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LEVEN in SCHIEBROEK
ZOMER
2022

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

Dames- en herenkapsalon
Schoonheidssalon
Pedicure en 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,-!
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
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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

VOGELS IN SCHIEBROEK
In tuinstad Schiebroek zijn vogels thuis, het geflier en gefluit is
niet van de lucht. Het is een goed broedjaar, in tegenstelling
tot vorig jaar toen het in het voorjaar nat en koud was. In veel
tuinen en in de parken zijn vogelkastjes opgehangen en daar
wordt inmiddels druk gebruik van gemaakt door bijvoorbeeld
de koolmees. Een koolmees legt ongeveer tien eitjes die
allemaal uitkomen. De piepkleine vogeltjes kunnen meteen
vliegen, maar binnen twee weken is het aantal gereduceerd
tot 60% en met een half jaar is er van zo'n groot nest nog
maar eentje over. De jonge vogeltjes vallen ten prooi aan
bijvoorbeeld kraaien, roofvogels of katten. Dat is al tientallen
jaren zo en wetenschappers beschouwen het dan ook als
volstrekt natuurlijk.

Ganzenplaag
Schiebroek is trots op zijn vogels, vooral watervogels. Nou ja,
op eentje na dan. De gans. Mooi als zij zoals hier op een rijtje
door het water glijden, maar voor bijvoorbeeld De Wilgenhof
aan de Ringdijk begint het meer op een ramp te lijken. Al het
jonge gras is in no time verdwenen. Soms strijken er wel zestig
ganzen neer en vreten ieder sprietje dat boven de grond komt,
op. Op de schooltuinen verdwijnen de jonge groenteplantjes
zo gauw ze in de grond gezet zijn. En wat te denken van al die
jongen die er ieder jaar weer bijkomen? Het is de hoogste tijd
dat er aan een oplossing wordt gewerkt om het overschot aan
ganzen tegen te gaan.

Op het Rododendronplein is nieuw speeltuig aangebracht met
reigers, zwanen, maar geen ganzen! Kleurrijk is het even goed
en mocht dat niet bij iedereen in de smaak vallen, de kinderen
vinden het geweldig en dat is iedere dag te zien.
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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!

Schiebroek op Safari !

doe mee met
KUNST in de ETALAGE!
van 1 t/m 30 september 2022
thema: “Schiebroek op Safari!”
Informatie en aanmelding: Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg
www.kunstfestival.nl, kunstinetalage@kunstfestival.nl
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MOTTO IN SCHIEBROEK
betekenisvolle gesprekken met ouderen
Ouderen blijven tegenwoordig steeds langer zelfstandig
wonen, gewoon thuis in hun eigen huis. Alleen of met een
beetje hulp redden zij zich vaak prima. Maar er zijn veel ouderen
die graag wat vaker met iemand willen praten. Gewoon over
alledaagse dingen, maar ook over zorgen, juist fijne gevoelens
of de diepere dingen van het leven, zoals zingeving en
betekenis. Een regelmatig contact met iemand die oprechte
interesse heeft en goed kan luisteren is dan prettig.

Vrijwilligers gezocht
Motto koppelt vrijwilligers aan ouderen die behoefte
hebben aan fijne gesprekken. Motto staat voor Meelevende
Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen
en is een project van Samen 010, een organisatie die tal van
sociale activiteiten door heel Rotterdam ontplooit. Motto is er in
verschillende stadsdelen, waaronder Hillegersberg-Schiebroek.
Daar zijn momenteel meer aanvragen dan vrijwilligers. Motto
Hillegersberg-Schiebroek is daarom op zoek naar vrijwilligers.
Waardevol werk
“Het vrijwilligerswerk bij Motto is erg waardevol,” vertelt
projectleider voor Hillegersberg-Schiebroek Jeroen Hendriks.
“Onze vrijwilligers verbazen zich er soms over wat de
gesprekken die zij voeren betekenen voor de ouderen. Die
hebben er echt veel aan, ze voelen zich gezien en gehoord
en daardoor minder eenzaam. Alleen al de wetenschap dat
ze met de dingen die hen bezighouden bij iemand terecht
kunnen, geeft ze een goed gevoel.” De vrijwilligers zelf brengt

het ook veel. “Wat ik vaak hoor, is dat vrijwilligers het zo mooi
vinden hoe hun ouderen helemaal oplichten wanneer ze elkaar
weer zien. En je leert er nog veel van ook, al die verschillende
levensverhalen.”
Training en begeleiding
Wie bij Motto vrijwilliger wordt, voert met één of twee ouderen
ongeveer eens per twee weken een individueel gesprek.
Bijvoorbeeld tijdens een wandelingetje of een kopje koffie.
Het project biedt de vrijwilligers ook training en begeleiding.
“Alle vrijwilligers doorlopen eerst een basiscursus zingeving,
levensvragen en gespreksvoering, zodat ze goed beslagen ten
ijs komen. Daarnaast hebben we regelmatig bijeenkomsten.
Daarop delen de vrijwilligers onder begeleiding wat hun
ervaringen zijn en wat ze bijvoorbeeld mooi of moeilijk vinden.
Zo krijgen ze ook zicht op hoe de andere vrijwilligers sommige
dingen aanpakken en leren ze ook van elkaar.”
Interesse?
Wie interesse heeft vrijwilliger bij Motto HillegersbergSchiebroek te worden, kan contact opnemen met projectleider
Jeroen Hendriks via het mailadres jh@samen010.nl of
telefoonnummer 06 12248058. Ook wie zelf behoefte heeft aan
gespreksgezelschap, of iemand kent die dat heeft, kan contact
met Jeroen opnemen.

