden."

weggevoerd

Bij de razzia in november '44 hebben we ons verborgen. Er werd verzameld 
op de hoek van de Ringdijk en de Adrianalaan. Mijn schoonzusje wist dat er 
jongens en mannen opgepakt werden en had ons getipt. Er waren genoeg 
plekken om je te verstoppen, dus de Duitsers kwamen voor niets. Maar het 
liep helemaal fout toen een onnozele buurvrouw tegen de Duitsers meende te 
moeten zeggen: "Ik zie die jongens van Commerell niet." 

Korte tijd later – we zaten net aan tafel – stonden de Duiters opnieuw voor 
de deur en was er geen ontkomen aan. We werden naar Lommerijk gebracht, 
sliepen die nacht in de remise aan de Kootsekade en liepen de volgende dag 
naar Waddinxveen. Ik herinner me nog dat er iemand tijdens de rustpauze 
onder het hek door vluchtte, dat er regelmatig luchalarm was en dat er hier en 
daar mensen op viaducten stonden om ons fruit toe te werpen.We overnachtten 
in een meubelfabriek, waarna we lopend Utrecht bereikten. De Duitsers 
schoten langs de rijen om te voorkomen dat er mensen zouden vluchten. Die 
nacht sliepen we in Tivoli, tussen de klapstoeltjes. Van Utrecht ging het naar 
Soesterberg en door naar Ede en Wolfheze. Dat was spergebied, daar woonden 
geen mensen meer.  Bij de boerderij in Wolfheze stond een grote Amerikaanse 
windmolen. Voordat we daar konden slapen, moesten we eerst de dode 
dieren uit de stal slepen. De volgende dag ging het, langs de spoorlijn, naar 
Oosterbeek. Daar moesten we blijven op de Johannahoeve en werden we naar 
verschillende plekken gestuurd om een verdedigingslinie te graven. Het was 
winter en ijzig koud. Omdat ik de jongste was, werd ik erop uitgestuurd om 's 
middags thee te halen bij de hoeve; dat was ongeveer vijftien minuten lopen. 
De slag om Arnhem was net geweest en in het bos was allerlei oorlogsmateriaal 
te vinden. Ik vond er een kapot geweer en bond het op mijn rug. Zo liep ik terug 
naar de hoeve, waar een eenarmige Duitse soldaat toezicht hield. Hij zag het 
geweer op mijn rug, pakte het af en sloeg het op een steen in gruzelementen. Ik 
was net achttien jaar geworden."

de terugkeer

"Mijn oudste broer Jan werd ziek en overgebracht naar de ziekenbarak in 
Ede. Niet lang daarna kreeg ik een briefje van hem in handen dat hij aan 
een arbeider voor mij had meegegeven. Hij vroeg me om zo spoedig mogelijk 
naar Ede te komen. Het was op oudejaarsdag dat ik naar de commandant 
ging en vroeg om een verlofpasje. Tot mijn verbazing kreeg ik het, ik mocht 

De heer J. Commerell
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SCHIEBROEK VAN TOEN (deel 46)

