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za. 10 september: Dag van het Kunstfestival
'Schiebroek op Safari!'

FEEST!
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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

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

www.bloemsierkunstsjerp.nl

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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uit het Hillegersbergse Kleiwegkwartier wordt gebruikt.

Wijkakkoord Schiebroek
De eerstvolgende grote opgave is de opstelling van het 
zogenaamde wijkakkoord. De wijkraad, de gemeente en het 
wijknetwerk maken namens de wijk een wijkakkoord. Het vormt 
de basis voor de samenwerking van zoveel mogelijk disciplines 
in de wijk. 

Wat staat er in het wijkakkoord?
Het wijkakkoord bestaat uit een wijkplan, waarin staat wat er 
de komende tijd moet gebeuren om de wijk te verbeteren. 
En er staan afspraken in over de wijze waarop de wijk kan 
meedoen bij stedelijke onderwerpen die 'landen' in Schiebroek. 
De wijkraad geeft ook advies hoe de gemeente ervoor kan 
zorgen dat wijkbewoners goed bij plannen voor de wijk worden 
betrokken.

Dossiers wachten...
Er ligt nog een aantal dossiers die aandacht behoeven 
en uiteraard in dat wijkakkoord zullen moeten worden 
opgenomen. Zoals de realisatie van een Huis van de Wijk 
(Schiebroek is de enige wijk in de stad zonder zo’n voorziening!) 
en de al jaren door de gemeente vooruitgeschoven 
parkeerproblematiek rond het Plaswijckpark, waarbij ook met 
de Hillegersbergse wijkraad nauw overleg nodig zal zijn. 
Verder tal van andere zaken zoals de totstandkoming van 
een (liefst gratis) bewaakte fietsenstalling bij het metrostation 
Meijersplein, een aantal nieuwbouwprojecten (waaronder 
drie scholen), de verkeerssituatie en het onderhoud van de 
buitenruimte. En vooral niet te vergeten aandacht voor de jeugd 
en mensen die maatschappelijk in de knel dreigen te komen. 
Kortom: er zijn genoeg onderwerpen die de komende jaren de 
aandacht moeten krijgen.

Meedenken 
Speciale aandacht zal de wijkraad Schiebroek gaan 
besteden aan het betrekken van bewoners. Dat is immers het 
uitgangspunt: de Wijk is aan Zet! 
Rekent u er dus maar op dat u in dit blad en ook op andere 
wijzen gevraagd wordt om uw mening te geven. 

 e verkiezingen voor de gemeenteraad en de wijkraden
 zijn geweest. In de gemeenteraad is een college  
gevormd en zijn de verhoudingen tussen coalitie en oppositie 
bekend. De wijkraad voor Schiebroek kent gelukkig geen (partij)
politieke issues en heeft bovendien een opmerkelijk diverse 
samenstelling. Drie dames en vier heren met verschillende 
achtergronden, variërend in leeftijd van jong tot (iets) oud(er), 
met minder en met veel bestuurlijke ervaring.

Gemeenschappelijk doel
Belangrijker is echter dat de leden van de wijkraad Schiebroek 
één gemeenschappelijk doel hebben: zich op alle fronten 
inzetten om tuinstad Schiebroek een aangename woonwijk te 
laten zijn en waar mogelijk de sociale cohesie en het woon- en 
leefklimaat te verbeteren. 
Al heel kort na haar aantreden sprak de voorzitter van de 
Wijkraad Schiebroek in bij een commissievergadering van de 
gemeenteraad. Die bijdrage had betrekking op het mislukte 
participatieproces rondom de toekomst van Rotterdam-The 
Hague Airport. De uitkomst van het debat in de gemeenteraad 
daarna was verrassend, want ondanks het feit dat een sterke 
coalitie in de raad voorstander is van uitbreiding van het 
vliegverkeer, besloot de gemeenteraad in meerderheid niet in 
te stemmen met het participatieproces. 

Samenwerking
Bij de installatie van de wijkraden in Schiebroek en 
Hillegersberg hebben beiden raden zich uitgesproken 
zoveel als nodig is samen te werken. Die samenwerking is 
gebaseerd op de voormalige gebiedscommissie, waarin 
vertegenwoordigers uit beide wijken elkaar ook uitstekend 
wisten te vinden en samenwerkten.  
En juist die samenwerking zal ook in de toekomst nodig blijken 
bij onderwerpen die een bepaald gebied overstijgen en dus 
ook betrekking hebben op het naastgelegen gebied. Een 
voorbeeld daarvan is de gezamenlijke notitie die is opgesteld 
inzake de herontwikkeling van het Melanchthonpark. Een park 
dat weliswaar in Schiebroek ligt maar ook veel door bewoners 

VAN DE WIJKRAAD
Ton van Eijsden, voorzitter Wijkraad Schiebroek

D
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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.