SKVR NEEMT JOU DEZE ZOMER MEE
OP ONTDEKKINGSREIS
De SKVR laat Rotterdammers deze zomer op ontdekkingsreis
gaan. De reis start al in de maand juni. Deelnemers kunnen
laagdrempelig hun creativiteit ontdekken om zo straks in het
najaar met kunst en cultuur aan de slag te gaan. Op de website
zie je het complete overzicht: www.skvr.nl/ontdek.
Tijdens deze reis kunnen Rotterdammers nieuwe talenten
ontdekken of juist op zoek gaan naar verdieping, om zo in het
najaar zich verder te ontwikkelen. Deze ontdekkingsreis is er
een van plezier maken, ontspanning en creativiteit.
In de zomervakantie organiseert SKVR op diverse locaties
activiteiten om je in beweging te brengen en te houden. De
cursussen vinden plaats op diverse locaties in Rotterdam; er is
voor iedereen wel iets te ontdekken in de buurt.

Creatief najaar
Het gloednieuwe najaarsprogramma staat net online, en daar
worden wij in elk geval wild enthousiast van.

Denk aan:
• Mode & Design (zoals edelsmeden en mode ontwerpen)
• Beeldende kunst (zoals pottenbakken of botanisch tekenen
en schilderen)
• Schrijven (zoals creatief schrijven of liedteksten schrijven)
• Fotografie & Media (zoals analoge fotografie of
beeldbewerken met photoshop)
• Theater (zoals filmacteren of cabaret)
• Dans (zoals popping of flamenco)
• Muziek (zoals zang of saxofoon)
• Mixcursussen, waarbij je van alles kunt proberen.
Deze cursussen starten in september, en op de website kies
je jouw favoriet. Dat doe je door de cursussen per thema te
bekijken, of door de handige cursusvinder te gebruiken. Hier
kun je filteren op locatie, maar ook op interesse en leeftijd.
Op de website zie je het complete overzicht:

www.skvr.nl/ontdek
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ATELIERROUTE

Schiebroek-Hillegersberg

17 & 18

september 2022

Aanmelden:
info@kunstfestival.nl
Meedoen is gratis

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.

Reparaties

Klikgebit

Tandprothetische praktijk
Schiebroek

Kastanjeplein 101
6

3053 CB Rotterdam

Tel: 010-818 30 43

tppschiebroek.nl

KUNSTFESTIVAL: Eindelijk kan het weer...
"Schiebroek op Safari!"
Margot Leeninga

N

agelbijten was het wel: tot twee keer toe konden de
evenementen van het Kunstfestival geen doorgang
vinden. In 2019 werden de voorbereidingen getroffen voor het
jaar 2020 en in januari stond eigenlijk alles al in de startblokken.
Door corona kon het hele pakket weer worden opgeborgen.
En het jaar daarop gooide corona opnieuw roet in het eten. De
vrijwilligers van het Kunstfestival zijn dan ook erg blij dat we
weer een mooie Dag van het Kunstfestival, Kunst in de Etalage
en Atelierroute kunnen organiseren . Noteert u maar even in de
agenda: zaterdag 10 september: Dag van het Kunstfestival op
het Rododendronplein. Het thema is "Schiebroek op Safari!"

Dansende Beren en een Struisvogel
Hoe vervelend het ook was dat de activiteiten geen doorgang
konden vinden, verveeld hebben we ons niet. Vorig jaar werd
ons door de gebiedscommissie en de cultuurscout gevraagd
om, samen met een aantal andere partijen uit Schiebroek, mee
te denken over kunst en cultuur in Schiebroek-Zuid. Nu was er
al de wens om grote dieren naar Schiebroek te halen en dat
lukte dankzij de enthousiaste medewerking en financiering
door de gebiedscommissie, Cultuur Concreet en het Elise
Mathilde Fonds én het Fonds voor Volkskracht. In februari
werden de Dansende Beren geïnstalleerd op een vlot in de
singel langs de Teldersweg en op 3 mei werd Struis te water
gelaten. Beide kunstwerken zijn van de hand van Herman
Lamers, een Rotterdams kunstenaar met hart voor kunst én
mens. Dat zie je terug in al zijn werken. Herkenbare kunst die
een glimlach op je gezicht brengt. Zo'n struisvogel in een
bootje in de vijver aan de Wilgenplaslaan. Op zich een vreemde
combinatie, maar kijk eens rond in Schiebroek; er zijn meer
vreemde combinaties waarvan je denkt dat die niet bij elkaar
horen. En toch past het en dat zorgt dan weer voor nieuwe
combinaties. Het staat iedereen vrij om het mooi of lelijk te
vinden. De bedoeling is dat het verrassend is en dat het bij dit
deel van onze tuinstad gaat horen. Dat heeft wat tijd nodig,
maar zal ongetwijfeld gebeuren.

