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Als het jaar zich ten einde spoedt

weerspiegelt het verleden 

wil en kan men zich

niets anders wensen dan vrede.

Fijne Kerstdagen en een 

Vreedzaam Nieuwjaar!
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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.nl

Dames- en herenkapsalon    
Schoonheidssalon 
Pedicure en Manicure

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,-!

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

Rouwcentrum Overschie  |  Hoornsingel 10, Rotterdam-Overschie
010 245 70 90 (dag en nacht)  |  www.biemans-uitvaartzorg.nl

Biemans uitvaartzorg: zeker, betrouwbaar.

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKK ING

Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl

Openingstijden: 
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IN DIT BLAD o.a.

Open brief College     3
Wijkakkoord      5
Hart en Ziel      7
Schiebroek Solidair          8 - 9
Wereldse Tuin              11 
Schiebroek van Toen             13
CSI Schiebroek             15

OPEN BRIEF AAN RAAD EN COLLEGE

 og maar een paar jaar geleden werd het vertrouwde
 wijkgebouw van Schiebroek-Hillegersberg, de 
Castagnet, opgeheven. Alle huurders eruit, evenals de 
bewonersorganisatie. Het gebouw aan de Larikslaan werd 
verhuurd aan een kinderopvangorganisatie. Na vele protesten 
van wijkbewoners nam de gemeenteraad een motie aan waarin 
werd vastgelegd dat het gebouw de functie van wijkgebouw 
en theaterzaal zou blijven behouden, weliswaar in combinatie 
met de kinderopvang. We zijn nu een aantal jaar verder en 
we kunnen constateren dat de wijze waarop de particuliere 
stichting Wijktheater De Buurvrouw, die waarborgt dat er 
ook daadwerkelijk een wijkgebouwfunctie en theaterzaal  
functioneert, zich buitengewoon heeft ontwikkeld. 

Voor, door en mét de wijk
Bij De Buurvrouw vinden zowel LiS , de lidorganisaties van 
LiS als bijvoorbeeld de gemeente zelf gelegenheid voor het 
houden van vergaderingen. Maar De Buurvrouw doet nog veel 
meer. De Buurvrouw nam niet alleen de culturele taken over 
die voorheen bij de gemeente lagen, maar doet ook een deel 
van sociale welzijnstaken. En dat alles vanuit het motto "voor 
de wijk, door de wijk en mét de wijk". We geven graag een paar 
voorbeelden.
Zo lopen er leerlingen van de speciaal-onderwijsinstellingen 
in de wijk stage bij De Buurvrouw en helpen bijvoorbeeld 
mee in de gezamenlijk opgezette bakkerij. Ook mensen uit 
de wijk met een uitkering wordt de kans gegeven om in een 
leerpraktijkomgeving (weer) toe te werken naar een leven 
met baan. Na zo’n zes maanden gaan ze samen met een 
gemeentelijk jobcoach naar een vervolgtraject of een baan. 
Voor de maaltijden die je bij de buurvrouw kunt genieten 
worden voor meer dan de helft producten gebruikt die 
geproduceerd worden door kleine “jonge” ondernemers uit de 
omgeving. Alles voor, door, en met de wijk. Daarnaast kun je 
er als Schiebroeker theater beleven èn maken, kun je dansles 
volgen, ook als je Parkinson hebt, een seniordiner bijwonen, 
en, en, en... te veel om op te noemen. Eigenlijk alles waar je als 
levende wijk behoefte aan hebt en dat allemaal tegen speciaal 
maatschappelijk tarief.

Maar... er zijn zeker zorgen, om niet te spreken grote zorgen. Om 
het uitoefenen van sociaal-maatschappelijke taken te kunnen 
blijven doen, moeten we er als gemeenschap zorg voor dragen 
dat de stichting Wijktheater De Buurvrouw verankerd wordt 
in de wijk, waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt. Die 
waarborg kunt u geven door het officieel erkennen van stichting 
Wijktheater De Buurvrouw als sociaal partner. Dat is uiterst 
belangrijk, omdat juist in deze moeilijke tijd, De Buurvrouw in 
staat blijkt om dé bindende factor te zijn in de gemeenschap. 
Er is zorg en warmte voor hen die het moeilijk hebben, er is 
(veel) aandacht voor de ontwikkeling van de jongeren uit met 
name Schiebroek-Zuid, De Buurvrouw is inmiddels een officiële 
leerwerkplek én er is inmiddels een groot wijknetwerk ontstaan 
waar iedereen, maar dan ook iedereen baat bij heeft.