 chiebroek kent (gelukkig) flink wat sportverenigingen
 en daar is de Rotterdamse Handbal Vereniging de
Meeuwen er één van. Sinds 1938 wordt de handbalsport al in 
Rotterdam bedreven.
Na wat omzwervingen is de vereniging alweer jaren gevestigd 
aan de Abeelweg, waar een complex gedeeld wordt met 
Korfbalvereniging NIO.
Afgelopen 2 jaar hebben de sportieve prestaties te maken 
gehad met de maatregelen rondom corona. Alle teams 
hebben een beperkte competitie gedraaid door het afgelasten, 
schuiven en verplaatsen van wedstrijden. Ondanks deze 
situatie is iedereen gemotiveerd met zijn wedstrijden bezig 
geweest.
En niet voor niets. De jeugdteams hebben zich goed staande 
gehouden in de voorjaarscompetitie. De D-jeugd is zelfs 
kampioen geworden op het veld. Daarnaast zijn zowel Heren 
1 als 2 kampioen geworden in de zaalcompetitie. Heren 2 ging 
nog een stapje verder door ook op het veld het kampioenschap 
te pakken.
De Meeuwen is een vereniging die het van zijn jeugd moet 
hebben. Je begint in een aangepaste spelvorm bij de E-jeugd. 
In de loop der jaren (qua leeftijd) passen de spelregels zich 
aan, zodat je doorgroeit naar Senior.
Ondanks een beperkte competitie zijn de trainingen zoveel 
mogelijk doorgegaan. Binnen (in de Wilgenring) met wat 

HANDBALLEN IN SCHIEBROEK

beperkingen, maar gelukkig buiten met groot enthousiasme.
Wel heeft corona een groot verloop in leden teweeggebracht. 
Gelukkig beginnen we het najaar van 2022 met maar een team 
minder.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Kom eerst langs voor een 
paar keer proef trainen, vind je dit een leuke sport, dan ga je 
al snel de competitie in. Bij dames senioren is er ook nog een 
recreantenteam.
Wil je meer weten neem dan een kijkje op onze website: 
www.rhvdemeeuwen.nl. Daar kan je meer vinden over de 
vereniging en je aanmelden.

S
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 e schreven er al eerder over: Lidl is druk bezig met 
 de voorbereidingen voor een nieuw mooi groot 
winkelpand aan de Teldersweg. Het oude pand voldeed niet 
meer aan de moderne eisen - te klein, te onoverzichtelijk – 
en dus wil Lidl een nieuw groot pand bouwen dat zowel van 
binnen als van  buitenaf een transparante inrichting heeft. 

Bestemmingswijziging
Omdat voor de nieuwe Lidl deels gebouwd gaat worden op 
wat nu nog bestemming trottoir heeft (voor de huidige Lidl) 
dan wel schoolgebouw (ernaast), moest er een aanvraag 
bestemmingswijziging worden gedaan. En ook voor de sloop 
en bouw is een vergunning vereist. Verwacht werd dat die 
aanvragen in de tweede helft van dit jaar pas konden worden 
gedaan, maar de gemeente toonde begrip voor het feit dat de 
plannen van Lidl, een mooie nieuwe winkel, appartementen 
erboven en een parkeergarage eronder, in Schiebroek 
heel welkom zijn: er is vaart gezet achter de ambtelijke 
procedures en de vergunningen zijn klaar voor terinzage- 
legging. Dit gebeurt echter pas in september omdat het nu 
vakantietijd is en de gemeente de kans groot acht dat veel 
belanghebbenden/geïnteresseerden dan afwezig zijn en dus 
niet hun mening kunnen geven.

Kleine wijzigingen 
Vooruitlopend hierop heeft Lidl op 23 juni vast een 
informatieavond gehouden voor omwonenden. Op deze 
inloopavond werden met behulp van borden informatie 
gegeven en vragen beantwoord over het ontwerp. Dat verschilt 
op kleine puntjes van het oorspronkelijke idee. Nog steeds 
de grote supermarkt met parkeergarage en inrit voor de 
bevoorrading aan de kant van de Teldersweg, maar met minder 
appartementen erboven. Wel zijn een paar appartementen 
nu vier kamers groot in plaats van drie of twee. En ook de 
plaatsing van de balkons is iets gewijzigd om te voorkomen dat 
er inkijk mogelijk is bij de naburige flats.

