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LEVEN in SCHIEBROEK
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2021

www.leven-in-schiebroek.nl

ACRODENT tandtechniek en tandartspraktijk
*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten
OPENINGSTIJDEN:

maandag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:

06-215 333 42

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

ADMINISTRATIEKANTOOR

J . W. M E K K I N G

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

Dames- en herenkapsalon
Schoonheidssalon
Pedicure en Manicure

Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam.
Tel 06-51882243, www.petra-salon.nl

www.bloemsierkunstsjerp.nl

Peppelweg 116-118 | 3053 GS Rotterdam | tel. 010-4182632 | fax. 010-4183679 | rek. 3580883
info@bloemsierkunstsjerp.nl

al

ite

r

GOURMET

Kw

VLEESWAREN

ij

Kom voor het beste scharrelvlees naar

its Sl a

ge

MAALTIJDEN
SPECIALITEITEN

Dick van der Meer
Rodondendronplein 3-A, 3053 ES Rotterdam

Telefoon 010 - 285 74 66
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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

DE VENSTERBANK IS TERUG!
Margot Leeninga

V

rijdag 22 juni jl. werd de laatste hand gelegd aan
de verhuizing van de Vensterbank van Schiebroek.
De potten die sinds 2008 aan de rand van het Schiebroekse
Park staan, moesten verhuizen in verband met de aanleg van
de A16. Dat bleek een flinke klus te zijn. De krentenboompjes
werden zorgvuldig uit de potten getakeld en in de berm
ingekuild in de hoop dat ze de weken dat de potten
voor restauratie in de fabriek in IJmuiden waren, zouden
overleven. Heel zeker is dat nog niet, maar er is goede hoop
dat het gelukt is. In ieder geval deels: de boompjes die het
de komende maanden niet redden zullen alsnog worden
vervangen.

Biodiversiteit
Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg vroeg de
gemeente om, in het kader van de biodiversiteit, de grondwal
in te zaaien met een mengsel van wilde bloemen. Binnen niet
al te lange tijd zijn o.a. duizendblad, wilde chicorei, knoopkruid,
kraailook, weegbree, witte klaver, vlasbekje, vogelwikke,
ratelaar en gele morgenster te zien rondom de kleurrijke
potten. En dat is nog maar het begin, want bij spontane
vestiging en uitbreiding van de soorten in dit mengsel kan het
zijn dat ook voor andere soorten een geschikt vestigingsmilieu
is ontstaan.

Bedankt!
Een dankjewel aan de gemeente Rotterdam - die alle kosten
voor haar rekening nam - en aan de mannen van Stadsbeheer
en aannemer Ploegam. Voor hen was het een leuke klus,
weer eens wat anders dan het grote grondverzet. Een klus
die met nauwkeurigheid en zorgvuldigheid tot een prachtig
eindresultaat heeft geleid.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Blij verrast werd LiS-voorzitter Marijke van Seventer op
28 april 2021. Wethouder Roos Vermey sprak Marijke toe
en echtgenoot Matthijs mocht de eervolle koninklijke
onderscheiding opspelden. Vermey roemde het vele
waardevolle, vaak onbaatzuchtige werk. "Juist nu, nu we
allemaal behoefte hebben aan positiviteit en saamhorigheid.
Een sociale duizendpoot die achter de schermen enorme
bergen werk verzet. U bent een veelzijdige vrijwilliger bij
de Protestantse Wijkgemeente Schiebroek. Verder bent u
de huisfotograaf, zet u zich in voor het huiskamerproject
Zijspoor en coördineert u het project Samen aan Tafel En
u doet nog meer vrijwilligerswerk. Sinds 2004 bent u actief
voor de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek. Twee jaar
later wordt u ook secretaris van de werkgroep Planologie
Schiebroek en omgeving. In beide organisaties kennen
ze u als iemand met kennis van zaken, met oog voor de
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De Vensterbank is terug!
Nieuw ontwerp Rododendronplein
Kunst in het Park
Zorg om groen in Schiebroek
Schiebroek van Toen
Minibiebs Asserweg en Wilgenplaslaan

leefbaarheid en de belangen van wijkbewoners. In 2012 staat
u aan de wieg van Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park.
Mede dankzij u kunnen nabestaanden een boom planten ter
nagedachtenis aan hun dierbaren. Uw jarenlange energieke,
vrijwillige inzet wordt zeer gewaardeerd. Als blijk van die
waardering heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander
u benoemd tot 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau'. Van harte
gefeliciteerd met deze mooie bekroning van uw werk."
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DE INTERIEURSPECIALIST
VERF | BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN
SHUTTERS | RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING | SCHUIFDEURKASTEN
U vindt bij ons het mooiste behang, sfeervolle gordijnen,
onderhoudsvriendelijke vloeren, praktische raamdecoratie
en kwalitatief hoogwaardige verf. Al onze producten
worden op maat gemaakt. Heeft u zelf geen tijd om
alles te installeren? Geen probleem! Wij komen bij u
meten, monteren en/of leggen op een moment dat het u
uitkomt. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

OOK VOOR DESKUNDIG KLEUR- & INTERIEURADVIES!

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?

Kunstgebitten

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.