Een dringend verzoek
Geacht College en Raad, onze bewonersorganisatie heet 
niet voor niets Leven in Schiebroek. Wij zijn ten zeerste 
betrokken bij het maatschappelijk, cultureel en sociale 
leven in Schiebroek, Direct, maar óók als koepelorganisatie. 
LiS is een vereniging met als leden organisaties met een 
maatschappelijk doel. Organisaties die voor hun activiteiten aan 
kunnen kloppen bij De Buurvrouw. Die, zoals het een goede 
Buurvrouw betaamt, koffie, een luisterend oor en waar nodig 
ondersteuning geeft. 

Namens Leven in Schiebroek en namens haar lidorganisaties  
maar vooral ook namens de bewoners van Schiebroek vragen 
wij u: gun onze Buurvrouw haar plek! 
Gun dit prachtige initiatief voor, door en met de wijk, een 
stevige juridische ondergrond en veranker daarmee deze 
voorziening in Schiebroek-Hillegersberg.
.
Hoogachtend, namens Leven in Schiebroek en lidorganisaties,

Marijke van Seventer
voorzitter

N
Een goede basis voor ons wijkgebouw
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Wij zijn ontzettend blij en
trots met alle positieve reac-
ties en mooie lieve woorden

die we mogen ontvangen
vanuit Schiebroek en omge-

ving over onze winkel en ons 
assortiment.

Na de heerlijke herfstbonbons/choco-
lade en de chocolade letters voor de

Sint, is de winkel nu totaal in kerstsfeer 

gedompeld. Wij helpen u natuurlijk graag
met uw chocolade keuze in de aankopen
voor de Kerst. Oa heel veel leuke
chocolade cadeautjes, kersthar-
ten, mooie doosjes bonbons
en kerstmannen van cho-
colade. Voor grotere
aantallen.. bestel deze
tijdig! Wij hopen van

harte u weer in onze
winkel te mogen 

ontvangen. 

Chocolaterie Le Petit Bonbon • Kerstroosstraat 7a (zijstraat Peppelweg, tegenover Schoenwinkel Wittepoel) • 3053 EB Rotterdam-Schiebroek
Telefoon 06 - 40677991 • Info@lepetitbonbon.nl • www.lepetitbonbon.nl

Le Petit Bonbon 
Het zou ons enorm helpen 
als u wilt Liken & Delen

Openingstijden: 
di 12.00 - 17.00
wo 11.00 - 17.00
do 11.00 - 17.00
vr 11.00 - 17.00
za 10.00 - 17.00

Let op! 
Met Kerst 

extra ruime 
openingstijden

Kerst adv 1-1:Layout 1  15-11-22  22:58  Page 1
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Ton van Eijsden

E

WERK IN UITVOERING: HET WIJKAKKOORD

 en van de belangrijkste en urgenste zaken voor de dit
  jaar aangetreden wijkraad Schiebroek is het opstellen 
van een zogenaamd wijkakkoord. Dat doen de leden van de 
wijkraad samen met de gemeente en het wijknetwerk en het is 
de basis voor de samenwerking in de wijk. 

Wijkplan van betekenis
Bij het wijkakkoord hoort uiteraard een wijkplan. Hierin staat 
wat er volgens de bewoners van de wijk de komende tijd 
moet gebeuren om de wijk beter te maken. En er staan 
afspraken in over hoe bewoners kunnen meedoen bij stedelijke 
onderwerpen die te maken hebben met of invloed hebben op 
onze wijk. De wijkraad geeft ook advies over hoe de gemeente 
ervoor kan zorgen dat wijkbewoners goed bij plannen worden 
betrokken. De wijkraad houdt goed in de gaten of iedereen zich 
aan de afspraken houdt. Gaan dingen niet volgens afspraak, 
dan trekt de wijkraad aan de bel bij de gemeente.

Goed in beeld 
De leden van de wijkraad zijn door de bewoners van de wijk 
gekozen en in die zin zijn ze belangrijk om de belangen van de 
wijk te melden en/of aan te kaarten bij het gemeentebestuur, 
De wijkraad Schiebroek neemt deze taak serieus en heeft 
besloten om input voor de inbreng in het wijkakkoord op te 
halen bij de bewoners van Schiebroek. Met een duur woord 
noemen we dat participatie.
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de wensen van 
wijkbewoners, zijn de wijkraadsleden onlangs de straat op 
gegaan. Op de weekmarkt, bij supermarkten en bij enkele 
scholen werd bewoners actief gevraagd naar hun mening 
over de wijk en hun wensen en verlangens. Op een bord met 
een vijftal hoofdthema’s konden bewoners zelf aangeven 
welke onderwerpen hen na aan het hart liggen en waarvoor 
eventueel actie moet worden ondernomen. En dat leverde 
niet alleen soms verrassende resultaten, maar ook heel 
interessante en opmerkelijke gesprekken op.  Zo waren er 
soms schrijnende verhalen van hetgeen zich onzichtbaar achter 
Schiebroekse voordeuren afspeelt. Aan de andere kant waren 
er ook verrassingen. Zo bleken jongeren opvattingen te hebben 

over bijvoorbeeld zaken als gezondheid en duurzaamheid die 
je van hen niet direct zou verwachten. 
En omdat we niet met iedereen konden spreken, werden alle 
huishoudens in Schiebroek bovendien per brief benaderd 
om input te geven voor dit wijkakkoord. Dat leverde nog een 
flink aantal schriftelijke reacties op. Deze inventarisatie werd 
afgesloten met een inloopmiddag in het officieuze Huis van de 
Wijk De Buurvrouw die door enkele tientallen bewoners werd 
bezocht.