Veiligheid
Dat is natuurlijk fijn voor de buren. Maar een paar andere 
zaken waar de buren ook belang bij hebben is nog niet 
helemaal uitgepraat tussen gemeente en supermarkt. Die 
hangen samen met de groenaanleg en de veiligheid. Omdat 

de inrit voor het magazijn aan de kant van de Teldersweg 
komt, is de Lidl er alles aan gelegen dat stuk van het 
trottoir zo veilig en overzichtelijk mogelijk te maken: de 
vrachtwagens zullen immers niet volledig inpandig kunnen 
parkeren, je moet er omheen lopen. De meeste mensen 
zullen waarschijnlijk helemaal niet lopen over het hoekje 
Teldersweg/vanPoeljeweg, maar als je aan die kant woont…  De 
vrachtwagens kunnen in ieder geval zo ver het pand inrijden 
dat ze niet op de rijweg staan. Wie zich de situatie van enige 
jaren geleden bij AH herinnert weet dat dit al een hele plus 
is. Onze andere supermarkt Plus parkeert ook deels op het 
trottoir, maar perkt dat gedeelte af met paaltjes en de wagens 
staan dusdanig geparkeerd dat het zicht op de rijweg niet 
geblokkeerd wordt. Dat wil de Lidl ook, maar dat stuit dan weer 
op de gemeentelijke plannen om langs de rand van het trottoir 
een groenstrook aan te leggen met bomen. Op dit moment 
wordt overlegd of daarvoor in de plaats geen lage struikjes 
kunnen komen. Of gewoon trottoir zodat ruim om de wagens 
heen gelopen kan worden. 

Groene corridor
Ook wordt er gesproken over de corridor tussen Lidl en 
de nieuwbouw Salix. De gemeente wil hier een verhoogde 
groenbak plaatsen met zitgelegenheid. Vraag van de Lidl 
is of dit zodanig kan worden gedaan dat de overlast van 
hangjongeren die nu op het plein plaatsvindt zich dan niet 
verplaatst naar die corridor. Alle reden dus om met de 
gemeente (weer) in gesprek te gaan.

Parkeerplaatsen Wiardapad 
Maar niet alleen de Lidl wil met de gemeente praten over 
groenaanleg. De bewoners van het achterliggende Wiardapad 
maken zich ongerust over de wijziging in parkeerruimte als het 
plantsoen achter Lidl en Salix wordt gerenoveerd. De bedoeling 
is dan dat de parkeerplaatsen in het plantsoen verhuizen 
naar de rijweg zodat daar dan dubbelzijdig geparkeerd 
moet worden. Probleem is alleen dat je dan elkaar niet kunt 
passeren. Sterker nog: je kunt niet keren dus dat wordt achteruit 
in- of uitrijden ! De gemeente heeft beloofd hiernaar te kijken, 
maar tot dusverre heeft men niets van gehoord. Sterker nog: 
wie op internet kijkt welke vragen de gemeente zoal over het 
plantsoen heeft gekregen ziet deze dringende vraag van de 
bewoners niet eens vermeld staan. Ook hier dus hoogste tijd 
voor een goed gesprek. Wij houden u op de hoogte!

VOORTGANG VAN DE LIDL TELDERSWEG
Marijke van Seventer

W
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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

www.BijzonderVaarwel.nl | Tel. 010 304 63 73

In de voorbereiding of als het moment daar is. 
Bijzonder Vaarwel organiseert een passend en

uniek afscheid, geheel naar jullie wensen. 
Bel of mail voor meer informatie. (24/7)

 

31 augustus 
31 augustus
30 augustus
16 september 
24 september 
15 september  
16 september

Muziekavontuur (4-6 jaar) 
Muziekatelier (6-9 jaar)
Muzieksalon 55+ 
Yoga Flow 50+ 
De Verhalenclub (8-12 jaar)
Poetryclub 50+
Kunstverkennen 18+
(Art Deco - Roaring Twenties)
Filmverhalenclub (8-12 jaar)
Kunstenmakertjes (3-5 jaar)

Ga voor alle informatie en inschrijven naar
skvr.nl/ringdijk

Deze lessen starten in het najaar:

Boost jouw
Creativiteit
Kom spelen, schrijven, dansen of 
muziek maken bij SKVR Ringdijk. 
Meld je nu aan!

5 november 
2 november 
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Schiebroek

– waaronder wijzelf. Omdat veel plant- en diersoorten in 
Nederland met uitsterven worden bedreigd, is het nu tijd voor 
actie. Er zijn veel manieren om biodiversiteit te herstellen. Alles 
wat jij in je eigen achtertuin of op je balkon doet, helpt mee. 
Maar hoe meer mensen je meekrijgt in je plannen, hoe meer 
je bereikt. Op de website maakgrijsgroener.nl is voldoende 
informatie te vinden op welke wijze je mee kunt doen. Als 
persoon, bedrijf of bijvoorbeeld met de buren. Naast de kleine 
verbeteringen in eigen tuin, zoals het ophangen van een 
insectenhotel en het maken van een composthoop, kun je ook 
alles lezen over Tiny Forest. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan 
op www.maakgrijsgroener.nl

 p de kinderboerderij is altijd iets te beleven. Een
 bezoekje is niet alleen recreatief, het is ook een 
leerzaam uitje. Er zijn altijd medewerkers aanwezig die je graag 
meer vertellen over de dieren.