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

niets meenemen maar dat heb ik natuurlijk wel gedaan. Langs de spoorlijn 
ben ik gaan lopen, van Oosterbeek naar Ede. Onderweg zag ik een vrouw 
met een kinderwagen. De wagen lag vol spullen en bovenop zat het knulletje. 
Net boven Wolfheze zag ik een V1 aankomen en voelde de luchtdruk door de 
bomen. De vrouw en de kinderwagen werden omver geblazen, maar bleven 
gelukkig ongedeerd. Samen zijn we verder gelopen. Toen we in Ede kwamen 
zei ze dat ze van de kinderwagen afwilde. In een van de huizen was een kiertje 
licht te zien. We klopten aan, maar de bewoners hadden een feestje en ze 
stuurden ons weg. Daarop ben ik naar mijn broer gegaan en we besloten om 
te proberen zo snel mogelijk naar Rotterdam te gaan. Vanwege de kou reden 
de houtgasgeneratorbussen niet, dus alles moest gelopen worden. We werden 
opgepakt en opgesloten in een barak met prikkeldraad. Elke dag moesten 
we werken, we persten kolen die vervolgens opgestapeld moesten worden 
en we hielpen met het dorsen van het koren. In de barak heerste tbc en de 
verpleegster zei dat er vier man uit moesten. Ze bracht ons onder in een 
muloschool in Ede. Een soort doorgangskamp voor vluchtelingen. Vandaar 
zouden we worden opgehaald, maar daar kwam niets van terecht. Het was er 
smerig, het stro zat vol ongedierte. Met ons vieren zijn we gaan lopen, bedelend 
om eten en zo oneindig moe. Op enig moment passeerde ons een Duitse auto 
met een Nederlandse pastoor. Ons persoonsbewijs was afgenomen, maar we 
hadden nog wel een valse verlofpas van de ondergrondse. Mijnheer pastoor 
zorgde ervoor dat we werden opgenomen in een doorgangshuis waar we ons 
konden wassen en waar we soep te eten kregen. We wilden op een remhok 
van een goederentrein naar Rotterdam vluchten. Maar die nacht reden er geen 
treinen, het was er te helder voor. We bleven die nacht in het doorgangshuis. 
Pas in februari 1945 lukte het ons om op een kolentrein naar Rotterdam te 
reizen."

kanovaren

"Bij thuiskomst aan de Hoge Limiet moesten we eerst grondig worden gereinigd. 
We hadden geen papieren meer, dus we konden ons niet op straat vertronen. 
We werkten op de boerderij van vader. De halve polder Schiebroek stond 
onderwater. De burgers van Schiebroek hadden van het Polderbestuur moeten 
helpen om een dijk te maken aan het einde van de Hoge Limiet. Daar was de 
inundatie en daar stonden allemaal houten palen om te voorkomen dat er 
vliegtuigen konden landen. Met de mestschuit van de buren gingen we 's nachts 
op pad om de palen eruit te halen. Die gebruikten we om op te stoken. We 
hadden zelf een kano, waarmee op rooftocht gingen: we leegden de visfuik van 
de Duitsers die aan het einde van de Adrianalaan in een paar barakken waren 
gehuisvest, we zochten eieren en zwierven door de polder. In Berkel loerden 
we op eenden, er werd op ons geschoten en we werden meegenomen naar de 

controlepost aan de Adrianalaan. Daar moesten we de kano achterlaten. De 
volgende dag zijn we hem op gaan halen, we hadden boter en melk van thuis 
meegenomen, maar de kano wilden ze houden. We zeiden dat hij lek was, 
ze namen het voor waar aan en gaven toestemming om erin te blijven varen. 
Dat waren geen slechte Duitsers, ze accepteerden de melk en zelfs het valse 
verlofpasje waarvan we de datum gewijzigd hadden. Het liep ook tegen het eind 
van de oorlog."

"Die zaterdag van de bevrijding braken er in de gemeente Berkel gevechten uit 
tussen Duitsers (Grüne Polizei) en de ondergrondse. De Duitsers dachten dat 
ze over de Hoge Limiet konden gaan, maar dat wilden we voorkomen. Ik was 
actief in de ondergrondse en had een band die ik om mijn been droeg. We 
opereerden vanuit Arcadia (later Brandaris, red.). De familie Wildschut woonde 
in bij Bos en in de stal waren Duitsers ingekwartierd, bepaald geen sympathieke 
lui. Ik herinner met nog dat een van hen met een machinegeweer over de Hoge 
Limiet paradeerde. We stonden bij de boerderij te wachten op Arie Wildschut 
en toen kwam die Duitser helemaal overstuur aanlopen, schreeuwend dat 
wij geschoten hadden. Het duurde niet lang voordat we allemaal naar buiten 
moesten en de boerderij binnenste buiten gekeerd werd. Vader Wildschut 
(predikant) had een kristalontvanger verborgen in de poppenwagen van zijn 
dochter en die namen ze mee. Maar ook anderen moesten naar buiten, zoals 
boer Bos en mijnheer Groenenboom. Hij had een kruidenierszaak op de hoek 
van de Uitweg en de Ringdijk. Pas veel later kwam de aap uit de mouw: de 
Duitsers rooiden stiekem aardappelen. Die gaven ze mee aan de meisjes 
die daar regelmatig op bezoek kwamen. De boer had aangifte gedaan en de 
Duitsers werden ter verantwoording geroepen." 