Inschrijven voor activiteiten
Vanaf 2 september is er Kunst in de Etalage, op zaterdag 10
september is er een feestelijke Dag van het Kunstfestival
en op 17 en 18 september is er de Atelierroute SchiebroekHillegersberg. Voor deze onderdelen kunt u zich nog
inschrijven; stuur een e-mail naar info@kunstfestival.nl als u
mee wilt doen aan:
- de kunstmarkt (zaterdag 10 september)
- kunst in de Etalage (van 2-30 september)
- de Atelierroute Schiebroek-Hilllegersberg (17-18 september).
Meedoen aan Kunst in de Etalage en de Atelierroute is gratis.
Een kraam huren op de kunstmarkt kost € 35,- excl. electriciteit.
voor een achterzeil moet u zelf zorgen.
Meer informatie: info@kunstfestival.nl

GESLAAGD!
Ze zijn er weer, de vlaggen met de tassen: GESLAAGD!
roepen ze. Voor iedereen, voor welk schoolexamen ook,
een mijlpaal in je leven. Bloed, zweet en tranen heeft het
gekost voordat je die vlag uit mocht steken. Want het
was pittig, het eind van een lastige tijd.
Dat geldt zeker voor de geslaagden van dit jaar.
Zij hebben twee jaar achter de rug van eenzame
lockdowns, vriendjes die je alleen via een schermpje
kon zien en spreken, lessen via de computer enz, enz.
Heel veel aanploeteren in je eentje. Maar nu is dat achter
de rug, ze zijn geslaagd. Met vlag en wimpel. Dat is een
feestje waard en Schiebroek feest mee.
Van harte gefeliciteerd!
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IN VOGELVLUCHT: DE STAND VAN ZAKEN
Marijke van Seventer
We weten het allemaal, tijd vliegt. En dat geldt zeker als je
over vliegtuigen praat. Alleen al bij het spreken daarover op
de wijkavond vlogen de argumenten de mensen om de oren.
En bij het debat in de gemeenteraad van Rotterdam vlogen
de diverse partijen elkaar zelfs in de haren. Maar er gebeurde
dan ook heel veel achter elkaar en in vliegende vaart. Via LiSmagazine bent u op de hoogte gehouden vanaf het moment
dat RTHA een participatieproces opstartte voor wat er in haar
vergunningsaanvraag moest komen te staan tot en met de
aankondiging wijkavond, derhalve vanaf begin 2021 – start
participatieproces – tot aan eind april 2022, de bekendmaking
van het “akkoord” dat de bij het participatieproces betrokkenen
hadden opgesteld.

Geen sprake van participatie
De overgebleven betrokkenen dan. Want de scepsis die
vele bewonerspartijen, waaronder LiS vanaf het begin
hadden bij die participatie bleek al snel bewaarheid:
binnen een paar maanden na de start vloog de grootste
bewonersorganisatie op dit gebied, de BTV (Bewoners Tegen
Vliegtuigoverlast) de deur al uit. Uiteindelijk vertrok ook de
bewonersvertegenwoordiger Rotterdam Hans Schendstok en
zijn vervanger Dirk Breedveld, toen hun gebleken was dat de
andere partijen alleen maar groei wilden. ”Het bewonersbelang
werd volledig ondergesneeuwd”, aldus de heer Schendstok.
"Er was totaal geen sprake van participatie; het was een puur
onderhandelingstraject. Het heette dat het een proces van
“mutual gains” zou zijn – wederzijds voordeel – een proces van
hier laat je wat daar krijg je wat. Maar met zo’n twintig parttijen
aan tafel met alleen maar belang bij groei viel er voor de drie
bewonersvertegenwoordigers niets te bereiken.” Reden voor
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Schendstok om niet te tekenen voor het Voorlopig Participatie
Pakket (VPP) zoals het uiteindelijk luidde en dit ook zo tegen de
wethouder te verklaren: er wás geen participatie.

In vliegende vaart
Maar het traject ging verder: 12 april lag het VPP al bij de
minister op tafel, nog voordat de gemeenteraad en de
bewoners dit hadden gezien. Uiteindelijk werd het VPP pas
op 26 april openbaar gemaakt, konden belanghebbenden
op 18 mei inspreken bij de commissie die het VPP voor de
gemeenteraad bestudeerde en zou de gemeenteraad dit op 2
juni gaan bespreken. Reden voor LiS om in vliegende vaart nog
een wijkavond te beleggen op 10 mei om het VPP bekend te
maken en de mening van de bewoners over het VPP te horen
en hun visie op de toekomst van de luchthaven.
De avond werd door meer dan honderd belangstellenden
bezocht. Er werd veel van hun gevraagd, niet alleen inleven
in een moeilijke materie, maar ook geduld! Want zowel de
ambtenaar die namens de gemeente een uiteenzetting gaf,
als de vertegenwoordiger van RTHA overschreden ruim
de hun toegemeten spreektijd van tien minuten. En of ook
echt alle informatie die verstrekt werd ter zake doend was…
Maar als altijd liet Schiebroek zich van zijn beste kant zien.
Er kwam terecht protest, maar niemand liet zich meeslepen
door emoties. En dat terwijl dit het voor velen van ons om een
emotionele zaak gaat. Na de uitleg van de heren Breedveld
en Schendstok stond de uitkomst van de avond al snel vast:
er was geen vertrouwen in dit VPP zonder noemenswaardige
bewonersinbreng en wat het vliegveld betreft: men wilde
geen groei en zelfs geen pas op de plaats. Krimp! was
de boodschap, krimp, minder geluidsoverlast en minder
milieubelasting.