Spannende lessen
Na de zomervakantie gaat ook het educatieve programma 
weer van start voor de basisscholen. Het aanbod is breed. 
Kinderen kweken niet alleen groente, kruiden en bloemen op 
in hun eigen schooltuintje, maar verwerken die ook tot lekkere 
gerechten of geneeskrachtige zalf. Ze spotten vogels, insecten 
en slootdiertjes, en maken kennis met (jonge) boerderijdieren. 
Leren waar de melk, graan en eieren voor hun pannenkoek 
vandaan komen, maar ook wat er nodig is om te overleven in de 
natuur. De ene keer maken ze paddenstoelensoep, en bekijken 
ze een beschimmelde boterham onder de microscoop. De 
andere keer voelen ze de schubben van een hagedis, of 
houden ze een echte zeester op de hand. Kortom, lessen om 
nooit te vergeten! Ook voor kinderdagverblijven en BSO’s is 
er een aanbod van o.a. speurtochten, veldwerkexcursies en 
workshops. Op de site van Natuurstad: https://www.natuurstad.
nl/educatie vindt u meer informatie. U kunt ook uw  vraag per 
mail naar educatiewilgenhof@natuurstad.nl sturen.

Activiteitenaanbod
Ook voor individuele bezoekers is er van alles te doen. 
Gezinnen kunnen onder meer een kinderfeestje boeken, of een 
rugzak met veldwerkmaterialen huren. En er zijn regelmatig 
open lessen en activiteiten op de woensdagmiddag.  
Voor meer informatie: https://www.natuurstad.nl/de-wilgenhof

Oogsten in de Oertijd
De eerstvolgende activiteit is op woensdag 21 september: het 
jaarlijkse Oogstfeest. Naast producten uit eigen tuin zullen er 
diverse streekproducten worden verkocht, zoals zuivel, vlees 
en mosterd. Daarnaast zijn er allerlei leuke en spannende 
natuuractiviteiten voor de kinderen.

ALTIJD IETS TE BELEVEN OP DE WILGENHOF

Thema van dit jaar is : ’Oogsten in de oertijd’. De kinderen 
gaan terug naar de tijd van jagers en verzamelaars. Op het 
programma staan onder meer: knollen poffen, oersoep 
maken, kruiden plukken in het Voedselbos, tekenen met 
paddenstoelen en schilderen met planten. Voor de kleintjes 
is er een spannende Berenjacht. Iedereen wordt van harte 
uitgenodigd om verkleed te komen, want aan het eind van de 
middag gaat er een prijs naar het Stoerste Oertype!

Wanneer: Woensdagmiddag 21 september
Waar: Kinderboerderij de Wilgenhof
Hoe laat: Van 13:00 uur tot 16:00 uur
Voor wie: voor kinderen tot 12 jaar
Kosten: € 2,50 per strippenkaart voor de activiteiten.

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

DOE MEE MET DE MAAK GRIJS GROENER CHALLENGES!

Maak Grijs Groener is een initiatief van de stichting Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel en LIFE IP All4Biodiversity. Het Deltaplan is een 
beweging van meer dan 100 organisaties, waaronder boerenorganisaties, 
bedrijven, kennisinstellingen, overheden en natuurorganisaties, die zich 
inzetten voor het herstel van biodiversiteit. 

Alle planten en dieren zijn nodig om de natuurlijke balans 
op aarde in evenwicht te houden. Zonder die balans kunnen 
wij geen voedsel verbouwen, geen frisse lucht inademen en 
wordt onze omgeving, bijvoorbeeld door extreme hitte, erg 
oncomfortabel. Dus wanneer er een paar soorten verloren 
gaan, is dat een groot probleem voor alle andere soorten 
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 n augustus is het 45 jaar geleden dat de Vereniging  
 Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) werd opgericht door 
bewoners vanuit verschillende wijken in Hillegersberg en 
Schiebroek. De VSW komt op voor het behoud van het karakter 
van het gebied. Zowel de architectuur als de kwaliteit van het 
groen en het water. Dit jubileum wordt gevierd met de uitgave 
van een boek.

In de jaren ’70 is er nog geen aandacht voor het cultureel 
erfgoed in Rotterdam. De blik is nog vooral gericht op 
vooruitgang en de wederopbouw. Een groep mensen 
maakt zich zorgen over gebeurtenissen in Hillegersberg 
en Schiebroek. Karakteristieke woningen en buurten 
dreigen te verdwijnen. Er zijn plannen om een groot 
appartementengebouw in het water van de Bergse Achterplas 
te bouwen. De groene oevers van de Bergse plassen dreigen te 
verdwijnen. Al vrij snel na de oprichting in 1977 melden zich veel 
leden aan en werken tientallen mensen mee aan het behoud 
en de verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving. 
Veelal door te reageren op de bestemmingsplannen, die 
elke tien jaar worden vernieuwd. Ook wordt gestart met een 
inventarisatie van de historische gebouwen in het gebied. In 
november 1978 verscheen de eerste Tussen Wilgenplas en 
Rotte (TW&R). Het rijk geïllustreerde tijdschrift van de VSW dat 
elk halfjaar verschijnt. 