indië

"Mijn vader is in maart 1947 verongelukt en in datzelfde jaar ben ik naar 
Indië vertrokken. Mijn jongste broer wilde graag de ouderlijke woning. Ik heb 
er daarna een houten huis naast gebouwd. Na mijn terugkeer uit Indië ging 
ik bij de firma 'Eenhoorn' aan de Bergselaan werken. Ik had mijn papieren en 
wilde eigenlijk verder studeren. Maar toen viel de baas dood neer in 1953. 
Geheel onverwacht moest ik de zaak overnemen. We trouwden en in 1959 
zijn we boven de zaak gaan wonen. Nu wonen we weer vlakbij de plek waar ik 
opgegroeid ben en ik kijk nog steeds met veel genoegen naar de overkant."

reageren? 
Wilt u reageren op dit artikel of hebt u zelf een verhaal om te vertellen, neem 
dan contact op met de redactie. Redactie Leven in Schiebroek, Hamakerstraat 
77, 3052 JA Rotterdam. E: redactie@leven-in-schiebroek.nl, tel.: 06-15373109.
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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 Sauvignon blanc
- Tarani Gamay rose

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

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 
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In juli van dit jaar zijn de Skaeve Huse officieel in gebruik genomen. Het plan 
om naast Schiebroek bij het industrieterrein Overschie elf woninkjes te bouwen 
om hardnekkige woonoverlastgevers te huisvesten had heel wat stof in de 
wijk doen opwaaien. Na twee informatie-avonden waarop de plannen werden 
toegelicht was Schiebroek nog niet echt gerustgesteld en bleven er nog genoeg 
vragen over. Reden voor de gemeente om een begeleidingsgroep op te richten, 
die tijdens de bouw alle informatie kreeg over de voortgang van het werk en de 
inrichting van het minidorpje. Want het is belangrijk om te weten of de Skaeve 
Huse wel zo aangelegd worden dat bijvoorbeeld de politie er goed zicht op 
heeft en de beheerder kan zien wie er zoal in en uitgaat. Maar ook of de Skaeve 
Huse wel zo worden ontworpen dat de bezoeker/klant van het ernaast gelegen 
bedrijventerrein niet wordt afgeschrikt. Als ondernemer wil je niet graag dat je 
klant niet meer bij je langs durft te komen…
Uiteindelijk stonden er begin juli elf vriendelijke groene huisjes rondom een 
grasveldje. Het terreintje is aan de voorkant open met een plantsoen ervoor 
en aan de andere zijden omgeven door een haag. Ook bewoners van skaeve 
huse hebben recht op privacy. Ook staat bij de ingang een kantoor voor een 
beheerder/begeleidersdienst. 

van begeleiding naar beHeer

Toen de bouw voltooid was werd de begeleidingsgroep omgevormd tot 
beheersgroep. Nieuwe taak voor de groep: opletten op signalen uit de 
omgeving over mogelijke overlast door bewoners van de Skaeve Huse en 
overleg met de beheerder over de gang van zaken in en om de Skaeve Huse. 
Daarvoor legt de beheerder o.a. een logboek aan waarin de gang van zaken, 
eventuele overlastmeldingen, incidenten etc. worden gemeld en vervolgens 
aan de beheersgroep overlegd. Mochten er klachten zijn dan worden die met 
de beheersgroep besproken. En mocht het echt erg worden, dan mag de 
beheersgroep de wethouder sommeren de Skaeve Huse te sluiten.