N ROND PARTICIPATIEPROCES RTHA

Voortvarende Wijkraad
Vervolgens toonde ook onze kersverse Wijkraad dat zij waar
nodig vaart kan zetten: vliegensvlug kwam er een overleg
met de wijkraad Hillegersberg en werd er een gezamenlijk
advies opgesteld naar de gemeente. Geen van de andere
betrokken wijkraden kreeg dit op zo korte termijn voor elkaar.
Dat maakte indruk! Het advies kon vanwege de tijdsdruk nog
niet uitgebreid zijn, maar de raad kon al wel zijn onvrede erin
uiten over het verloop van het participatieproces en alvast wat
kritische kanttekeningen zetten bij de inhoud van het plan.
En op 18 mei sprak de Wijkraad Schiebroek ook in bij de
commissie Fysiek, evenals LiS, de BTV, de heren Schendstok
en Breedveld en nog een tiental anderen, al dan niet via
een video-opname. De insprekers kwamen uit Schiebroek,
Hillegersberg, Overschie en zelfs was er een inwoonster uit
Vlaardingen! Ook daar blijkt vliegtuigoverlast te zijn boven
woonwijken, maar die gemeente is niet betrokken in het
overleg. De dame in kwestie had bij toeval gehoord van deze
vergadering en hoopte hier dan wel gehoord te worden.
Het zal geen verrassing zijn dat de insprekers niet bepaald
positief waren over VPP en (de houding van) de luchthaven. Met
uitzondering van de vertegenwoordiger van VNO-NCW, die
zich juist lovend over het proces uitliet. Hiermee illustrerend dat
economische belangen en bewonersbelangen in deze duidelijk
niet parallel lopen. Ook uitzonderlijk: terwijl alle insprekers na
hun zegje gedaan te hebben bleven zitten om de bijeenkomst
te volgen vertrok de VNO-NCW man vrijwel direct na zijn
inspraak. Iets wat bij de commissie de wenkbrauwen omhoog
deed gaan.

Krimp niet onderzocht...
Het werd een lange bijeenkomst met de diverse insprekers
en vervolgens de spreekrondes van de commissieleden zelf.
Foto links: insprekers bij de commissie Fysiek van de gemeente
Rotterdam. Met o.a. Alfred Blokhuizen (BTV), Dirk Breedveld en Hans
Schendstok, Marijke van Seventer (LiS), Ton van Eijsden (Wijkraad) en
Margreet Hovenkamp (InHillegersberg).

Die toonden zich het meest gefrustreerd doordat in het VPP
geen uitvoering was gegeven aan de door de gemeente
vooraf gestelde eis om ook een krimpscenario te onderzoeken.
Daar vielen veel harde woorden over, vooral van de kant van
de oppositie. Dat de daaropvolgende behandeling in de
gemeenteraad een langdurige sessie zou worden met een
verhit debat was dan ook geen verrassing. In de ochtend leek
de stemming nog heel duidelijk vóór groei van RTHA te zijn.
Leefbaar riep zelfs: “De meeste Rotterdammers zijn vóór het
vliegveld!” Ongetwijfeld waar: ook op de wijkavond werd de
kreet "weg met RTHA" nauwelijks gehoord. Het ging immers
op die wijkavond en in de gemeenteraad helemaal niet over
voor of tegen het vliegveld. Het ging over hinderbeperking en
leefbaarheid. Iets dat alleen al vanwege die naam Leefbaar
toch zou moeten aanspreken... Maar uiteindelijk kwam laat in
de middag dan het verlossende woord dankzij een door de
hele oppositie gesteunde motie: er werd besloten om geen
handtekening te zetten onder dit VPP, om zich niét te binden
aan de uitkomsten en zo iedereen de vrijheid te geven om
afwijkende zienswijzen in te dienen in het officiële traject.

Die vlieger gaat niet meer op
Natuurlijk is dit nog niet het laatste woord over deze zaak.
De minister kan nog van alles besluiten straks, zelfs groei.
Maar dankzij dit besluit van de gemeente kunnen zienswijzen
van Rotterdam en bewoners daarvan straks niet meer van
tafel geveegd worden omdat ze zich al gebonden zouden
hebben via het VPP. Een gevaar waar LiS vanaf het begin
voor gewaarschuwd heeft, tot in de inspraakronde van 18
mei toe. Die vlieger gaat dus niet meer op. Maar partijen gaan
inmiddels wel op voor de volgende ronde. Hoe die er uit gaat
zien en of bewonersbelangen dan wél meegewogen worden
en wat dan de uitkomst zal zijn is een vraag die ons, maar
hoogstwaarschijnlijk nu ook RTHA zelf, nog wel even bezig zal
houden. U begrijpt: wij blijven alert en houden u op de hoogte.
Reageren op dit artikel kan via redactie@leven-in-schiebroek.nl
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JUWELIER Y. COMMEREN
VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!

Tandartspraktijk
Kastanjesingel

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

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

ons bent u aan het juiste adres!