De aandacht voor het erfgoed is in Rotterdam de afgelopen 
decennia aanzienlijk verbeterd, maar ‘op het vinkentouw 
zitten’ blijft onveranderd noodzakelijk. Een aantal jaren 

45 JAAR STEDEBOUWKUNDIG WIJKBEHOUD
Henk Koetsveld

I
geleden bijvoorbeeld verzaakte de stad een wettelijk 
verplichte Culturele Verkenning te laten opmaken bij 
bestemmingsplannen. De VSW werd via een gerechtelijke 
procedure in het gelijk gesteld. 

Aanvankelijk richt de VSW zich vooral op het erfgoed uit de 
19de eeuw. Later komt daar de vooroorlogse stedenbouw en 
architectuur bij. De afgelopen periode geldt dat ook voor de 
naoorlogse periode. De VSW onderkent en waardeert deze 
gelaagdheid en komt op voor het behoud van het culturele 
erfgoed uit de verschillende perioden. Recent is daaraan 
toegevoegd de aandacht voor de funderingsproblemen door 
de bodem- en grondwaterdaling, de klimaatverandering die 
ook het woongebied in de diepe polders treft en de isolatie van 
monumentale en andere oudere woningen.

Ter gelegenheid van haar 45-jarige bestaan geeft de VSW een 
boek uit, Wonen tussen groen en water, ISBN 9789464376036. 
Met daarin 45 prachtige foto’s die speciaal voor deze 
gelegenheid zijn gemaakt. En met 45 korte beschrijvingen van 
de historie, de toekomstige uitdagingen en de sociaal-culturele 
gemeenschappen die in de wijken zijn ontstaan. 
Het boek is een geschenk aan alle leden van de VSW en 
te koop voor iedereen die belangstelling heeft voor de 
stedenbouw van Hillegersberg-Terbregge en Schiebroek. De 
auteur, Henk Koetsveld, schreef eerder het boek Een eeuw 
Kleiwegkwartier. 

Het boek is voor € 24,95 te koop bij Primera Kleiweg, Bruna 
Peppelweg en boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat. Voor 
meer informatie over de VSW, zie de website www.vsw.biz of 
stuur een whatsapp naar 0647 188 147.

 arbershop? Dat is toch z’n man-cave voor stoere
 mannen met dito baarden? Waar je als vrouw niets
  te zoeken hebt? Al bijna vijftien jaar laten The Skyline 
Sisters uit Rotterdam-Schiebroek een heel eigen geluid horen 
als Rotterdams barbershopkoor.
The Skyline Sisters is een ambitieus vrouwenkoor, dat in 
barbershopstyle zingt. Dit is een vorm van close-harmony 
zingen. Vierstemmig en zonder begeleiding van instrumenten; 
a capella dus. Samen maken we de typische barbershop- 
akkoorden. En als dat goed lukt, krijgen wij kippenvel! 
Het verhaal van de song komt nog beter over bij het publiek 
wanneer je uitbeeldt wat je zingt. De barbershopkoren 
ontwikkelen nu wereldwijd een nieuwe vorm van presentatie, 
waarbij het vertellen van het verhaal belangrijker is dan het 
maken van de juiste gebaren. The Skyline Sisters doen volop 
aan deze ontwikkeling mee en laten zich hierbij coachen door 
professionals uit binnen- en buitenland.
Op ons repertoire staan Engelstalige songs. Van Billy Joel tot 
Queen, jaren dertig-musical hits, The Lion King en Happy van 
Pharrell Williams. We zingen uit het hoofd, zodat we goed 
contact kunnen maken met ons publiek. 
Elke maandagavond repeteren 43 Sisters in het gebouw van 
Melanchton Schiebroek aan de Van Bijnkershoekweg onder 

leiding van Mieneke Klinkert. Onze Sisters komen uit de hele 
regio en zijn tussen de 32 en 76 jaar jong. Tijdens de repetities 
wordt er serieus gewerkt. Op nationale en regionale festivals 
willen we natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag komen. 
The Skyline Sisters hebben vanaf het nieuwe seizoen weer 
plaats voor ervaren zangeressen. Die ervaring kun je natuurlijk 
heel goed in een ander genre hebben opgedaan. The Skyline 
Sisters bieden je de mogelijkheid je weer verder te ontwikkelen 
in een misschien voor jou nieuw genre. Word je nieuwsgierig? 
Mail dan zo snel mogelijk naar pr@skylinesisters.nl . We maken 
graag kennis met je en zullen je warm ontvangen!

THE SKYLINE SISTERS – A CAPELLA MET EEN EIGEN SOUND

B
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 e nieuwe poldernatuur tussen de rivieren
 de Rotte en de Schie is vanaf nu perfect te beleven.
 De herinrichtingswerkzaamheden die de afgelopen 
jaren hebben plaatsgevonden in de nieuwe natuurgebieden 
ten noorden van Rotterdam zijn grotendeels klaar. Het 
Polderpad, de naam van het nieuwe fietspad, loopt hier dwars 
doorheen. Naast dit fietspad is een netwerk aan onverharde 
struinpaden door de polders gerealiseerd.