En nu alles in kaart brengen
Het is nu aan de wijkraad en het wijknetwerk om alle 
opgehaalde meningen, opvattingen en wensen te verwerken 
en op een goede manier in een wijkakkoord en een daarvan 
afgeleid wijkplan te verwoorden. Daarbij moet ook met de 
betrokken gemeentelijke diensten worden gesproken over de 
praktische en financiële haalbaarheid van die wensen.
Een van de daaropvolgende taken van de wijkraad is om 
samen met bewoners zicht te houden op de uitvoering van de 
in dit wijkakkoord gemaakte afspraken met de gemeente en de 
gemeentelijke diensten en organisaties. 
Wij houden u daarover ook via dit magazine en via de site www.
leven-in-schiebroek.nl op de hoogte.

Schiebroekers!
Bij deze doe ik graag een beroep op uw geheugen.
Kent u bakkerij G. Slob nog op de Adrianalaan 257? 
Dan ben ik op zoek naar u. Sinds 2015 woon ik in het 
pand en ik ben heel nieuwsgierig hoe de bakkerij, die 
ongeveer 25 jaar geleden gestopt moet zijn, eruit heeft 
gezien. Heeft u soms nog oude foto's van de bakkerij? 
Dan zou ik het leuk vinden om ze te zien. Dat kan 
natuurlijk digitaal, maar als dat niet mogelijk is, laat het 
dan even weten, dan maak ik graag een afspraak met u. 

Bij voorbaat dank,
Wouter de Waart
e: wouterdewaart@gmail.com
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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. 

Kunstgebitten    Reparaties    Klikgebit

Tandprothetische praktijk

Schiebroek

Kastanjeplein 101    3053 CB Rotterdam    Tel: 010-818 30 43    tppschiebroek.nl

SPINDLER MAKEL AARS

Nieuw in de verkoop

Kastanjeplein 117 Theseusstraat 159Adrianalaan 161

€ 925.000 K .K . € 495.000 K .K .€ 725.000 K .K .

VERKOCHT

 200 m
2
 wonen

 6 slaapkamers

 110 m
2
 wonen

 3 slaapkamers

 149 m
2
 wonen

 5 slaapkamers

3053 CB Rotterdam 3054 RZ Rotterdam3053 MB Rotterdam

SPINDLERMAKELAARS.NL

Zit jouw droomwoning hier tussen? 

Bel direct!   010 418 05 15

€ 585.000 K.K.

Teldersweg 185
3052 TG Rotterdam

Klaprooslaan 59
3053 DK Rotterdam

69 m2 wonen

4 kamers

117 m2 wonen

5 kamers

€ 275.000 K.K.

Lindesingel 96
3053 JL Rotterdam

147 m2 wonen*

6 kamers

€ 599.000 K.K.
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Schiebroek

Nieuw initiatief: Hart en Ziel Schiebroek

In een tijd van crisis en vragen is de behoefte aan bezinning 
groot. De Goede Herderkerk aan het Kastanjeplein begint 
daarom met een brede programmering onder de noemer 
Hart & Ziel Schiebroek. Vanaf december worden er ver-
schillende activiteiten georganiseerd met muziek, kunst, 
goede gesprekken en thema-avonden over wat er speelt in 
de samenleving. Verdieping en ontmoeting voor een breed 
publiek: www.hartenzielschiebroek.nl De eerste bijeenkomst 
in deze nieuwe serie is een avondbijeenkomst op donderdag 
15 december van 19:30 tot 20:00 uur. Een eenvoudig samenzijn 
met stilte en adventsmuziek. Een moment om op verhaal te 
komen voor wie daar behoefte aan heeft.

Op zaterdag 24 december is van 17:30 tot 19:00 uur een vrolijke 
Kerstinstuif. Levende kerststal, herders en engelen, vuurkorven 
en marshmallows op het pleintje voor de kerk; kindje wiegen 
en knutselen in de gezellig verwarmde zaal, soep, warme 
chocomel en glühwein. En een heuse Christmas Sing Along 
van 18:30 tot 19:00 uur in de kerkzaal. Kerst vieren met de hele 
buurt. Voor jong en oud.
Later op de avond op 24 december is om 21:30 uur een 
klassieke kerstnachtdienst in de Goede Herderkerk. Het 
kerstverhaal en de bekende liederen klinken bij kaarslicht, 
muzikaal omlijst door André Leer op trompet en Iddo van der 
Giessen op orgel. Predikant Marco Visser gaat voor. Niet alleen 
voor vaste kerkgangers, maar voor iedereen.