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek
Tel.: 010-418 44 84
Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam,
telefoon 418 87 27

(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur)

Kunstmarkt
10 september 2022

Rododendronplein, Schiebroek

Durf en doe mee!
Kraamhuur: €35,-,
Aanmelden:
kunstmarkt@kunstfestival.nl
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DE TOEKOMST VAN HET GEDENKBOS
Marijke van Seventer
Het Gedenkbos in het Schiebroekse Park is voor veel mensen
een bekende en geliefde plek geworden. Ooit niet meer dan
een rijtje verwaarloosde boompjes – de deelgemeente zag
geen gat meer in het initiatief -, maar nu een schitterend
bos vol prachtig uitgegroeide exemplaren. Het idee voor het
Gedenkbos kwam van de toenmalige portefeuillehoudster
Letty Bekedam; zij liet de eerste bomen door de gemeente
aanplanten. Maar toen de gemeente hier niet mee door wilde
gaan heeft zij een stichting opgericht om het beheer en vooral
het contact met de aanvragers over te nemen: de stichting
Gedenkbos Schiebroekse Park. De eerste aanplant door de
stichting gebeurde in 2014, twintig bomen werden toen bij
geplant. Een voorzichtige aanzet, want het bos genoot nog niet
zo’n bekendheid. Inmiddels staan er meer dan tweehonderd
bomen en is er een wachtlijst van gegadigden. Het bos is dan
ook prachtig geworden. De bomen vormen in het voorjaar
een grote witte wolk van bloesem en in het najaar krijgen de
bladeren prachtige herfsttinten. Hier en daar staan bankjes,
vrijwel allemaal geschonken door mensen die hier hun
dierbaren gedenken. Maar ook wandelaars zonder specifieke
band met het bos maken graag gebruik van zo’n bankje om de
omgeving op zich in te laten werken en zo tot rust en bezinning
te komen.

Levend gedenkteken
Het is een prachtige gedenkplaats geworden, ook al schuilt
achter menig naambordje een verdrietig verhaal. De boom
is een levend gedenkteken en daar gaat veel troost van uit
wordt vaak gezegd. Veel mensen dragen het bos daarom
een warm hart toe. En ook de afdeling Stadsbeheer aan de
Melanchtonweg besteedt er veel zorg aan en is trots op dit
unieke plekje in de wijk. Men was dan ook maar al te graag
bereid om samen met het bestuur te zoeken naar een locatie
om uit te breiden. Want de huidige locatie is vol.
Het heeft een tijd geduurd maar er is een plaats gevonden,
dicht bij het huidige bos. Maar die moet nog wel geschikt

worden gemaakt voor boomaanplant en toegankelijk gemaakt
voor publiek. En als het aan de gemeente ligt ook iets anders
van opzet, want wát als de huidige aanplant van maar één soort
bomen kwetsbaar blijkt te zijn voor een nu nog onbekende
ziekte? Wie naar de kale plekken in de wijk kijkt waar ooit
kastanjebomen stonden weet wat een ramp dat zou kunnen
worden. Al dat soort zaken maakt dat het nog wel een tijd
zal duren voordat de nieuwe locatie in gebruik kan worden
genomen. En de wachtlijst wordt almaar langer!

Zorg om nieuwe regeling
“Maar dat is niet eens onze grootste zorg”, zo meldt het bestuur.
”Dat zijn zaken waar we wel uitkomen. Maar waar we ons
wel grote zorgen om maken is de financiering. Ooit werd het
Gedenkbos opgezet vanuit de gedachte dat een gedenkboom
voor iedereen betaalbaar moet zijn. Er is een vaste prijs voor
aanvragers en de rest –honderden euro’s per boom – wordt
gesubsidieerd. Omdat de gemeente niet meer een eigen
loket voor structurele (vaste) jaarlijkse subsidies heeft werd
voor de subsidieaanvraag jaarlijks een bewonersinitiatief
ingediend bij de gebiedscommissie. Maar met de afschaffing
van die commissies kwamen er ook nieuwe regels voor
bewonersinitiatieven. Die moeten nu voor een bepaalde datum
worden aangevraagd en bewoners kunnen via de computer op
die initiatieven stemmen. Het initiatief met de meeste stemmen
wint. ”Heel onzeker dus en ook oneerlijk”, zo meent het bestuur.
”Het Gedenkbos is geliefd en maakt zeker een hele goede
kans om te winnen, maar zijn die andere initiatieven soms ook
niet goed? We zouden echt niet alleen maar blij zijn als zoveel
anderen dan achter het net vissen.”
De nieuwe regeling moet nog van start gaan en misschien
komen er straks toch nog correcties waardoor ook andere
goede ideeën een kans krijgen. Zo beschouwd is het een
schrale troost voor de stichting dat het Gedenkbos voorlopig
nog niet verder kan en dus ook niet met de ellebogen hoeft te
werken voor subsidie. De stichting wacht de gang van zaken af.
Maar mét grote zorgen.
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EERSTE WORMENHOTEL IN SCHIEBROEK
Renske van Heijst
“Is het een kunstwerk? Is het een grote plantenbak? Een
opberghok? Nee, het is het onderkomen van wel duizend
wormen die de groente-, fruit- en etensresten uit de buurt gaan
recyclen. Het allereerste wormenhotel in Schiebroek! Tot stand
gekomen door gezamenlijk initiatief van een aantal bewoners
van het Dirk Swarteveldplein.”

Composteren
Een wormenhotel is een houten kast op straat waar
buurtbewoners hun groente-, fruit- en etensresten in
composteren met behulp van wormen. Dit levert niet alleen
een waardevolle bodemverbeteraar op, het maakt de
buurt leuker en gezelliger. De initiatiefnemers wilden vooral
graag aan de slag voor een betere toekomst, maar een
leuke bijkomstigheid is dat buren elkaar tegenkomen bij het
wormenhotel en elkaar zo beter leren kennen. Daarnaast heeft
het een educatieve functie voor de kinderen die leren dat
compost niet alleen uit een zak bij de tuinwinkel komt.
De compost wordt verdeeld onder de zogenaamde ‘hoteliers’
die het in hun tuin kunnen gebruiken. Dit zijn buurtbewoners
die zich hebben ingeschreven bij het wormenhotel en een
gedegen instructie hebben gekregen over wat er wel en niet
ingegooid kan worden en hoe het wormenhotel onderhouden
moet worden. Ook kan de compost gebruikt worden voor de
geveltuintjes en plantenpotten die inmiddels op het plein
geplaatst zijn.