Natuurvriendelijke landbouw
De ontwikkeling van het groenproject Noordrand Rotterdam is 
een groene en ecologische kwaliteitsimpuls tussen de Rotte en 
de Schie, waarin het Rijk (PMR – Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam / dubbeldoelstelling 750 ha natuur & recreatie rond 
Rotterdam), Provincie Zuid-Holland, gemeente Lansingerland, 
Natuurmonumenten en gemeente Rotterdam samenwerken. 
Zo ontstaat een recreatieve en ecologische verbinding 
tussen populaire bestaande groengebieden als Rottemeren, 
Midden-Delfland, Ackerdijkse Plassen, Groenzoom en Balij. 
Noordrand Rotterdam is een van de prioritaire gemeentelijke 
groenprojecten, samen met Rivier als Getijdenpark, Plezierrivier 
de Rotte en de Blauwe Verbinding in Rotterdam-Zuid.
Het bestaande cultuurlandschap is behouden. Door 
aangepaste inrichting en beheer keren de vogels, vlinders 
en bloemen terug in de weilanden. Op diverse plekken in het 
gebied worden uiteenlopende vormen van natuurinclusieve 
landbouw bedreven. 

Boswachter zoekt (vrijwillige) rechterhand
De boswachters van Natuurmonumenten zijn op zoek naar drie 
vrijwillige groepscoördinatoren die samen met de vrijwilligers 
komen helpen in onze natuurgebieden én de coördinatie van 
deze enthousiaste vrijwilligersgroep verzorgen. Het gaat om 
de Ackerdijkse Plassen (tussen Rotterdam en Delft) en de 
Vlietlanden (bij Maasland en Vlaardingen).
 
Regelen, organiseren en aansturen
Anneloes Vennik, vrijwilligerscoördinator bij 
Natuurmonumenten, vertelt: “Wat de functie inhoudt? 
Naast dat je lekker in de natuur de handen uit de mouwen 
steekt, bereid je met de boswachter de werkdag voor aan 
de hand van een (jaar)planning. Op de werkdag coördineer 
je de werkzaamheden. Na de werkdag schrijf je een kort 
verslag, zodat de boswachter en de andere vrijwillige 
groepscoördinatoren weten of de geplande werkzaamheden 

POLDERPAD GEOPEND: 7 KILOMETER NIEUW 
RECREATIEF FIETSPAD

zijn gelukt. We zoeken dus echt een aanspreekpunt voor de 
groep en vrijwillige rechterhand van onze boswachters.”
 
Samen beschermen we het groen
Natuurmonumenten zet zich actief in voor de bescherming 
van schaarse groene ruimte bij grote steden zoals Rotterdam. 
Aan de noordrand van Rotterdam vind je verschillende polders 
die beheerd worden door boswachters, boeren en vrijwilligers. 
Het Rotterdams platteland noemen we dat. Ga je even verder? 
Dan kom je in het eerst aangewezen Bijzonder Provinciaal 
Landschap van ons land: Midden-Delfland. Voor beide 
gebieden zoeken we vrijwillige groepscoördinatoren.

Ackerdijkse Plassen
Rondom het beheerkantoor van de boswachters ligt een 
bijzonder vogelreservaat, de Ackerdijkse Plassen. Dit is voor 
het publiek alleen onder begeleiding toegankelijk. Een groep 
enthousiaste vrijwilligers onderhoudt op woensdag en zaterdag 
samen met de boswachters dit bijzondere en diverse gebied 
bestaande uit uitgeveende plasjes, moeras met rietvelden, 
moerasbos, weidegebied en een erf met boomgaard. 
 
De Vlietlanden 
De Vlietlanden in Midden-Delfland ligt bij Maasland en 
Vlaardingen en is een veengebied met echte ouderwetse 
Nederlandse natuur. Dit natte land is nooit ingepolderd, wat 
bijna nergens voorkomt in Nederland. De bodem is daardoor 
niet ingeklonken en het gebied ligt hoger dan de omringende 
polders. Je vaart met de boot de Vlietlanden in. Daar vind je 
riet- en hooilandjes, met zeldzame planten en weidevogels.
 
Meer weten? Neem contact op met boswachter Anneloes 
Vennik: a.vennik@natuurmonumenten.nl.

Grutto in polder Schieveen. foto: Maarten van de Ven

D
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 l meer dan 32 jaar rijdt de Belbus in Hillegersberg-
 Schiebroek. Voor iedereen die 55 jaar en ouder is, in
 deze wijk woont, slecht ter been is (vaak met rollator of 
rolstoel ) en voor wie geen goed alternatief vervoer heeft, is de 
Belbus echt een uitkomst. Bent u deelnemer, dan haalt een van 
de bussen u op afspraak bij uw voordeur op; de rollator gaat 
eventueel mee, en door een van de vrijwilligers wordt U de bus 
in en uit geholpen bij de gewenste bestemming. Vaak is dan 
ook al afgesproken hoe laat men weer opgehaald wordt bij de 
supermarkt, de gym, een clubje, de fysio, dokter, tandarts, het 
Franciscus of waar dan ook in de wijk.