Reparaties

Klikgebit

Tandprothetische praktijk
Schiebroek
Kastanjeplein 101
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3053 CB Rotterdam

Tel: 010-818 30 43

tppschiebroek.nl

VERVANGING SPEELTOESTELLEN
MEIDOORNWEIDE EN RODODENDRONPLEIN
Rododendronplein
De speelplek aan het Rododendronplein is aan vervanging
toe. Omdat het Rododendronplein een centrale plek is in de
wijk waar veel inwoners van Schiebroek regelmatig komen, is
de vervanging van de speelplek het afgelopen najaar in heel
Schiebroek gecommuniceerd. Bewoners hebben over de
nieuwe inrichting van de speelplek hun mening gegeven en
de uitkomsten van deze participatierondes zijn verwerkt.
Er zijn twee ontwerpen gemaakt voor de speelplek op
het Rododendronplein. Ze zijn gemaakt op basis van
de uitkomsten van de 2e enquête. We hebben zo goed
mogelijk rekening gehouden met al uw wensen. De nieuwe
speelplaats zal niet meer ruimte in beslag nemen dan de

oude speelplaats. Hieronder ziet u de twee ontwerpen.
Beide ontwerpen nemen evenveel ruimte in als de huidige
speelplek. Wilt u ons laten weten naar welk ontwerp uw
voorkeur uitgaat? Stuur voor 16 juli een mail naar ropleinSB@
rotterdam.nl .

Meidoornweide
Ook de speeltoestellen aan de Meidoornweide zullen worden
vervangen. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd en zijn
gevraagd hun mening te geven over de nieuwe speelplek. De
omwonenden ontvangen een brief met daarin het ontwerp,
waar zij op kunnen reageren.

Bij optie 1 is de speelplek opgedeeld
in drie zones.
Zone links:
speelzone met mandschommel
(nr 2), veerwip ( nr 3) en
rolstoelvriendelijke draaimolen (nr 4)
Zone midden:
tussen de bomen staan dam- en
schaaktafels (nr 5) en dubbele
schommel (nr 6) en drinkwater
tappunt (nr 7)
Zone rechts:
een klimhuis met glijbanen (nr 1)

Bij optie 2 is de speelplek opgedeeld
in twee zones.
Zone links:
het klimhuis met glijbanen (nr 1), de
rolstoelvriendelijke draaimolen (nr 2)
en de mandschommel (nr 3)
Zone rechts:
tussen de bomen staan dam en
schaaktafels (nr 4) en er is een
drinkwater tappunt (nr 5)
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DEELSCOOTERS
De gemeente Rotterdam verstrekt aan bedrijven die
deelscooters verhuren een vergunning. En daaraan zijn
de nodige voorwaarden verbonden. De bedrijven hebben
er dus baat bij dat ze hun goede naam behouden en
zoveel mogelijk klachten voorkomen.
De laatste tijd bereiken ons echter steeds meer verhalen
over deelscooters die op plekken zijn achtergelaten waar
ze in de weg staan. Waar ze dus overlast veroorzaken.
Op zich is het concept deelscooters niet verkeerd: we
horen liever elektrische scooters dan lawaai-schoppende
knalpotten. Maar gebruikers moeten het liefst wel goed
en netjes parkeren. Scooters die in de weg staan op het
trottoir, fietspaad, voor op- en afritten kun je fotograferen.
Met het kenteken zichtbaar in beeld. Dan kan namelijk
herleid worden welke klant het laatst gebruik heeft
gemaakt van de bewuste scooter aan wie nadrukkelijk
verzocht is om de scooter correct achter te laten.
Afhankelijk van het bedrijf krijgt de klant na één of
meerdere waarschuwingen een boete of een tijdelijke rijontzegging. Het is zeker de moeite waard om klachten te
blijven melden. Het probleem van de scooters die legaal
maar wel "gestapeld" staan heeft langere adem nodig.
Als we een klacht indienen benoemen we het iedere
keer weer en dringen erop aan dat de scooters eerder
worden herverdeeld.

FOTOWEDSTRIJD VSW
De VSW organiseert weer een fotowedstrijd. Iedereen
kan deelnemen! Het thema dat we voor dit jaar hebben
gekozen is “Fotogenieke bouwwerken” in Hillegersberg,
Schiebroek en Terbregge. Dat kunnen mooie of lelijke
gebouwen zijn, maar het plaatje dat de fotograaf ervan
maakt, is doorslaggevend. Deelnemers die er een mooi
verhaal bij hebben, mogen dit uiteraard ook delen!
Per deelnemer zijn maximaal twee foto’s toegestaan.
Foto’s en toelichting kunnen worden gestuurd naar
fotowedstrijd@vsw.biz.
De inzending moet uiterlijk zondag 29 augustus 2021
binnen zijn.
Nadere details zijn te vinden op https://www.vsw.biz

Uw klacht (met foto) kunt u sturen naar:
FELYX

klantenservice@felyx.nl
U kunt ook bellen met 085-2080470

GO

via de website www.go-sharing.com/contact
Hier kunt u het overlastformulier invullen