kwellende vraag

LiS als bewonersorganisatie en belangenbehartiger voor Schiebroek is lid van 
de beheersgroep. Eventuele klachten kunt u als bewoner dan ook altijd bij 
LiS melden. Maar tot dusverre blijft het héél rustig. Dit, zo denken wij, komt 
vooral omdat de bewoners van Skaeve Huse niet die aso’s zijn waar de pers 
zo smakelijk over kon berichten. Juist dat soort mensen hoort daar niet thuis. 
Wie er wel komen? Mensen die zich op de een of andere wijze niet (meer) 
aanpassen aan een gewoon gedragspatroon en daardoor overlast veroorzaken. 
Mensen die met structuur en begeleiding terug te brengen moeten zijn naar 
een normaal bestaan in een woonwijk. Want dat is het doel van de Skaeve 
Huse: begeleiding terug de maatschappij in. Dat is niet zo spectaculair voor de 
pers en die heeft het tot dusverre dan maar moeten doen met foto’s en een 
interview met de wethouder die twee nachten in de Skaeve Huse verbleef. Of hij 
daarna vertrok omdat hij was aangepast of juist niet aan te passen was, blijft 
helaas een kwellende vraag.

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

SKAEVE HUSE IN GEBRUIK

Hoe staat het met de plannen rond de A13/16, gaat-
ie nu door of niet?! Die vraag komt regelmatig langs. En om maar meteen 
antwoord te geven, ja, hij gaat door. De Raad van State heeft zich over alle 
beroepschriften gebogen die tegen het besluit van de minister gericht waren 
en ze stuk voor stuk verworpen. Rijkswaterstaat (RWS) mag nu dus officieel 
beginnen met de aanleg van de weg.

meedenken en ontwerPen

Officieel ja, want onofficieel was RWS al lang van start gegaan. Er is een 
inschrijvingsronde van aannemers geweest en overleg met instanties als Ziggo 
en KPN over te verleggen of juist aan te leggen kabels. Dat laatste overleg 
schijnt zonder kink in de kabel te verlopen; het overleg met aannemers is nog 
in volle gang. Er zijn inmiddels drie aannemers geselecteerd die in aanmerking 
komen voor het werk, maar men is nog lang niet klaar. Van de aannemers 
wordt namelijk verwacht dat ze niet klakkeloos de weg aanleggen zoals 
voorgeschreven, maar dat ze met RWS meedenken over mogelijke oplossingen 
om de weg zo goed mogelijk in te passen. Een stukje mee ontwerpen dus .Eind 
dit jaar mogen de drie gegadigden dan officieel inschrijven en hun definitieve 
plannen en begroting indienen. In mei of juni 2018 moet dan de beslissing 
vallen welke aannemer het wordt, waarna begin 2019 de werkzaamheden aan 
de weg, die dan A16 Rotterdam heet, beginnen.

milieukundig onderzoek

Deze gang van zaken is kenmerkend voor de aanpak van deze weg. Want 
net zoals de aspirant aannemers al een hoop werk verzet hebben voordat er 
een definitieve opdracht wordt gegeven, zo is RWS zelf ook al aan het werk 
gegaan voordat de Raad van State  uitspraak deed. Er wordt gesondeerd en 
milieukundig onderzoek gedaan – een archeologisch onderzoek staat trouwens 
ook op de kaart – bomen en struiken worden waar nodig verwijderd en er 
worden zelfs al woningen gesloopt! Ter geruststelling: niet in Schiebroek.
Schiebroek krijgt op dit moment te maken met werkzaamheden bij (de 
omgeving van) het Schiebroekse Park. Er worden kleine handboringen verricht 
voor milieukundig onderzoek en grondboringen om de kwaliteit van de grond te 
controleren. Over een lengte van 700m van de Wilderse kade Zuid naar Noord 
wordt er geboord voor Stedinkabels.  

nieuw gemaal bij grindweg

En zo zijn er nog wat werkzaamheden. Tegelijkertijd wordt door het 
Hoogheemraadschap gewerkt aan de aanleg van een nieuw gemaal bij de 
Grindweg. Stuk voor stuk werkzaamheden die achter de rug moeten zijn als 
eenmaal begonnen wordt met de wegaanleg. Hoe die wegaanleg zelf in zijn 
werk zal gaan, in gedeeltes op diverse plaatsen tegelijk of dat men de weg “van 
voor naar achteren” gaat aanleggen is op dit moment nog niet bekend. Dat is 
onderdeel van het overleg met de aannemer(s). Wat wel bekend is, is dat ons 
gebiedskantoor aan de Argonautenweg ingericht zal worden als informatiepunt 
en dat ook op het werk zelf te zijner tijd een informatiekeet zal zijn. En ook 
in ons blad mag u regelmatig berichtgeving verwachten. Al was het maar het 
bericht dat RWS voortgaat op de ingeslagen weg!  