O
Winter op De Wilgenhof
 p het eerste gezicht lijkt er in de natuur in de winter
 niet zoveel te gebeuren. De bomen zijn kaal en de 
tuin is leeg. Maar niets is minder waar. De natuur is zich volop 
aan het voorbereiden op de lente. 
En op de kinderboerderij kan je allerlei leuke dingen doen!

Veren en vachten
De winterperiode is ook goed af te lezen aan de vacht of 
het verenkleed van de dieren. Kippen voorzien zich in de 
herfst al van nieuwe veren zodat ze het in de winter lekker 
warm hebben. Onze schapen worden half tot eind voorjaar 
geschoren. In de winter is de vacht het dikst. Ook de koeien, 
dwerggeiten en konijnen hebben een dikkere vacht. Hierdoor 
hebben ze het niet koud. Ze kunnen in de winter in principe 
gewoon buiten staan. 

Maar vaak is het land veel te nat, waardoor het gras beschadigt 
en de dieren problemen aan hun hoeven kunnen krijgen. In dat 
geval blijven de dieren op stal. Het zal niet lang duren voordat 
de dieren hun vacht weer loslaten. Na de langste nacht van 
het jaar gaan dieren over naar hun zomervacht. De dikke vacht 
die ze hebben opgebouwd, valt dan uit. Bij de paarden, koeien 
en konijnen zie je goed dat ze hun haren verliezen als je door 
hun vacht woelt. 

Winterse middag
Op woensdagmiddag  21 december organiseert De Wilgenhof 
een Winterse Middag. De kinderen kunnen dan onder meer 
kerststukjes, reukbollen en andere leuke dingen maken. En in 
het leslokaal kan je zelf heerlijke pannenkoekjes bakken!
 
Wanneer: Woensdagmiddag 21 december
Waar: Kinderboerderij de Wilgenhof
Hoe laat: Van 13:00 uur tot 16:00 uur
Voor wie: Kinderen tot 12 jaar
Kosten: € 2,50

Beestachtig mooie verhalen
In de stal wordt ook in de winter soms voorgelezen voor de 
jongste kinderen, in een gezellig hoekje met strobalen. Houd 
onze agenda in de gaten op de site van Natuurstad, of volg 
ons op Facebook (Kinderboerderij De Wilgenhof).
 
Stichting Natuurstad Rotterdam telt 8 bijzondere 
kinderboerderijen en 14 inspirerende (school-)tuinen. 
Op alle locaties zijn regelmatig activiteiten. 
Check voor meer informatie op de site van Natuurstad: 
https://www.natuurstad.nl/bezoeken/agenda
Tot binnenkort!

Marco Visser
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12-18 december: SCHIEBROEK SOLIDAIR

We wonen in een fijne wijk waar nog altijd het dorpse 
karakter heerst van voor 1941. Een plek waar we niet 
vergeten om naar elkaar om te kijken. Juist nu, in tijden 
van gigantisch gestegen energiekosten en inflatie, is het 
voor een deel van onze wijkbewoners niet eenvoudig 
om het hoofd boven water te houden. Zorgen om de 
komende rekeningen voor energie, de vraag of er nog 
geld over is voor eten of voor de verjaardag van je 
kind. De weg naar steun is lang, ondoorzichtig en vaak 
onzeker. Daarom organiseren Kunstfestival Schiebroek-
Hillegersberg en Wijktheater de Buurvrouw een 
solidariteitsactie. Om zo onze buren door deze barre 
tijden te helpen.  En daarbij is jouw hulp zeer welkom.

Energiearmoede 
Energiearmoede is meer dan het niet kunnen betalen 
van je rekeningen. Het zorgt voor stress en zorgen, 
waardoor weer andere problemen en klachten kunnen 
ontstaan. We wonen in een mooie diverse wijk met best 
grote verschillen, waar op zich niets mis mee is. Maar 
als de verschillen tussen wel en niet mee kunnen doen 
te groot worden, dan heeft dat gevolgen voor iedereen. 
Dat mogen we niet laten gebeuren en daarom komen 
we in actie. 

Solidariteit in Schiebroek
Voor elkaar zorgen zit in het DNA van onze wijk. Ooit 
bezorgden we kinderen uit o.a. Belfast in Noord-Ierland 
een heerlijke en onbezorgde zomervakantie en is het 
voormalige Foster Parents Plan hier opgericht. 
Er zijn tal van onderwijsinstellingen gehuisvest in de wijk 
voor jongeren die extra hulp nodig hebben en er is (van 
oudsher) een sterk verenigingsleven, waarin we met 
elkaar dingen voor elkaar krijgen. Daaarom zijn we vol 
vertrouwen dat onze dorpsgemeenschap ook nu weer 
de handen ineen slaat.