CHECK www.ridecheck.app/support

LiS-magazine verschijnt zes keer per jaar
en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd.
Het blad wordt geschreven en gemaakt
door vrijwilligers met hart voor Schiebroek.
Op jaarbasis kost het blad een aardige
duit. Dat geld krijgen we deels van de
gebiedscommissie, deels uit advertenties
en deels van donateurs.
Het is ieder jaar weer een hele toer om het
financieel voor elkaar te krijgen. Daarom
doen we een beroep op u om, naar
vermogen, een bijdrage te doen.
U kunt het bedrag overmaken op

NL 97 RABO 0314 110402
tnv sbo Leven in Schiebroek
Zo zorgt u ervoor dat het blad kan blijven
uitkomen en u op de hoogte blijft van wat
zich afspeelt in uw directe woonomgeving.
Wij zijn bijzonder blij met uw hulp.
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KIDS & KUNST IN HET PARK
zaterdag 24 juli van 12.00 - 17.00 uur: Wilgenplasplein (bij Konneksjun)

K

W

e mogen weer activiteiten organiseren. Daar
zijn we heel blij mee. Omdat het toch een wat
onzekere tijd is nemen we geen risico en spreiden we onze
activiteiten over meerdere maanden.
We starten op zaterdag 24 juli met workshops voor kinderen in
de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het centrale thema is "Schiebroek
op Safari!" en er is van alles te doen: bijenhotels of verrekijkers
maken, stenen schilderen etc. Je kunt je echt helemaal
uitleven! We hebben gekozen voor een andere locatie: het
tentendorp van het Kunstfestival staat op zaterdag 24 juli aan
het Wilgenplasplein (bij Konneksjun waar altijd Koningsdag
wordt gevierd). De workshops zijn gratis, maar... om alles zo
veilig mogelijk te laten verlopen moet je je wel aanmelden bij
kunstinhetpark@kunstfestival.nl .
In verband met ieders veiligheid zijn de tenten alleen
toegankelijk voor kinderen. Ouders kunnen een kopje koffie
of thee gebruiken op het terras. Neem daarbij ook de coronamaatregelen in acht! Mét elkaar maken we er een topdag van!
U kunt de volgende activiteiten verwachten:
zaterdag 11 september: kunstmarkt Rododendronplein
zaterdag 11 en zondag 12 september: Vossenjacht
Kunst in de Etalage is er in de hele maand september.

KUNST IN HET PARK
Zaterdag 24 juli van 13.00-17.00 uur
Wilgenplasplein 15
Aanmelden kan via:
kunstinhetpark@kunstfestival.nl

DE BUURVROUW IS DICHTERBIJ DAN OOIT
Voor de deur bij de Buurvrouw staat het duurzame bakkie,
een oude bakfiets die gebruikt wordt om boodschappen te
halen. Want wat je van dichtbij haalt is beter voor iedereen. Zo
hoeven ze vanaf de Larikslaan maar 950 meter te trappen om
de lekkerste granola in te kopen bij Natural Granola, pikken ze
op de eerste verdieping aan de Veldkersweg gelijk een doosje
culinaire frikandellen mee van Le Frique. Twee dozen bier van
ROTT-bier liggen om de hoek en nog 550 meter verder laden
ze de koffie in van Giraffe. Langs de markt op de Peppelweg
voor vers fruit en groenten, nog even wat oud servies scoren
bij Bloks aan de overkant, en de lekkerste pasteitjes van
Javaanse Meisjes pikken ze mee op weg terug.

lokale ondernemers. Kom vooral langs want jouw bakkie
koffie, lunch, feestje of huren van een ruimte doet ertoe.
Op die manier draag je bij aan een plek waar de bewoners
betaalbaar kunnen dansen, zingen, genieten van theater en
geef je mensen die er werken en leren weer perspectief
Meer weten of meedoen? Kijk dan even de website www.
buurvrouwrotterdam.nl

En niet alleen kopen ze zo lokaal mogelijk in, ze werken ook
graag samen met de buren. Zoals de heerlijke zoetigheden
die gebakken worden door de leerlingen van de Mytylschool
De Brug. Smaakt toch stuk lekkerder als je weet dat de
opbrengst wordt besteed aan dromen van jongeren voor
wie werken niet vanzelfsprekend is. VSO de Hogebrug
helpt met de was en een groep vrijwilligers doet actief
mee in het theater, de horeca en het inrichten van een
kinderzwerfboekenkast.
De Buurvrouw heeft een nieuwe exploitant en wil “dat alles
wat ze doen, ertoe doet”. Voor de wijk, de bewoners en de
7

ZORG VOOR GROEN IN ONZE TUINSTAD
Marijke van Seventer

G

roen is belangrijk voor Schiebroekenaren.
Dat merken wij aan de belangstelling voor
groene onderwerpen in ons blad en dat merkt ook de
gemeente. Alleen merkt die het vaak aan negatieve
zaken, zoals klachten over het groenbeheer. Die klachten
komen per e-mail, telefonisch en soms direct terwijl
de groen-aannemer aan het werk is. Op dit moment
wordt er veel gemaaid en gesnoeid door de aannemer.
En hij kan erop wachten: vroeg of laat meldt zich een
geschrokken Schiebroekenaar die klaagt dat er nesten
worden verstoord of bloemenbermen vernield. Maar
de aannemer zegt dat hij zorgvuldig te werk gaat,
overeenkomstig de regels en dat dit juist goed is voor
het groen. Wie heeft er dan gelijk?