A13/16, DE INGESLAGEN WEG
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Geïnteresseerd in de vacature van redacteur bij 
dit blad? Neem dan even contact op:
redactie@leven-in-schiebroek.nl.
We praten je graag bij. Beloning=voldoening:-)
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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:
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VELDWACHTER IN SCHIEBROEK: WILLEM NAAIJEN

Harry Pruijsten

Het ambacht Schiebroek werd in 1817 een zelfstandige gemeente. De 
burgemeester van Schiebroek was dit tevens van Overschie. Schiebroek telde 
in het begin van de vorige eeuw tussen de drie- à vierhonderd inwoners. Op 1 
augustus 1941 werd Schiebroek, evenals Hillegersberg en Overschie, officieel 
ingelijfd bij Rotterdam. 
Natuurlijk moesten de regels der wet worden gehandhaafd. Vanaf 1 januari 
1901 tot en met november 1929 werd dit met verve gedaan door Willem 
Naaijen, in de functie van veldwachter. Naaijen was tevens de rechterhand van 
de burgemeester.
Ik ben in het verleden van deze veldwachter “gedoken”. Willem is geboren 
op 15 januari 1861 te Drongelen, een dorp tegenwoordig vallend onder de 
gemeente Aalburg in de provincie Noord-Brabant. Zijn vader was Jan Gerritse 
Naaijen en zijn moeder Maria Bouman.

vertrek naar nederlands oost-indië

In 1881, Willem was toen 20 jaar oud, vertrok hij als koloniaal naar Nederlands 
Oost-Indië en vocht in Atjeh. Voor zijn moedig gedrag werd hij beloond met 
de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau. Na ongeveer achttien jaar 
keerde hij als gepensioneerde militair terug naar Nederland. Hij voelde zich 
echter te vitaal om van zijn pensioen te gaan genieten, daarbij in aanmerking 
genomen dat het pensioengeld ook niet voldoende toereikend was om 
onbezorgd te gaan leven.

Huwelijk en gezin

Op 19 januari 1900 trad Willem in het huwelijk met Adriana in ’t Veld, geboren 
in 1875. Het huwelijk werd voltrokken in de Nederlands Hervormde kerk 
van Drongelen, zijn geboorteplaats. Willem maakte vervolgens de overstap 
van militair naar politieman. Op 3 december 1900 vestigden beiden zich in 
Vlaardingen, waar Willem werd aangesteld als agent van politie voor deze 
gemeente. Kennelijk was het vertrouwen in hem groot, want al op 1 januari 
1901 werd hij als zelfstandige veldwachter aangesteld in de gemeente 
Schiebroek, als opvolger van de ontslagen veldwachter A. van de Keemel. 
Behalve veldwachter vervulde hij ook de functies van deurwaarder der 
belastingen, gemeentebode en ambtenaar der burgerlijke stand. Zij gingen 
wonen aan de Plaswijcklaan 8. Het was een vruchtbaar huwelijk, want zij kregen 
acht kinderen. De kindersterfte was echter hoog in het begin van de vorige 
eeuw. Zo ook in het gezin van Willem en Adriana Naaijen. Drie van hun kinderen 
overleden binnen het eerste levensjaar.

Respect
Willem genoot zeer veel respect in Schiebroek. Problemen waren er voor hem 
om op te lossen. Zijn enige wapens waren zijn mond en zijn wapenstok. Uit 
de Leeuwarderkrant van 25 januari 1925 valt op de maken dat W. Naaijen, 
veldwachter te Schiebroek en gewezen Oost-Indië militair, een met een 
revolver gewapende inbreker weet te grijpen, die ’s nachts aan het inbreken 
was in een boerderij aan de Hoge Limiet. Hierbij wordt Willem ook nog 
tweemaal beschoten. De volgende dag worden de andere twee, dankzij zijn 
telefoontje, door Rotterdamse rechercheurs in het Zwaanshals aangehouden. 
Dit alles leverde hem een compliment van de president van de Rechtbank op. 
Vermeldenswaardig is nog dat een van hen, op de vlucht voor Naaijen, in een 
beerput was gevallen. Behalve dit incident, dat zelfs de krant in Leeuwarden 
haalde, wist Willem door zijn optreden meerdere keren de pers te halen. In 
november 1929 gaat hij definitief met pensioen om van een welverdiende rust 
gaan genieten.