SAMEN ZIJN WE SCHIEBROEK EN SAMEN KUNNEN WIJ ER TOE DOEN
Michel Koreman en Margot Leeninga

In de week van 12 - 18 december 2022 
zijn er verschillende mogelijkheden 

om bij te dragen aan 
Schiebroek Solidair. 

Want Schiebroek...
dat ZIJN we samen en 
dat DOEN we samen.

zaterdag 17 en zondag 18 december:
KERSTMARKT & DINER SPECIAL bij DE BUURVROUW

Op zaterdag 17 december is er van 10.00 - 17.00 uur een 
sfeervolle Schiebroekse Kerstmarkt in ons wijktheater 
De Buurvrouw. Een kerstmarkt waar van alles te koop is 
en waar je kunt genieten van lekkernijen en warmte en 
saamhorigheid centraal staan. 
Een bijzondere kerstmarkt, want alles wat er verkocht 
kan worden is bijeengebracht door wijkbewoners en 
ondernemers die spullen en goederen ter beschikking 
stellen. En een wijktheater is geen theater als er ook niet 
iets te zien en te horen valt... dus ook voor de muzikale kant 
van het verhaal wordt door wijkbewoners gezorgd! 
Iedere euro die binnenkomt, komt ten goede aan onze 
Schiebroekse buren.. 

Heb je nog een mooi cadeau thuis liggen dat je wilt 
doneren voor de verkoop? Op dinsdag 14 en donderdag 16 
december kunnen de cadeaus worden langsgebracht bij 
de Buurvrouw, Larikslaan 200 (ingang Kastanjesingel).
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12-18 december: SCHIEBROEK SOLIDAIR

SAMEN ZIJN WE SCHIEBROEK EN SAMEN KUNNEN WIJ ER TOE DOEN

zaterdag 17 en zondag 18 december:
KERSTMARKT & DINER SPECIAL bij DE BUURVROUW

Schiebroek Solidair is een actie van Kunstfestival 

Schiebroek-Hillegersberg en Wijktheater 

De Buurvrouw in nauwe samenwerking met 

bewonersorganisatie Leven in Schiebroek en 

de Wijkraad Schiebroek. Deze laatste heeft 

een taskforce in het leven geroepen die de 

verschillende hulpacties in kaart brengt en toeziet 

op een rechtvaardige en goede besteding van het 

bedrag dat door deze Schiebroek Solidair-acties 

wordt opgehaald.

Iedereen doet mee!
Onze lokale middenstanders bieden een hele week de 
mogelijkheid om laagdrempelig een donatie te doen 
als je er toch bent voor je (kerst)inkopen. Bij vrijwel alle 
kassa’s staat een donatiebox met QR-code om ook 
digitaal een steentje bij te dragen. Als u daar niet op wilt 
wachten, scan dan de QR-code hier alvast!

ENERGIE STEUNFONDS SCHIEBROEK

Op zondag 18 december organiseren we een diner 
in theater de Buurvrouw. Voor € 190,- (bedrag 
energietoeslag) koop je een tafel voor 4 personen. Je krijgt 
hiervoor een mooi verrassingsmenu (exclusief de drankjes) 
én een theaterverrassing. Boek snel, want er is slecht een 
beperkt aantal tafels beschikbaar!

Statiegeld of een heitje
Maar bedenk ook wat je zelf misschien kunt doen. 
Doneer bijvoorbeeld deze keer je statiegeld aan de 
actie! Aan de scholen in Schiebroek is gevraagd om met 
de kinderen een statiegeldactie te doen. De Plus heeft 
al spontaan aangeboden om de donatieknop bij de 
statiegeldmachine voor dit doel te activeren. Hulde!
Vraag of gun kinderen een heitje voor een karweitje om 
zo andere kinderen in de wijk te kunnen helpen. Breng 
eten uit je kerstpakket naar het Uitdeelpunt Schiebroek 
https://uitdeelpuntschiebroek.nl 
Bedenk samen met de buren/collega’s een leuke actie 
en probeer zo wat geld op te halen wat je kunt storten op
 
NL 97 RABO 0314 110402 t.n.v. sbo Leven in Schiebroek

ovv. Energie Steunfonds Schiebroek

of doneren in de box bij De Buurvrouw of bij een van de 
ondernemers.

Iedereen kan helpen
Kun je niets missen maar wil je wel graag helpen, of wil je 
meer doen dan alleen geld doneren of in actie komen? 
Meld je dan aan als vrijwilliger voor de kerstmarkt (info@
buurvrouwrotterdam.nl) want Samen zijn we Schiebroek 
en Samen kunnen we ertoe Doen. 