Op pad met Stadsbeheer

Omdat wij via de e-mailkring Schiebroekgroen werkelijk
worden bedolven onder de klachten over maaien en
snoeien besloten wij aan de dienst Stadsbeheer te
vragen hoe het nu eigenlijk zit. Het lijkt erop dat de
aannemer maar wat doet, verzuchtten wij: op sommige
plaatsen wordt het gras wel 10x per jaar gemaaid,
verderop blijven hele plukken gras staan en de bermen
vol met bloemen gaan plat! Er worden bomen gesnoeid
waar volgens ons vogelnesten in zitten en de aannemer
zegt dat dat gecontroleerd is. Door hemzelf, wel te
verstaan. Hoe zit dat?

Flora- en faunawet

Die aannemer doet echt niet maar waar hij toevallig
zin in heeft, was het antwoord. Hij heeft een contract
met de gemeente Rotterdam waarin precies staat
wat hij wanneer wel en niet mag doen. Dat contract is
gebaseerd op de Leidraad bij de gedragscode Flora- en
Faunawet die Rotterdam hanteert. Alles volgens de wet
en in overeenstemming met natuurbescherming. Lees
maar na!

De praktijk

Dat wilden wij natuurlijk best doen, maar die leidraad
bleek wel te bestaan uit 58 bladzijden. Niet echt iets
wat je meteen aanschouwelijk voor je ziet. Reden om
samen met Stadsbeheer een kleine wandeling door
Schiebroek te maken en het ons in beeld te laten
aanwijzen. Een wandeling door het deel van Schiebroek
waarover wij de meeste klachten en vragen kregen. Wij
wandelden vanaf de Berberisweg via de Abeelweg naar
de Meidoornsingel, staken de Meidoornweide over en
liepen naar de Jasonweg en zo weer terug.
Bij de Berberisweg staat een aantal pas gesnoeide
bomen waarvoor de angst bestond dat hier
nestverstoring had plaatsgevonden. Daarbij wezen
wij op het verlaten meerkoetennest pal onder een
gesnoeide boom. Omwonenden moeten het doen
met het woord van de aannemer dat hij gecontroleerd
heeft, zo luidde de klacht. Maar die enkele blik van
de aannemer blijkt het laatste stukje controle te zijn.

Alles wordt in kaart gebracht

De gemeente beschikt over een kaartsysteem met
daarop (vaste) nesten en verstrekt een snoei-opdracht
met inachtneming van mogelijke nestplaatsen. Daar
wordt niet gesnoeid tijdens het broedseizoen. Dat
kaartsysteem wordt niet zomaar bijgehouden, maar
wordt continu geactualiseerd en de laatste die daar een
bijdrage aan levert is de aannemer zelf. Die is verplicht
te kijken of er tóch nog nesten op moment van snoei
in gebruik zijn. Zo ja, dan moet hij dit aan de gemeente
melden en afhankelijk van wat voor soort vogel er broedt
wordt er of op veilige afstand gesnoeid, wordt de snoei
8

D

Maaibeleid

Lopend langs de Meidoornsingel ging het gesprek
over het maaibeleid, ook iets wat Schiebroek na aan
het hart ligt. Zo wordt het gras langs de singel heel kort
gemaaid. Ook dat van de Meidoornweide is kort, op een
paar plaatsen na. Daar staat het heel hoog. Vergeten?
En het gras in de bermen langs de Ringdijk, weelderig
bezaaid met veldbloemen en grassoorten, wordt
voor onze ogen plat gemaaid. Al te veel ijver van de
aannemer? Ook hier valt de verklaring in de leidraad te
lezen, in een gedetailleerde bijlage over welk grasland
wanneer en hoe kort gemaaid moet worden. Rotterdam
hanteert verschillende criteria voor verschillende
soorten grasland. Afhankelijk van het doel wordt gras
veel en vaak gemaaid of juist niet.

Intensief en extensief

uitgesteld tot de jongen het nest hebben verlaten of er
wordt helemaal niet gesnoeid. Nesten van bijvoorbeeld
ooievaars of roofvogels mogen helemaal nooit
verstoord worden, terwijl bijvoorbeeld bij meerkoeten
lichte verstoring (snoei op enige afstand) is toegestaan.
Meerkoeten kunnen veel lawaai verdragen werd ons
verteld. Iets wat wij even later zelf konden vaststellen
toen wij een meerkoet in de vijver op de Meidoornweide
rustig op het nest zagen zitten terwijl op tien meter
afstand gesnoeid werd! Die meerkoet gaat pas van het
nest als de eieren uitkomen werd ons verzekerd. Maar
dan gaan de jongen ook gelijk te water en is het nest
dus leeg. Al deze richtlijnen zijn terug te lezen in de
Leidraad en worden vastgelegd in het contract met de
aannemer.