Feest
“Iedereen wint dus eigenlijk met het plaatsen van een
wormenhotel; de buurt die socialer wordt, de gemeente die
minder afval hoeft op te halen, de planten die betere voeding
krijgen en natuurlijk de wormen die verwend worden in een
hotel!” Daarnaast is het houten hotel gemaakt in een sociale
werkplaats. Op zaterdag 2 juli as. wordt het wormenhotel

op het Dirk Swarteveldplein feestelijk geopend tijdens het
openingsfeest. Tijdens dit feest wordt er ook voorlichting
gegeven over het gebruik van het wormenhotel.
Zelf interesse in een wormenhotel of deelname aan een
bestaande locatie? Kijk dan eens op wormenhotel.nl!
* Composteren is het proces van recyclen van organisch
materiaal. Wormencomposteren is composteren met wormen.
De uiteindelijke compost is veel rijker aan voedingsstoffen dan
gewone compost.

EEN WEB VAN VERBONDEN LEVEN
De libel zweeft met trillende vleugels boven de waterlelies,
in het water ligt een groene kikker op wacht. De buizerd zie je
als een stip hoog in de lucht, de eiken staan al eeuwen statig
langs het pad en onder je voeten doen bacteriën en wormen
in de bodem hun werk. Al het leven om ons heen – dier, plant,
bacterie en schimmel – leeft met elkaar en is met al het
andere leven verbonden in een ecosysteem. De kikker eet de
libel, de buizerd eet op zijn beurt de kikker. De eik geeft de
buizerd een plek om te nestelen. Bacteriën en wormen breken
bladeren van de eik en ander materiaal dat op de bodem valt
af en maken het weer beschikbaar voor een nieuwe cyclus aan
leven.
Kortom: biodiversiteit.

Biodiversiteit in de knel
De diversiteit aan leven staat wereldwijd onder druk. En al
helemaal in Nederland. Een VN-studie schat dat van de acht
miljoen soorten die er nog op de planeet zijn, één miljoen de
komende tientallen jaren met uitsterven bedreigd worden.
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In Nederland is het vergeleken met andere Europese landen
heel slecht gesteld met de biodiversiteit. Naar schatting is hier
nog maar 15 % van de oorspronkelijke biodiversiteit over.
Wij mensen zijn de reden voor deze achteruitgang. Door
bijvoorbeeld het opslokken van steeds meer gebieden voor
landbouw, industrie, wegen en huizen. Door overbevissing
en het gebruik van landbouwgif. Wereldwijd nemen mensen
steeds meer ruimte in. Mondiaal gezien is het tempo van
stedelijke groei enorm: het is te vergelijken met de bouw van
een stad ter grootte van New York, elke zes weken.
De gevolgen van het verlies aan biodiversiteit voor mensen
kunnen catastrofaal zijn. We zijn van de natuur afhankelijk
voor de essentie van ons bestaan! Schone lucht, schoon
water, al ons eten en allerlei producten zijn er alleen dankzij
de diversiteit van leven om ons heen. Het is tijd om in actie te
komen. Kijk wat jij kunt betekenen voor de wereld van jou en
vooral de toekomst van jouw kinderen
Bron: www.guerrillagardeners.nl/levende straten

Schiebroek van Toen

(deel 72)

Margot Leeninga

W

e gaan weer even helemaal terug in de tijd. Want de
verhalen van Ans ten Hoope zijn nog niet allemaal
verteld. Ans sprak in februari 1983 met twee oudere bewoners
van Schiebroek.

Met de boot naar het stadhuis
Het eerste gesprek was met de heer Amerling. Hij woonde op
Buitenzorg nr.14, werkte op een kantoor in Rotterdam en in zijn
vrije tijd ging hij roeien of zeilen op de Achterplas, meestal op
zondag en dan met het hele gezin. "Onder de brug die daar
toen nog was, voeren spoelschuiten en melkboten. Mijn vader
werd daar later brugwachter. We hebben nog vaak gelachen
als hij letterlijk en figuurlijk aan de ketting moest hangen om
de brug op te krijgen. Je kon toen ook nog met de boot naar
het stadhuis in Hillegersberg varen. Keizer, de jongen van de
slagerij op de Kleiweg en de dochter van onze buren, zijn echt
in het huwelijksbootje gestapt en zó naar het stadhuis gevaren!"