van januari 1901 – november 1929

laatste rustPlaats aan de ringdijk in sCHiebroek

In april 1935 wordt hij opgenomen in het toenmalige ziekenhuis aan de 
Bergweg 323 wegens een infectie aan een van zijn onderbenen. Op woensdag 
10 april 1935, ’s middags om één uur, overlijdt de voormalige veldwachter 
op 74-jarige leeftijd. De doktersverklaring vermeldt 'gangraena cruris', wat 
verstervend weefsel van het onderbeen inhoudt. Vaak is hierbij sprake van 
onderliggend vaatlijden, waardoor de wond niet goed geneest. Indien niet 
afdoende (operatief) behandeld, leidt het tot bloedvergiftiging en overlijden, wat 
Willem uiteindelijk ook overkomen is.
Hij was nog steeds zeer geliefd in zijn gemeente, een gemeente die groeiende 
was en een politiekorps van inmiddels vijf man had. Ze hadden nu ook 
een eigen bureau, gesitueerd in het gemeentehuis aan de Ringdijk. Dit 
gemeentehuis staat er nog steeds en is nu in gebruik door de SKVR. Willem 
werd onder zeer grote belangstelling – onder meer van vele notabelen – 
ten grave gedragen door zijn vijf opvolgers, op de begraafplaats naast het 
gemeentehuis. Het kerkhof bleek te klein voor alle bezoekers. 
Het graf is nog steeds aanwezig en wordt netjes onderhouden door zijn 
kleinkinderen. De grafsteen is voorzien van een medaillon, met een beeltenis 
van Willen Naaijen in zijn veldwachtersuniform. 
De begraafplaats is als zodanig niet meer in gebruik en behoort tot de 
historische monumenten van Schiebroek en zal ook als zodanig bewaard 
en onderhouden worden. Dit geldt ook voor de mooie laatste rustplaats van 
veldwachter Willen Naaijen. Een bijzondere man en na alles wat hij voor 
Schiebroek heeft betekend, komt hem dit zeer zeker toe.

Willem Naaijen; Willem poseert in Fotostudio Erasmus te Rotterdam. Op zijn jekker 

gespeld de Atjehmedaille en de medaille in de Orde van Oranje Nassau. 
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Bezorgers gevraagd

Maandag  09.30 -11.30 uur Taalles voor analfabeten (door vrijwilliger)
  09.30 -11.30 uur Checkpoint Digikanjers
  09.30 -11.30 uur Stop de schulden
  09.30 -11.30 uur Bibliotheek geopend
  13.00 -15.00 uur Over Geld Enzo
  14.00 -16.00 uur Tekenclub
Dinsdag  09.00 – 11.00 uur Taalles drempel- en basisniveau voor moeders
    met kinderen (door vrijwilliger)
  09.30 – 12.00 uur  Winkel van Sinkel geopend
  13.15 – 15.30 uur  Zwemmen
  13.30 – 15.30 uur  Taalles verrijkingsniveau (door NT2 docent)
Woensdag  09.00 – 11.30 uur Fietsclub
  09.30 – 11.30 uur Checkpoint Digikanjers
  09.30 – 11.30 uur Stop de schulden
  10.00 – 14.00 uur Winkel van Sinkel geopend
  11.00 – 12.00 uur Taalles voor analfabeten (door vrijwilliger)
  14.00 – 15.30 uur  Varia-activiteit
Donderdag 09.00 – 11.00 uur Taalles verrijkingsniveau (door NT2 docent)
  09.30 – 11.30 uur Bibliotheek geopend
  10.00 – 12.00 uur Schilderlessen
  10.00 – 14.00 uur Handwerkcafé
  13.30 – 15.30 uur Taalles verrijkingsniveau (door NT2 docent)
  14.00 – 15.30 uur Bingo
Vrijdag  09.45 – 10.45 uur Yogalessen
  10.00 – 14.00 uur Checkpoint Vragen Enzo
  11.00 – 14.00 uur Repareerlokaal
  14.00 – 15.30 uur  Muziekmiddag
Nadere informatie over de Varia-activiteit op woensdag:
1ste woensdag van de maand kunstontmoeting, 2de en 4de woensdag van de 
maand een quiz. Op de 3de woensdag van de maand bloemschikken. 
Voor het bloemschikken is het belangrijk dat er van tevoren wordt aangemeld. 
Kosten hiervoor zijn €5,- per persoon.