Langs de singel en op de Meidoornweide wordt
intensief gemaaid (tot 25x). Bij de singels gebeurt dit
vooral met het oog op veiligheid, zodat er zicht blijft
op bijvoorbeeld kinderen bij de waterkant. Bij de
Meidoornweide wordt het gras kort gehouden om het
gebruiksvriendelijk te maken: het is een park, je moet er
kunnen lopen en spelen. Alleen op plaatsen waar bollen
tussen het gras staan wordt pas gemaaid als het loof
van de bollen is afgestorven. Die plekken zijn dus niet
vergeten. De bollen worden na de bloei niet gerooid; ze
komen ieder jaar terug mits ze de tijd hebben gehad om
bovengronds af te sterven. Half juni is dat zo ongeveer
het geval, dan wordt ook dit gras kort gemaaid. Maar
ook dan zullen er plekken met hoger gras zijn: rondom
bomen blijft het gras staan om beschadiging door de
maaimachine te voorkomen en plekken die nog nat zijn
door regenval worden overgeslagen.

Bermen

Maar hoe zit het met de bermen met bloemen en
grassen vragen wij. Die zouden wij nu juist willen
overslaan! En vele Schiebroekenaars met ons, getuige
de zelfgemaakte bordjes met Hier niet Maaien! er op.
Ook hierover geeft de leidraad regels: voor die bermen
geldt het criterium Ruig grasland.
			

lees verder op pagina 11
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JUWELIER Y. COMMEREN
VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!
Ook voor uw reparaties zoals: goud,
zilver, horloges en klokken, vakkundig
gerepareerd mét garantie. Rijgen en
knopen, taxaties... U kunt bij ons natuurlijk ook de batterij van uw
horloge laten vervangen. Kortom, bij
ons bent u aan het juiste adres!

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

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)
10
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juist meer bloeiende planten op.

Dat betekent dat er hooguit drie keer per jaar gemaaid
wordt, behalve waar de verkeersveiligheid in het geding
is. Zo worden de bermen bij fietspaden vaker gemaaid
omdat door overhangend gras het fietspad te smal
wordt. Als het even kan wordt dan alleen het strookje
direct langs de weg gemaaid. Dat geldt ook voor de
autoweg, behalve als, zoals bij de Jasonweg, die berm
zo smal is dat de maaimachine over de rijbaan zou
moeten gaan.

Informatie

Veldbloemen

Maar waarom wordt de rest van die berm met al zijn
bloemen zo nu en dan ook plat gemaaid, vraagt menig
Schiebroekenaar zich af. Die bloemen zijn toch door
diezelfde gemeente die ze wegmaait gezaaid? Dat
is volgens de gemeente precies de reden waarom
er gemaaid moet worden: het zijn veldbloemen,
die komen daar van nature niet voor. De meeste
veldbloemen houden van schrale, voedselarme
grond en de grond van Schiebroek is eigenlijk te rijk
voor deze planten. Op den duur verdwijnen ze dan.
Door nu en dan te maaien en het maaisel af te voeren
verschraalt de grond en dat levert op langere termijn

Al dat soort zaken zijn na te lezen in de leidraad.
Maar een leidraad is natuurlijk geen wet. Er zijn altijd
mogelijkheden om iets anders te doen als bewoners
dat willen en als het goed is voor het groen. Maar wel
na overleg met Stadsbeheer. Clandestien geplaatste
bordjes met Hier niet maaien! erop zijn nu eenmaal
clandestien; de aannemer zal zich er niet aan houden.
Maar als omwonenden een afspraak willen maken
om een bloemenberm niet drie keer maar één keer te
maaien en dat zou de verkeersveiligheid niet in gevaar
brengen, dan kan dat in overleg met Stadsbeheer
geregeld worden. Want, zo zeggen de mensen van
Stadsbeheer, onze mensen hebben hart voor hun werk
en zien graag zoveel mogelijk groen en bloemen. Voor
meer informatie kunt u de website van de gemeente
raadplegen:
www.rotterdam.nl/wonen-leven/groenonderhoud
U kunt ook bellen met 14010.
Voor het maken van afspraken over bermbeheer of
andere suggesties/initiatieven kan een e-mail worden
gestuurd aan de wijkregisseur Schiebroek, Lilian Huizer:
l.huizervanzanten@rotterdam.nl

Voor meer informatie kijk op : www.vlinderstichting.nl
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Schiebroek van Toen

(deel 65) :

Marijke van Seventer

W

e zeggen het allemaal op zijn tijd: in Schiebroek is
het goed toeven. Dusdanig goed dat Schiebroek
in vergelijking met de rest van Rotterdam een bovenmatig
aantal gezonde ouderen, zeg maar gerust krasse knarren kent.
Daar kijken we niet echt meer van op, zo’n ouder persoon die
nog redelijk zelfstandig woont en gewoon meedraait. Maar u
moet toch echt eens langsgaan bij mevrouw Radnai, werd ons
gezegd, ze woont al zo’n zestig jaar in Schiebroek en is nog
helemaal fit. Tja.., dachten wij, zo zijn er hier velen. Maar we
keken toch raar op toen de deur werd geopend door een dame
die op het oog niet ouder was dan een jaar of 75 met een bijna
rimpelloos gezicht en een stevige stap. We keken ervan op
want mevrouw Radnai is allang geen 75 meer. In juli, bij leven
en welzijn wordt ze... honderd!