Mevrouw Humalda rijdt als deelnemer van de Belbus altijd 
twee keer op donderdagochtend mee. Ze vertelt: “Al vijf of zes 
jaar woon ik hier in het Gerrit Spronkershuis.  Ik woonde eerst 
in Rotterdam Feyenoord, maar mijn zoon woont ver weg, in 
Haamstede en ik viel toen veel. Dat was angstig. En dit hier is 
een z.g. Z-flat. (zorg-flat). Bij de verhuizing viel niet ik, maar hij!  
Door de week ga ik altijd naar Albert Heijn met de Belbus, soms 
samen met een buurvrouw. Vorige week stapten wij de bus 
daar uit en kwamen er twee mevrouwen vanuit AH de Belbus 
weer in. Ik betaal twee keer 1,35 per rit, voor heen en terug. 
Per jaar is de contributie geloof 16,50 euro en 24,75 euro voor 
een echtpaar, maar naar een bank ga ik nooit want alles gaat 
tegenwoordig automatisch, dus ik weet het niet precies.
Buiten de wijk rijdt de bus ook naar de Covidvaccinaties 
en de boosterprik en ik ben bij Van Nelle geweest en het 
Schuttersveld. Ik heb altijd heel goede vrijwilligers op de bus. 
Er was een hele leuke, hij heette geloof ik Chiel, die duwde 
me niet bij mijn schouders de bus in, want dan zou ik voorover 

BEL DE BUS BIJ U IN DE WIJK ! 
Marga Cooiman

vallen, maar bij mijn onderrug, dan zo, hup, de bus in! Nu met 
Me-too weet ik niet hoe ie het nu doet.”

Hans Miltenburg is al 14 jaar vrijwilliger op de Belbus.
“We kwamen in Schiebroek wonen en hier op de singel waren 
er vier buurvrouwen vrijwilliger bij de belbus en een van hen zat 
ook in het bestuur. Ik ben gezond en heb veel vrije tijd. Verder 
is het leuk en dankbaar werk op de bus. Ik hou van een geintje: 
onlangs stapten er drie dames de bus in en ik begon met: “Ik 
heb mijn wagen volgeladen...” en toen gingen we zingen. Je 
moet het toch ook voor jezelf leuk maken. Verder  ben ik niet 
zo’n prater en je hoort dan in de bus nogal wat... zo blijf je op de 
hoogte van wat er speelt in de wijk.
Ik ben oproepkracht, dus zonder een vaste ochtend of middag 
en het voordeel is dat ik daardoor iedereen ken. (Door de 
week zijn er diverse vrijwilligers op verschillende dagen.) 
Regelmatig word ik de dag ervoor gebeld. De bus is trouwens 
spotgoedkoop voor de deelnemers door subsidie van de 
Gemeente. Het 30-jarig bestaan van de Belbus hebben we in 
2019 gevierd met een uitje voor de vrijwilligers. Vroeger deden 
we nog wel de lichtjestoer. Het zomeruitje met de deelnemers 
naar Hoek van Holland kon vanwege Corona een paar keer niet 
doorgaan. Wanneer dat weer kan zullen we moeten afwachten."

Ook deelnemer worden? Ga voor alle informatie naar  www. 
info@belbus-his.nl.   
Bij ons vrijwilliger worden? Dus op de bus als chauffeur, 
begeleider, oproepkracht? Of liever als medewerker op ons 
kantoor in 110Morgen? Bel ons: 010–418 81 21
Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek

De nieuwe snelweg vordert gestaag. Op de dag van de bouw, 8 juni, mocht iedereen naar het werk komen kijken en zelfs door 
de tunnel lopen. Ook de werkgroep Planologie kwam een kijkje nemen en kreeg een uitgebreide rondleiding. De hele groep was 
stil van dit ongelooflijke staaltje van technisch kunnen. Uiteindelijk verbrak Rob van Dolron (uiterst rechts op foto met pet) het 
stilzwijgen met de opmerking: "Het is mooi zolang het niet af is." Een constatering die velen uit het hart gegrepen zal zijn.