Reserveren kan via

www.debuurvrouwrotterdam.nl
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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

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) 

TandarTsprakTijk 
kasTanjesingel

Ontdek en ontwikkel je creatieve talenten. Een middag vol 
beweging en muziek-, theater- en kunstworkshops. 

Gezellig onder elkaar en met elkaar.

Zaterdag 21 januari 2023 van 13:00 - 16:00
Ringdijk 50, Rotterdam    € 10,- per deelnemer

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

www.bloemsierkunstsjerp.nl

Op Belevenisboerderij Schieveen is het altijd feest. 
Iedere zondagmiddag houdt Natuurmonumenten hier 
boswachtersspreekuur. Kinderen én volwassenen mogen 
alles vragen over het Rotterdams platteland en de diersoorten 
die hier voorkomen. Wij zoeken vrijwilligers voor het 
boswachtersspreekuur. Houd je van de natuur, ben jij gastvrij 
en vind je het leuk om jong en oud te vertellen over het 
prachtige Rotterdamse platteland en aan de slag te gaan met 
(leden)werving? Dan zoeken we jou!

Boswachtersspreekuur Belevenisboerderij
Ontdek het boerenleven op Belevenisboerderij Schieveen. 
Belevenisboerderij Schieveen (Oude Bovendijk 220, Rotterdam) 
is een Rotterdamse schapenboerderij waar kinderen leren 
hoe het leven op de boerderij eraan toe gaat. Je kunt hier 
lammetjes en geiten aaien, ravotten in Speelnatuur van OERRR 
of de boerderijdieren voeren.

Belevenisboerderij Schieveen is een samenwerking tussen 
stadsherder Oosthoek, Natuurmonumenten en Gemeente 
Rotterdam. Op het Rotterdams platteland werken de 
boswachters van Natuurmonumenten samen met de 
boeren om de oer-Hollandse weidevogels zoals de grutto te 
beschermen. 

Wat houdt de functie in?
Je staat als vrijwillige boswachter op de Belevenisboerderij 
aan een balie met opgezette dieren om Natuurmonumenten 
te vertegenwoordigen. De dieren roepen natuurlijk als vanzelf 
verschillende vragen op. Waarom heeft een grutto eigenlijk 
zo’n lange snavel? Hoeveel tanden heeft een vos?
Je vertelt tijdens het spreekuur ook waarom bescherming 
van de natuur vlak bij de grote stad zo belangrijk is, en wat de 
kinderen en hun ouders kunnen doen om de boswachters te 
helpen.

Draagvlak voor natuur
Ledenwerving is een onderdeel van deze functie. Hoe meer 

Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers voor 
boswachtersspreekuur op Belevenisboerderij 
Natascha Hokke

draagvlak Natuurmonumenten namelijk heeft, hoe groter de 
stem is die zij kan laten horen in de gemeentelijke, provinciale 
en landelijke politiek om o.a. Polder Schieveen open te 
houden. Je rouleert in een groep enthousiaste vrijwillige 
boswachters die in wisselende duo’s op zondagmiddag 2 
uur op de Belevenisboerderij staan. Ook kun je gevraagd 
worden om mee te helpen op grote evenementen, zoals Open 
Monumentendag.

Julia, vrijwillige boswachter: "De meeste mensen weten 
eigenlijk al hoe belangrijk het is om natuur te beschermen, 
dus je hoeft het Natuurmonumenten-lidmaatschap nauwelijks 
te verkopen. Ze vinden het fijn om lid te worden en zo hun 
steentje bij te dragen.” 

Werk op een bijzondere plek vlakbij de stad
Als boswachters van Natuurmonumenten willen we graag nóg 
beter te vinden zijn door bezoekers. Op bijzondere plekken, 
zoals Belevenisboerderij Schieveen en Buitenplaats De 
Tempel, staan onze vrijwilligers klaar om tips te geven over 
de omgeving en mensen kennis te laten maken met het werk 
van Natuurmonumenten. Want waar kun je bezoekers beter 
uitnodigen de natuur te steunen en lid te worden dan hier?

Vind jij het leuk om eens kennis te maken en mee te draaien? 
Neem contact op met boswachter communicatie Natascha 
Hokke via n.hokke@natuurmonumenten.nl
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DE INTERIEURSPECIALIST
VERF | BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN

SHUTTERS | RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING | SCHUIFDEURKASTEN

OOK VOOR DESKUNDIG KLEUR- & INTERIEURADVIES!

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.

Workshop: Mindful schilderen met Oost-Indische inkt

Kwast in je hand en gewoon doen. Zonder oordeel. Antoinet 

Deurloo begeleidt je speels in deze ontspannende workshop.