Naar Nederland
“Ja ik kan nog heel goed uit de voeten”, wordt me gemeld.
“Ik heb geen rollator of zo nodig. De natuur is goed voor me
geweest. En ik ben nog veel in beweging, dat scheelt natuurlijk
ook.” Dat vele bewegen heeft mevrouw Radnai op meer
gebieden gedaan, ze heeft veel gereisd. Om te beginnen van
Hongarije naar Nederland in 1956. “Mijn man was violist,” vertelt
zij. “Op een gegeven moment speelde hij in Parijs en daar
hebben mensen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest
(RPhO) hem horen spelen. Ze boden hem een baan bij het
RPhO aan. Maar dat ging niet zomaar. De meeste Hongaren
die toen naar Nederland kwamen, waren vluchtelingen vanuit
de Hongaarse opstand. Maar mijn man wilde niet weg als
vluchteling want hij had een vrouw en dochter van vijf. "Ik kom
alleen als ik toestemming krijg om met mijn gezin hierheen te
gaan", zei hij. Die toestemming kregen we. Zelf werkte ik in die
tijd bij het ministerie voor de spoorwegen; de werknemers daar
mochten eenmaal per jaar met de trein naar het buitenland en
zo zijn wij hier toen met de trein gekomen."

toen nog geen zelfbedieningszaken, dus het was aanwijzen en
duidelijk proberen te maken wat je wilde. Maar zoals gezegd
iedereen was heel vriendelijk en behulpzaam. Mijn man klom
op tot concertmeester – voor de leken onder ons, dat is de
man die je voor het concert met zijn viool langs de andere
concertleden ziet gaan om te stemmen – en wij verhuisden
begin jaren 60 naar een eigen huis in Schiebroek. Daar woon ik
nu nog steeds. Ook hier zijn de mensen vriendelijk, als buren
ken en groet je elkaar en met de Peppelweg om de hoek heb
ik alles bij de hand. Ik doe nog steeds zelf boodschappen
behalve bij slecht weer."

Vriendelijk en behulpzaam

Zelfredzaam

"Het RPhO had voor ons een gemeubileerde etage geregeld
in het centrum van Rotterdam", vervolgt mevrouw Radnai. "Een
ongekende luxe in die tijd van woningnood! Dat gaf hier en daar
ook wel wat scheve ogen, heel begrijpelijk, maar de meeste
mensen zijn heel vriendelijk en behulpzaam voor ons geweest.
Daar was ik heel blij mee, want ik moest het huishouden leren
en dan vooral de boodschappen. Ik sprak nog geen woord
Nederlands. Maar de slager, de groenteboer en de buren waren
heel behulpzaam met het leren van hoe alles heette. Je had

"Maar ik heb geleerd me dan te redden: in mijn jeugd in
Hongarije bakten we zelf brood: ’s morgens om vijf uur opstaan
om het deeg dat je de avond tevoren te rijzen had gezet door
te kneden. Daar ging twee kilo bloem in, dat doorkneden was
dan ook een zware klus. Je vormde er ten slotte een brood
van en daarmee ging je om zeven uur naar de bakker, want die
had een oven. Dat brood moest van een precieze maat zijn, dat
controleerde de bakker voor hij het in de oven zette. Als het
slecht weer is en ik niet naar buiten kan bak ik nog steeds een
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broodje, maar nu dus in mijn eigen oven.

Dierbare herinneringen
Toen we hier kwamen wonen, raakte mijn dochter bevriend
met het buurmeisje; een vriendschap die tot de dag van
vandaag duurt. Die buren zijn inmiddels verhuisd, maar mijn
buurmeisje houdt nog steeds contact met me, belt op, komt
langs. Ze is nu 76. Zelf zijn we dus nooit verhuisd, maar we
hebben wel heel Europa doorgereisd, met het orkest mee,
maar ook op vakantie en na de jaren ’60 ook naar Hongarije,
naar familie, dat kon toen gelukkig weer. Mijn man was
hobbyfotograaf, er staan veel foto’s hier in huis van die reizen
naar Florence, Rome… we bezochten vooral veel musea. We
hadden zo een tamelijk druk leven. Een van de hoogtepunten
was daarbij de opening van concertgebouw De Doelen in
aanwezigheid van koningin Juliana, prinses Beatrix en prins
Claus, daar heb ik nog een foto van. De koningin vroeg toen
nog aan mijn man waar hij voor die opening gewerkt had.
Aan de overkant zei hij, wijzend op de Schouwburg. Die had
de koningin het jaar daarvoor geopend en toen ook kennis
gemaakt met mijn man, maar dat was ze vergeten. Ze moest
ook zo veel nieuwe dingen openen in die tijd.”

Rijk leven
“Ik ben blij dat ik veel gereisd heb, veel gezien, het verbreedt
je kijk op de wereld en het leven”, zegt mevrouw Radnai. ”Het
was een rijk leven en ik ervaar het als een dagelijks wonder
dat ik er nog steeds ben, gezond en wel. Ik reis dan wel niet
meer, maar nu heb ik veel plezier van mijn tuin. Ik doe daar
nog veel zelf in en heb veel aardigheid in het stekken van
planten, rozen bijvoorbeeld. Misschien lukt dat allemaal zo
goed omdat ik Rosalia heet. Of misschien ben ik nog zo goed,
juist vanwege al die beweging in de tuin, houdt dat me jong.”
“Maar ik heb wel een hulp hoor”, voegt ze er haastig aan toe.
“Mijn tuinman kwam hier voor het eerst toen hij 17 was, nu
wordt hij zestig.” Inderdaad denken wij dan, dat tuinieren in
tuinstad Schiebroek... dat houdt je jong.