HUIS VAN DE WIJK SCHIEBROEK

de brasserie 
De Brasserie in Schiehoven is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 
– 16.30 uur. Op zaterdag en zondag is de Brasserie geopend van 10.00 – 
17.00 uur. Dagelijks (van 11.30 uur – 14.00 uur) is er een driegangenmenu 
verkrijgbaar voor € 8,-. Als voorafje een kopje soep, dan een warme maaltijd 
en een dessert. Wilt u geen driegangenmenu, maar liever alleen een warme 
maaltijd? Dan betaalt u slechts € 5,75. Een kop soep kan natuurlijk ook, de 
kosten daarvan zijn € 1,25. 
Liever iets lekkers uit de frituurpan? Dat kan van 11.30 uur – 16.00 uur. 
Uiteraard zijn er in de Brasserie ook andere lekkernijen verkrijgbaar. En er is ook 
een winkeltje. Hier kunt u wat boodschappen doen. Het winkeltje is open van 
10.00 - 16.00 uur. 

dagsPeCial

Op dinsdag én donderdag is er altijd een dagspecial. Deze special verschilt per 
keer en wordt vooraf bekend gemaakt op het informatiebord voor de deur. Op 
de dag zelf wordt de special kenbaar gemaakt door middel van een flyer. 

tHemadiner

Elke tweede vrijdag van de maand is er (naast de reguliere maaltijd) een 
themadiner, met maandelijks een ander thema. Voor dit themadiner betaalt u 
€15,-. U krijgt dan een driegangenmenu met live muziek of dans. Alcoholische 
dranken zijn niet bij de prijs inbegrepen, maar overige dranken wel. 
Let er wel op dat de Brasserie tijdens een themadiner sluit om 14.00 uur. In 
december is er in plaats van een themadiner een kerstdiner.
Daarnaast is er elke laatste donderdag van de maand een maandspecial (vaak 
een speciale dagschotel) voor € 7,50 (naast de reguliere maaltijd). 
Voor het themadiner en de maandspecial dient vooraf gereserveerd te worden. 
Inschrijven kan tot uiterlijk één week van tevoren.

weekProgramma 

YOGA 
voor volwassenen en ouderen

De reDactie van Dit blaD is DringenD op Zoek naar nieuwe 
beZorgers. voor het beZorgen (6 x per jaar) ontvangt u een 
vergoeDing. hebt u interesse, bel Dan 010-422 77 28 of 
stuur een e-mail naar: reDactie@leven-in-schiebroek.

Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam

BudgeTvragen 
In het Huis van de Wijk Schiebroek is er elke week een bijeenkomst voor 
bewoners die vragen hebben over allerlei zaken die met geld te maken hebben.
"Aan het eind van mijn geld houd ik altijd een stukje maand over"
“Hoe kan ik het goedkoopst boodschappen doen?”
“Hoe kan ik gezond en lowbudget koken?”
“Waar kan ik op bezuinigen?”
“Hoe kan ik slimme keuzes maken?”
Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde bij Geld Enzo.
Iedere maandagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur is er een bijeenkomst 
waar dit soort vragen beantwoord kunnen worden of waar u advies kunt vragen. 
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Maar er is meer. Op 30 oktober 
komen de bezuinigingstips aan de orde die de hele maand op allerlei gebied 
zijn verzameld. Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er een budgetlunch. Als u 
daar aan wilt deelnemen, geef u dan tevoren even op bij Gré Korteweg, tel. 06-
43772386. Ook wanneer u een bepaald probleem of thema hebt waar u meer 
over zou willen weten dan kunt u dat altijd met ons overleggen.
Contactpersoon: Gré Korteweg, tel: 06-43772386.
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DONATIES
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u 
uw bijdrage storten t.n.v. Samenwerkende 
Bewonersorganisaties Schiebroek.