Varken en koeien op bezoek
Het tweede gesprek is met mevrouw de Heer. Zij woonde op
de Ligusterweg (zie foto). Mevrouw de Heer herinnert zich dat
het tweede deel van de Larikslaan vroeger Hibexlaan werd
genoemd (naar de aannemer die de woningen gebouwd
heeft, red). "In 1923 kwamen we hier wonen. De tuin was een
opslagplaats geweest. Dat heeft mijnheer Dijkshoorn voor ons
opgeknapt. Onze slaapkamer kwam uit op de tuin. Met een
zomerdag hadden we de deuren altijd open staan. Op zo'n
mooie dag werd ik eens geroepen, want er liepen twee varkens
in de slaapkamer rond. Ze waren natuurlijk zo van het weiland
door de sloot in onze tuin gekomen. Kan je nagaan hoe vies
dat was... Een volgende keer hadden we drie grote koeien in de
tuin lopen. Die hebben tegelijk onze tuin maar omgeploegd.
We woonden dus werkelijk midden in de weilanden. Gelukkig
hebben ze toen een hekje gemaakt. We hadden zo'n mooi
uitzicht vanuit de voorkamer; we konden de kerktorens van
Delft en Overschie zien bij helder weer. Dat uitzicht mochten
we 25 jaar behouden. Er was geen gas in die tijd. We kookten
op een petroleumstellejte. In 1928 kregen we eindelijk gas.De
melk kookte steeds over, want op een petroleumstelletje ging
dat natuurlijk veel langzamer."

Twee auto's
"In Schiebroek reden er maar twee auto's. Een van mijnheer
Carpentier op de Adrianalaan en wij hadden er een. Als ik 's
avonds op mijn man stond te wachten, kon je voor het raam
altijd precies zien wanneer hij eraan kwam. Je had nog een
vrij uitzicht tot aan de Ringdijk. Kwam er een auto heel rustig
aanrijden, dan was dat mijn man dus duidelijk niet, maar de
auto die in een ommezien voor onze deur stond, was hij wel. Er
was op de Adrianalaan in het midden van de weg een verhard
gedeelte. Dat was speciaal voor de paarden en daar mochten
absoluut geen auto's op rijden. Aangezien er toch maar twee
auto's waren, gebeurde dat ook niet."

Het hekje
"Ons hek stond aan de kant van de Hibexlaan, dat was nogal
onhandig. Je moest, om bij de deur van je huis te komen, eerst
de hoek om. Het pad liep dus niet recht naar je voordeur. Ik
stelde mijn man voor om dat te veranderen. Als we het hekje
aan de kant van de Ligusterweg zouden zetten hoefde je niet
steeds die gekke kronkel te maken. Zo gezegd, zo gedaan,
dachten we. We moesten echter verhuiskaarten aanvragen bij
de gemeente omdat we verhuisd waren! Je woont, werd ons
verteld, in de straat waar je hekje staat. Men vond ons maar
rare mensen. Zo'n jong stel in zo'n mooi huis en dan alweer
verhuizen. Het heeft wel even geduurd om iedereen duidelijk
te maken dat het alleen maar om het hekje ging.

De eerste winkels
"In het begin was je hier helemaal op jezelf aangewezen.
Nog geen stopnaaldje kon je kopen. Vrij snel kwam het
groentewinkeltje van Van der Aa op de hoek van de
Ligusterweg en de melkboer, de heer Hoogendoorn, was
eigenlijk een heel deftige boer: hij had namelijk een wagen met
paard. Op die wagen stonden de melkbussen die hij iedere dag
van de fabriek haalde. Met een maatkan hevelde hij de melk
over in de melkkoker, want de melk moest, voor hij verkocht
kon worden, eerst worden gekookt. Ook bakker Den Hartog
kwam geregeld langs met vers brood. Beiden heb ik erg gemist
toen zij verdwenen nadat de Peppelweg werd gebouwd.

Ligusterweg hoek Larikslaan
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MEEDOEN BIJ DE BUURVROUW
Verlang jij ernaar om wat voor een ander te betekenen, samen
met mensen uit de buurt bij te dragen aan gezelligheid en
culturele activiteiten, andere mensen te ontmoeten of je talenten
te ontdekken en in te zetten? Meedoen bij de Buurvrouw is voor
iedereen mogelijk, ongeacht je achtergrond, je leeftijd en of je
veel of weinig tijd hebt.
De Buurvrouw wil graag een plek zijn in de buurt, voor de buurt
en door de buurt. Een plek waar iedereen welkom is om te
ontmoeten, samen te dromen, te ontwikkelen, bij te dragen
en plezier te maken. De Buurvrouw is het theater om de hoek,
waar je optredens kunt bijwonen en kunt meedenken over
de programmering voor leuke theaterprogramma’s, muziek
of kinderprogramma’s. Door mee te doen bij de Buurvrouw
ontmoet je in een ontspannen sfeer andere mensen uit de buurt,
draag je bij om anderen een mooie belevenis te bezorgen en
help je om een gastvrije plek te bieden voor leuke activiteiten
en een gezellige kop koffie of lekkere lunch. Een leuke en
waardevolle manier om je eigen buurt mooier te maken en
zelf nieuwe ervaringen op te doen. Jouw ideeën, creativiteit
en inspiratie maken de Buurvrouw tot een bruisende plek. De
Buurvrouw biedt verschillende vrijwilligersfuncties, die ook
onderling te combineren zijn.

Wijkverrijker
Wil je samen met andere buurtgenoten bepalen wat te zien
en te beleven is in jouw theater de Buurvrouw? Met een
groep vrijwilligers en de coördinatoren muziek, theater en
kindervoorstellingen kom je met ideeën. Je wordt hierbij
geholpen door de kaders die door de Buurvrouw zijn opgesteld,
de kennis en kunde van de coördinator en andere informatie die
vooraf verzameld wordt.