Reageren?
Wilt u reageren op dit artikel? Stuur dan een e-mail naar:
redactie@ leven-in-schiebroek.nl .

BOSCOMPENSATIE
Voor de nieuwe A16 moet bijna 35 hectare
aan bomen gecompenseerd worden. Dit lukt
Rijkswaterstaat niet op hun eigen grond; ze
hebben daar te weinig grond voor. Met de
gemeente Rotterdam is afgesproken dat de
gemeente van die 35 hectare ongeveer 6,5 hectare
compenseert op gemeentelijk grondgebied.
De gemeente Rotterdam krijgt hier een
financiële vergoeding voor van Rijkswaterstaat.
Uiteindelijk is die 6,5 hectare vertaald in vier
hectare bosplantsoen en 500 bomen. Dit wordt
gerealiseerd in Polder Schieveen, de Vlinderstrik/
Zuidpolder, de Schiebroeksepolder en het
Terbregseveld, vaak i.s.m. Natuurmonumenten.
De nieuwe grondwal tussen de A16 en het
Schiebroekse Park wordt ook voorzien van
bomen. Dit valt echter binnen de eigen
compensatieopgave van Rijkswaterstaat en staat
los van wat de gemeente gaat compenseren.
Het staat de gemeente helemaal vrij om binnen
het Schiebroekse Park extra bomen te planten,
dit heeft geen relatie met de A16. De gemeente
kan dit zelf invullen samen met de verschillende
verenigingen en bewoners van Schiebroek.
Meer informatie:
W. Das, coördinator Inpassing RA16 en
Blankenburgverbinding
w.das@rotterdam.nl

Geschiedenis van Schiebroek
De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille
begin. Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Een ‘must have’ in uw boekenkast,
een mooi geschenk voor een verjaardag.
Bent u Schiebroekenaar of kent u iemand die ooit in
Schiebroek gewoond heeft en er nog steeds met liefde
over spreekt? Dan is dit boek echt een aanrader!
Chris Mast: “Schiebroek doet mee! is een encyclopedie van
Schiebroek, een boek van gewicht”
Verkrijgbaar bij:
Boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122,
Hillegersberg en via info@big-mama.nl
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MINIBIEBS OP ASSERWEG EN WILGENPLASLAAN
Vanaf eind mei staan ze er: de eerste twee minibibliotheken van
een serie van drie op de Wilgenplaslaan - ter hoogte van de
Teldersweg - en de Asserweg - ter hoogte van de Hamakerstraat.
Met de harten (binnenkort), de Rotterdamse vlag en het rozeblauw-groene kleurenpallet vormen ze een vrolijke noot en
geven blijk van betrokkenheid van bewoners en kinderplezier.
Voor de een bieden ze een nieuwe wereld van verhalen en/
of een kennismaking met de Nederlandse taal, voor de ander
lossen ze een probleem op – die overvolle kast of kamer – of
staat er precies het perfecte cadeau voor die ander…

Bewonersinitiatief
De minibibliotheken in Schiebroek-Zuid zijn tot stand gekomen
op basis van een bewonersinitiatief. Zodra vijf handtekeningen
zijn verzameld en een instantie in de wijk gevonden is om het
budget te beheren, kan iedereen een bewonersinitiatief indienen.
Een zoektocht op het web laat zien dat deze mogelijkheid
in ieder geval al sinds 2014 bestaat. De gebiedscommissie
Hillegersberg-Schiebroek beoordeelt de aanvraag onder andere
op meerwaarde voor de wijk en kan het budget toewijzen. Door
het indienen van een bewonersinitiatief kun je ervoor zorgen dat
je directe omgeving net iets beter aansluit bij wat jij en je buren
graag zien.

Buurtbedrijf Schiebroek en Stichting Jan
Mede door de inzet van Buurtbedrijf Schiebroek en Stichting
Jan groeide dit bewonersinitiatief uit tot een breder door de
buurt gedragen project. Het Buurtbedrijf maakt connecties
door bewoners uit de buurt met een afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt zich in te laten zetten voor voornamelijk ouderen
die hier wonen. Met regelmaat voeren zij klusjes uit voor de
oudere bewoner die daar zelf niet meer toe in staat is. Te denken
valt aan het vervangen van een lampje, het ophangen van een
schilderijtje of het netjes maken van de tuin. Daarnaast hebben
zij ook een afdeling Wijkea, waarin oude meubelen, na soms
een opknapbeurt, weer een nieuwe bestemming krijgen voor
de bewoners met een kleine beurs. Voor dit project zijn de drie
kastjes na het aanleveren van tekeningen en materiaal door
bewoners kundig in elkaar gezet.
Stichting Jan organiseert o.a. activiteiten voor kinderen in de
buurt. Daar zijn ze behoorlijk druk mee, maar zij vinden het
belangrijk dat de jeugd van Schiebroek, als bewoners van de
wijk, meewerkt aan de leefbaarheid van de wijk. De 13 kinderen
die hieraan meewerkten vonden het zeker leuk om te doen en
zijn trots op het resultaat!