Wanneer: donderdag 15 december 2022

Hoe laat: 13:00 - 15:00 uur

Waar:	 Ringdijk	50,	Rotterdam

Kosten: € 15,- per persoon

Lezing: Moderne architectuur 

Staal, glas en gewapend beton. Met of zonder decoraties. Laat 

je verrassen door Patricia Huisman. Zij vertelt graag over de 

ontwikkelingen in de moderne bouwkunst.

Wanneer: vrijdag 16 december 2022

Hoe laat: 13:30 - 15:30 uur 

Waar:	 Ringdijk	50,	Rotterdam

Kosten: € 15,- per persoon
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Schiebroek van Toen (deel 75) 

S
Margot Leeninga

Verkrijgbaar bij: 
Boekhandel Bruna Peppelweg 88a, 
Boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122, 
Hillegersberg en via info@big-mama.nl

De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille 
begin. Met als rode draad de sociale en maatschappe-
lijke 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”

 chiebroek is en blijft een dorp. Sinds we de rubriek
 startten in december 2010 komen we steeds via via 
bij mensen terecht die een verhaal te vertellen hebben. Het 
wonderlijke is dat de meeste mensen denken dat alles al 
verteld is of dat ze eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen 
hebben, maar als we dan eenmaal aan de praat raken, dan 
komen de verhalen los, dan raken we bijna niet uitgepraat. 
Uitgepraat over dat mooie, groene en rustige Schiebroek van 
Toen. Rustig is het al een tijd niet meer; het groen en de rust 
staan door wijkverdichting en een veranderende samenleving  
behoorlijk onder druk. Maar we hebben er allemaal behoefte 
aan om het dorp in leven te houden, elkaar te kennen en elkaar 
verhalen te vertellen. 
Zo kwamen we in contact met Wim Rosbergen. Geboren in 
het westen van Rotterdam in 1945, er schoolgegaan, getrouwd 
en vader geworden.  Na een poosje in het centrum te hebben 
gewoond, verhuisde het gezin naar de Wilgenplaslaan in 
Schiebroek. Wim was een alleskunner. Na de LTS bekwaamde 
hij zich in de autotechniek bij de firma Broedelet. Totdat zijn 
twee ooms hem meenamen naar de raffinaderij van Gulf, 
waar hij leerde pijpfitten en lassen. Nadat hij dit onder de knie 
had, ging hij aan het werk bij een klein bedrijf waar tram- en 
bushaltes gemaakt werden. Maar dat was nogal eens afzien 
in herfst en winter. Een voorbijgaande buschauffeur zei hem: 
"jij moet trambestuurder worden; zit je altijd droog!" Waarop 
Wim zich meldde bij de RET en prompt werd aangenomen. 
Eerst reed hij op lijn 8 (van Schiedam naar het Laantje van 
Nooitgedacht in Kralingen). Op die route reed hij met de tram 
door zijn eigen Van Oldebarneveltstraat. Daar stond zijn vrouw 
klaar met de lunch als dat qua diensttijd zo uitkwam. In het 
begin van de jaren '80 verhuisde het gezin naar Schiebroek en 
kwam Wim te rijden op lijn 5. En ook nu bracht zijn vrouw de 
lunch als de tram de haltes op de Wilgenplaslaan aandeed. 
De kinderen zaten op de school aan de Wilgenlei en omdat 
Wim wisselende diensten had, was er ruimte voor hand- 
en spandiensten op de school. Zo werd hij gevraagd om 
hulp-Sint te worden of als begeleider mee te gaan naar de 
kinderboerderij.

Muziek
Belangrijke rode draad in het leven van Wim is de muziek. 
Hij komt uit een muzikale familie. Vader en moeder speelden 
beiden piano. Zijn oom werkte bij het cabaret van Wim 
Sonneveld en leerde Wim al op jonge leeftijd piano te spelen. 
In de Van Speijkstraat kreeg hij accordeonles en hij maakte 
deel uit van de Rotterdamse Accordeonvereniging Scala. Hij 
begeleidde de danslessen bij dansschool Coby Kloet aan de 's 
Gravendijkwal en bij dansschool De Klerk. Eenmaal werkzaam 
bij de RET trad Wim toe tot het RET Mannenkoor. Al weer 15 jaar 
speelt hij piano bij Humanitas Akropolis. Elke maand gaat hij 
naar de bibliotheek in de stad om muziek uit te zoeken. Muziek 
waar de ouderen herinneringen aan hebben. Wim: "Je ziet de 
mensen opfleuren als ze de muziek herkennen, daar doe ik het 
voor."