Naast de programmering denk je mee hoe deze ideeën
onder de aandacht kunnen worden gebracht van de mensen
in jouw eigen buurt, bijvoorbeeld door ludieke acties en inzet
van sociale media of gewoon een poster voor je raam.
De Buurvrouw streeft naar een gevarieerd theaterprogramma
geprogrammeerd door de bewoners uit de buurt. Een
programma dat past bij de buurt, dat leuk is voor jong en
oud, niemand buiten sluit en voor elk wat wils biedt. Een
programma dat een podium biedt voor talent uit de wijk en
de stad. Samen bouwen we aan een leuk theater waar alles
draait om het beleven van cultuur op een toegankelijke
manier. Met jou verrijken we de wijk.
Ben je tussen de 14 en 22 jaar oud en heb je interesse in
cultuur, meld je dan aan voor ons nieuwe jongerenteam.
Niet alleen programmeren maar ook produceren, creëren en
samen met andere jongeren een plek om te werken aan jouw
talent.

Verwachtingen van de Buurvrouw
- Je hebt interesse in of affiniteit met muziek, film, theater,
dans en/of kindervoorstellingen.
- Je houdt ervan om te speuren naar nieuw talent en
onontdekte pareltjes.
- Je betrekt graag anderen uit de buurt en treedt als
ambassadeur voor de Buurvrouw op.
- Je denkt mee hoe de voorstellingen en optredens bij buren
onder de aandacht komen.
- Je gebruikt je buren om te inventariseren waar de behoefte
ligt in de wijk.
Wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@
buurvrouwrotterdam.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 Bruna Peppelweg 88a,
Boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122,
Hillegersberg en via info@big-mama.nl
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POLITIE ZOEKT VANDALEN
De politie stelt vast dat er de laatste maanden een toename is
van het aantal vernielingen in Schiebroek. De afgelopen weken
nog zijn er door vandalen stenen gegooid naar woningen in
de omgeving van de Larikslaan waarbij ruiten zijn vernield.
Ook verderop in de wijk zijn auto’s bekrast en huurscooters
vernield. De opsomming van het aantal vernielingen is niet
volledig maar het gaat in alle gevallen om zinloze vernielingen
die de gemeenschap of de eigenaar van de woning, auto of
scooter veel geld kosten. De politie zoekt informatie zodat het
vandalisme wordt gestopt en de verantwoordelijke daders
uiteindelijk zelf voor de kosten opdraaien.
Vernieling wordt over het algemeen gepleegd door groepjes
tieners. Soms loopt een spel uit de hand. Andere keren wil een
enkeling zichzelf tegenover de groep bewijzen. Ook frustratie,
verveling of wraak zijn aanleidingen. De kosten van de reparatie
van de schade zijn meestal hoog. Als de daders worden
achterhaald en zij blijken minderjarig te zijn, dan zijn de ouders
aansprakelijk voor de ontstane schade.

Melden
Vernielingen zijn niet alleen irritant en kostbaar. Ze zijn er ook

de oorzaak van dat mensen zich onveilig voelen in hun eigen
woonomgeving. Genoeg redenen dus voor de politie om in
actie te komen. Zij vraagt mensen die kennis hebben over de
dadergroep zich te melden bij de wijkagent (via www.politie.nl
of telefoonnummer 0900-8844).
Ook preventief bestrijdt de politie vandalisme. Daarbij werkt
zij samen met organisaties zoals scholen, gemeenten,
woningcorporaties en jongerenwerkers.

Heterdaad
Betrapt u vandalen op heterdaad, bel altijd het alarmnummer
112. Ziet u de vandalen wegvluchten? Onthoud hun
signalementen, de kentekens van betrokken auto’s of
brommers en de richting waarin zij vluchten.
Geen heterdaad: bel 0900 – 8844 voor een afspraak met de
politie om aangifte te doen.
De wijkagenten in Schiebroek
Regina Wilmink 		
email: regina.wilmink@politie.nl
Desiree Groenland
email: desiree.groenland@politie.nl
Frits Knulst 		
email: frits.knulst@politie.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
25 augustus 2022 (onder voorbehoud).
U kunt uw kopij vóór 2 augustus 2022 inleveren:
e: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Informatie over advertentietarieven krijgt u bij
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Let op: Hebt u een nee/nee sticker op de brievenbus? Dan mogen wij het blad niet meer bezorgen.
U kunt het afhalen bij wasserij Verboom of bij AH, Lidl en Plus.
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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S P I N D L E R M A K E L A A RS

Nieuw in de verkoop
V E R KO C H T

€ €7575.000
2 5 . 0 0 0K.K.
K.K.

€ €9650.000
2 5 . 0 0 0K.K.
K.K.

€ 4op
9 5aanvraag
.000 K.K.

Adrianalaan
161
Moltzerstraat
10

Kastanjeplein 117
Wilgensingel
185

Theseusstraat
Lindesingel 96159

3053
3052 MB
VB Rotterdam
Rotterdam

3053 CX
CB Rotterdam
3053
Rotterdam

3054
Rotterdam
3053 RZ
JL Rotterdam

2 wonen
149
m2mwonen
142

2
200 m
wonen
112
m2
wonen

2
110 m
wonen
147
m2
wonen

55
slaapkamers
kamers

5 slaapkamers
kamers
6

36 slaapkamers
kamers en 2
badkamers

Zit jouw droomwoning hier tussen?
Bel direct! 010 418 05 15

SPINDLERMAKELAARS.NL

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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