Boeken en tijdschriften: leg ze in de minibiebs!
Een artikel in de Stadskrant van alweer even geleden leverde
een mooie voorraad op van verrassend veel goede en leuke

GEEN LIS-MAGAZINE ONTVANGEN?
Als u een nee/nee sticker op de brievenbus hebt mogen
wij het blad niet meer bezorgen! U kunt het blad dan wel
ophalen bij o.a. Wasserij Verboom aan het
Rododendronplein en bij de Plus en Albert Heijn.
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boeken gebracht door bewoners en door Bibliotheek
Schiebroek. Superfijn natuurlijk, maar hoe houden we de
minibiebs gevuld? Het loopt inmiddels redelijk storm en de
bewoners die zelf de kasten beheren zijn naarstig op zoek
naar nieuwe boeken. Kom daarom ook zeker gewoon een keer
langs en deel (of neem) een boek, want dat is de bedoeling!

REGEL EEN TEGELTAXI !
Leg je een geveltuin aan of maak je je eigen tuin groener?
Weet je niet wat je met je tegels moet? De gemeente
Rotterdam haalt ze op! Maak hier snel en gemakkelijk een
afspraak met de tegeltaxi. Want nieuw groen, is het oude grijs!

REGEL EEN TEGELTAXI
Het klimaat verandert. Steeds heftiger buien en langdurige
hitte wisselen elkaar af. Hierdoor krijgen we steeds vaker te
maken met overlopende straten en snikhete plekken in de
stad. De gemeente doet hier veel aan, bijvoorbeeld door
waterpleinen aan te leggen en daken van gemeentepanden
groen te maken. Je kunt zelf ook een bijdrage leveren.
Bijvoorbeeld door, alleen of met je buren, een geveltuin aan
te leggen, of je eigen voor- of achtertuin te vergroenen. Want
nieuw groen, is het oude grijs!

Waarom meer groen?
Een groen(e) tuint(je) zorgt er niet alleen voor dat je straat er
leuker uitziet. Minder tegels in je straat of tuin heeft ook grote
voordelen voor het klimaat. Zo gaat regenwater gelijk de
grond in en hoeft het niet via een putje en het riool afgevoerd
te worden. Een ander voordeel is dat meer groen voor minder
hitte op hete dagen zorgt. Klimplanten bijvoorbeeld houden
het begroeide deel van de gevel, en dus ook je woning, in de
zomer koel.

Hulp bij kiezen planten
De gemeente geeft steeds meer
aandacht aan biodiversiteit bij het
inrichten en beheren van openbaar
groen. Door voor inheemse planten
– planten die hier van nature voorkomen –
in je tuin te kiezen, lever je hieraan ook een
bijdrage. Insecten en andere dieren zijn bijvoorbeeld
afhankelijk van deze planten voor hun voedsel.
Op Subsidie voor inheemse planten | Rotterdam.nl vind je een
lijst waarop je ziet welke planten van nature hier thuishoren en
makkelijk te planten zijn in je tuin en waarvoor je subsidie kunt
aanvragen.

Ideeën voor gewipte tegels
De tegels die je verwijdert, kun je hergebruiken. Bijvoorbeeld
om een tafeltje voor in je tuin, een rand langs een bloemperk
of een insectenhotel mee te maken.

Tegelservice gemeente
Niet iedereen heeft de ruimte om iets met zijn gewipte
tegels te doen. Omdat het zonde is om ze weg te gooien,
is de gemeente een ophaalservice begonnen: de Tegeltaxi.
Op vaste tijden komt de Tegeltaxi in elke wijk langs en haalt
er de gewipte stenen op. Alle opgehaalde tegels worden
hergebruikt. De tegels worden vergruist en gebruikt onder het
wegdek bij het aanleggen van wegen.

Meer goede ideeën
vind je op de website van Rotterdams Weerwoord

www.rotterdamsweerwoord.nl

sbo Leven in Schiebroek
Lidorganisaties:

Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
info@konneksjun.nl
Oranje Comité Schiebroek
info@ocschiebroek.nl
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
info@kunstfestival.nl
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
4meicomité@leven-in-schiebroek.nl
Winkeliersvereniging Schiebroek
info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
info@leven-in-schiebroek.nl

Blok’s Paperwork
www.blokspaperwork.org
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
info@gedenkbosschiebroeksepark.nl
Buurtambassadeurs Schiebroek-Zuid
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

LiS-contactgegevens

lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl
E-mail: info@leven-in-schiebroek.nl

Donaties

Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u
uw bijdrage storten t.n.v. Sbo Leven in
Schiebroek.

Redactie

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

Kopij/advertenties

Het volgende magazine komt uit op
26 augustus 2021 (onder voorbehoud). U kunt uw
kopij vóór 31 juli 2021 inleveren:
e: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Informatie over advertentietarieven
krijgt u eveneens via redactie@leven-inschiebroek.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie
of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
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Meesterlijk in vertrouwd (ver)bouwen!
Aannemingsbedrijf E.J. Bouwmeester is al sinds drie generaties werkzaam in Rotterdam
en omstreken. Binnen ons vakgebied voeren wij complete verbouwingen, restauraties en
nieuwbouw uit. Ook het dagelijks onderhoud hoort daar bij. Al met al bieden wij u het hele
pakket, van A tot Z. Onze afspraken komen we na én we vinden het vanzelfsprekend om
kwaliteit te leveren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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