Wilt u ook uw verhaal vertellen over Oud Schiebroek? Neem dan 
contact op met de redactie via redactie@leven-in-schiebroek.nl of 
bel 06-22486463.
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Wijktheater De Buurvrouw is een nieuw project gestart:  de 
aanleg van de Tuin van de Vergeten Groenten. Een deel van 
het nu nog betegelde terras wordt omgebouwd tot een 
aangepaste tuin. Voor een deel wordt de 50m2 voorzien van 
moestuinbakken op sta-, en zithoogte. Een ander deel zal 
gelijkvloers zijn en voorzien worden van fruitbomen, lage 
moesbakken en een verticale tuin tegen de muur van het 
gebouw. 

In deze tuin zal gewerkt worden door een groep senioren 
met dementie en mensen met een niet-aangeboren 
hersenbeschadiging. Zij gaan onder begeleiding van 
vrijwilligers regelmatig aan de slag met het verbouwen van 
groenten, kruiden, fruit en bloemen. De opbrengsten van de 
tuin worden verwerkt tot gerechten voor de gebruikers zelf. 
Hun eigen verse jam, soep, ingemaakte groenten, of de oogst 
wordt bereid voor een van de diners op de maandagavond 
waar ze aan deel kunnen nemen. Op die manier dragen ze bij 
aan hun eigen gezonde levensstijl en natuurlijk de voldoening 

van eten uit “eigen” tuin. Wat ze niet zelf gebruiken verkopen 
we bij de Buurvrouw in onze speciale “Lekkers van de buren 
van de Buurvrouw kast”, waarbij de opbrengst weer wordt 
gebruikt voor het verder ontwikkelen van de tuin. 

Ontmoeting
Het tuinieren is slechts één activiteit. Voorafgaand, tijdens en 
na afloop van het werken in de tuin gebruiken de deelnemers 
het café bij de Buurvrouw als ontmoetingsplaats. Is er koffie, 
thee met lekkers en ruimte om oude herinneringen levend 
te houden en nieuwe te creëren. Een bewuste keuze om juist 
daar elkaar te ontmoeten en zo in contact te komen en te 
blijven met de buren. Ook het uitgangspunt van De Buurvrouw 
dat iedereen mee moet kunnen doen wordt op deze manier 
zichtbaar. En als het weer een keer niet meezit is er binnen nog 
ruimte voor kleine kweekkassen of kan de oogst gezamenlijk 
verwerkt worden tot lekkere producten voor thuis of voor in de 
verkoop.

SCHIEBROEK HEEFT EIGEN MATTERHORN

Foto: Caroline van der Valk
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Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
info@leven-in-schiebroek.nl
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

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: 
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

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 of Plus.
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CAMERA IN BEELD
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van ibraken, 
overvallen en andere misdrijven. Heeft u een of meer camera's 
pmof aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het astublieft 
weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt 
camera's hangen, hoe sneller men kan werken aan het oplossen 
van misdrijven. Stel dat er bij u wordt ingebroken. De politie 
kijkt dan in een databank wie bij u in de buurt een camera heeft 
hangen en kan vervolgens snel de beelden ophalen om te kijken 
of de dader er misschien op staat. De politie kijkt dus niet live 
mee met uw camera's, maar inventariseert 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 aanmelden via www.politie.nl/cib met uw 
DigiD. Wij kunnen daardoor de gegevens over de camera’s 
gemakkelijker actueel houden, gericht opvragen en daders 
hopelijk sneller opsporen. 

Donaties
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u uw bij-
drage 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: Diana de Veld

Kopij/advertenties
Het volgende magazine komt uit op 
23 februari 2023 (onder voorbehoud). 
U kunt uw kopij vóór 1 februari 2023 inleveren:
bij redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
Informatie over advertentietarieven krijgt u bij 
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Alvast bedankt voor de samenwerking!
Wijkagenten in Schiebroek:
Regina Wilmink   email: regina.wilmink@politie.nl
Desiree Groenland email: desiree.groenland@politie.nl
Frits Knulst   email: frits.knulst@politie.nl



16

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 

SPINDLER MAKEL AARS

Nieuw in de verkoop

Kastanjeplein 117 Theseusstraat 159Adrianalaan 161

€ 925.000 K .K . € 495.000 K .K .€ 725.000 K .K .

VERKOCHT

 200 m
2
 wonen

 6 slaapkamers

 110 m
2
 wonen

 3 slaapkamers

 149 m
2
 wonen

 5 slaapkamers

3053 CB Rotterdam 3054 RZ Rotterdam3053 MB Rotterdam

SPINDLERMAKELAARS.NL

Zit jouw droomwoning hier tussen? 

Bel direct!   010 418 05 15

€ 495.000 K.K.

Moltzerstraat 10
3052 VB Rotterdam

142 m2 wonen

5 kamers

106 m2 wonen

5 kamers

Meidoornsingel 79
3053 BK Rotterdam

€ 550.000 K.K.

* overige inpandige ruimte 57 m2

Meijersplein Noord 52
3053 TD Rotterdam

70 m2 wonen

3 kamers

€ 295.000 K.K.