REDACTIE
Redactie: Marijke van Seventer, Kees Keller 
en Margot Leeninga 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: redactie
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 14 de-
cember 2017. U kunt uw kopij vóór 20 
november 2017 inleveren op het redac-
tieadres Leven in Schiebroek, Hamaker-
straat 77, 3052 JA Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. C. van Gelder, tel. 422 77 28 
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, info@blokspaperwork.nl
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/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

LiS-SECRETARIAAT/ADVERTENTIES
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
Tel. 010 - 422 77 28. 
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl

CSI SCHIEBROEK

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: 
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. van Es, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

MELD CAMERA BIJ POLITIE
Al enige tijd loopt er bij de politie het project “Camera in beeld". Dit project 
roept een ieder die een beveiligingscamera heeft geplaatst op om deze bij ons 
aan te melden. In een aantal wijken in Rotterdam zijn al vele aanmeldingen 
binnen, maar In Schiebroek zijn er nog relatief weinig aangemeld.  
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en 
andere misdrijven. Heeft u een of meerdere camera's om of aan uw woning of 
bedrijfspand hangen? Laat het ons dan alstublieft weten!  
Want hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera's  hangen, 
hoe sneller wij kunnen werken aan het oplossen van misdrijven.

Hoe werkt Het?
Stel er wordt bij u ingebroken. De politie kijkt dan in een databank wie bij u 
in de buurt een camera heeft hangen en kan vervolgens snel de beelden bij 
betrokkenen ophalen om te kijken of de dader er mogelijk op staat.
LET WEL: de politie kijkt dus NIET live mee met uw camera's, maar nventariseert 
(via uw aanmelding) alleen waar deze hangen.
Zo beschermt uw camera niet alleen uw eigen bezit, maar helpt u tegelijkertijd 
uw buurt  veiliger te maken.

aanmelden

U kunt uw camera(s) aanmelden via www.politie.nl/cib of, indien u geen 
internet hebt, via ons wijkagenten. Alvast bedankt voor de samenwerking.

sPreekuur wijkagenten

Sinds kort houden we een kort spreekuur in de wijk. Het spreekuur heeft ook 
een naam, die is over komen waaien uit de VS en staat bekend als “coffee 
with a cop”. Plaats en tijdstip worden komende tijd kort tevoren gedeeld via de 
social media en gezien de opkomst en het resultaat van de laatste twee keren 
bij VERHAGE aan het Rododendronplein zullen wij hier op gezette tijden nog wel 
even mee doorgaan.

Graag tot ziens in de wijk of bij het spreekuur ! 
Wijkagenten Schiebroek: Martin van der Heijden, Frits Knulst 

E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl

PAPER MOON HOUDT OPEN HUIS
Paper Moon, een groep van zo' n 30 enthousiaste zangers en zangeressen 
,is op zoek naar nieuwe leden. Daarom organiseren wij dit najaar open 
repetitie-avonden, waarbij je laagdrempelig kunt kennis maken met Paper 
Moon. Houd je van zingen en ben je op zoek naar een ontspannende 
uitlaatklep, kom dan een keer meedoen en ervaar de gezelligheid bij 
Paper Moon. We zijn vooral op zoek naar zangers en zangeressen tussen 
de 30 en 50 jaar. Het repertoire van Paper Moon bestaat uit popmuziek 
uit de jaren ‘70 tot heden. Zomaar een greep uit ons repertoire: Jamie 
Lidell, Bløf, Lorde, Earth, Wind and Fire, Sting, en nog veel meer. Dirigente 
Leorah en pianiste Elise zorgen voor een enthousiaste en professionele 
begeleiding van Paper Moon. 
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keer langs, de repetities zijn 
iedere maandagavond van 20.00 - 22.00 uur in de Castagnet, Larikslaan, 
Rotterdam-Schiebroek. Meer info: www.popkoorpapermoon.nl. 
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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