KIJKJE ACHTER SCHERMEN A16

A
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KUNSTMARKT
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10:00 - 17:00 UUR
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THEATER DE BUURVROUW

THE FLAGEOLETTES
THE SIZZLING ZEBRA’S 

DAG VAN 
HET KUNSTFESTIVAL

ORGANISATIE
Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg

www.kunstfestival.nl
info@kunstfestival.nl
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DAG VAN HET KUNSTFESTIVAL: SCHIEBROEK OP SAFARI!
zaterdag 10 september van 10:00-17:00 uur op het Rododendronplein

   at hebben we er zin in! Twee jaar geleden zijn de
   plannen al gesmeed en is alles ingekocht en
ingehuurd en nu kan het dan eindelijk uitgevoerd worden. De 
vrijwilligers van het Kunstfestival zijn nu bezig met de laatste 
voorbereidingen, want zo'n festivaldag vraagt wel het nodige 
aan voorbereidingen. Ook tijdens de dag zelf kunnen we nog 
wat hulp gebruiken. Als u mee wilt helpen (hoeft echt niet 
de hele dag, een paar uurtjes is al heel welkom), laat het dan 
even weten: info@kunstfestival.nl Vele handen maken licht 
werk! We gaan er met elkaar een mooi feest van maken op het 
Rododendronplein. 

Kunstmarkt 
Vanaf 10:00 uur kunt u terecht op de kunstmarkt. In verband 
met de herinrichting van het Rododendronplein zijn we 
genoodzaakt de markt iets kleiner te maken, maar er is volop 
keus en voor ieder wat wils. Kom vooral kijken en geniet van al 
het moois dat er te zien en te koop  is.

De grote Parade
Het thema van 2022 is ‘Schiebroek op Safari!’ en dat zie je terug 
bij de workshops:

Fantaseren met Scrap
Stichting Scrap verzorgt een thema-workshop met een grote 
keus aan allerlei ongebruikelijke  afvalmaterialen afkomstig uit 

Margot Leeninga bedrijven en industriële productie. Dat wordt een middag vol 
bijzonder knutselplezier. 

Kinderkookcafé!
Hier kunnen kinderen gratis allerlei lekkers klaarmaken. 
Dit jaar moeten de kinderen zich wel behoorlijk 
inspannen om iets lekker te fabriceren. Wat en hoe laten
we nog even aan de verbeelding over! Er worden gerechtjes 
gemaakt met gezonde ingrediënten en er zijn shakefietsen!

Het Verwarde Naaiatelier
Juf Katy is heel creatief, maar ze is ook een beetje verward. Ze 
heeft allerlei leuke stofjes en ze gaat zorgen dat alle draadjes 
niet in, maar uit de war raken, zodat de kinderen straks 
door de bomen het bos weer kunnen zien... Ja, natuurlijk zijn er 
allerlei stofjes met dierenprints!

Knappe Koppen
Bij Knappe Koppen kunnen kinderen helemaal los gaan. Eerst 
worden ze geschminkt. De meeste kinderen weten precies hoe 
ze dat willen; de grimeurs zijn in staat om heel mooie kunst-
werkjes te maken en nu zullen er zeker tijgers, leeuwen, maar 
misschien ook wel zebra's geschminkt worden. Daarna kunnen 
ze langs gaan bij de docenten van de haarworkshop. Vogel-
nestjes bevinden zich meestal in de bomen of op de grond, 
maar hier zitten vogelnestjes gewoon in het haar. 

Atelier op Wielen
Bij het Atelier op Wielen kunnen de kinderen heerlijk hun ver-

The Flageolettes zijn natuurlijk van de partij!

W
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beelding de ruimte geven. De natuur doet een beroep op het 
kind als onderzoeker. En dat is niet zo gek: alles in ons cultuur-
landschap is voornamelijk ingericht voor grote mensen. Natuur 
niet. Alles groeit op eigen tempo, ordent en handhaaft zichzelf. 
Dat maakt een bos, park of zelfs een braakliggend terrein zo 
inspirerend voor kinderen. 

Safariplein
Zoals u gewend bent, zal het Rododendronplein mooi worden 
aangekleed in het kader van het thema. Straatartiesten zoals 
The Sizzling Zebra's, de vertrouwde geluiden van The Flageo-
lettes fleuren de boel op en u bent van harte welkom op het 
allergezelligste safariterrasje voor een hapje en een drankje. 

Theater De Buurvrouw
Voor een extra dimensie zorgt dit jaar Theater De Buurvrouw. 
Met een mooi programma zijn heel wat artiesten van jong tot 
oud te vinden op het Safariplein. Nagenoeg alle deelnemers 
komen uit Schiebroek en Hillegersberg en ze presenteren 
graag hun talent. Want dat is er, onverhoed en onverwacht: het 
is meer dan de moeite waard om te komen kijken. 
Natuurlijk kunt u er ook informatie krijgen over het programma 
komend najaar in ons lokaal theater De Buurvrouw aan de 
Kastanjesingel. 

DAG VAN HET KUNSTFESTIVAL: SCHIEBROEK OP SAFARI!

KUNST IN DE ETALAGE
 et is nog maar kort na de start van het Kunstfestival
 in 1993 als iemand op het idee komt om het werk
 van aanstormend talent in ons gebied tentoon te 
stellen in de etalage van winkels op de Peppelweg. De 
winkeliers, destijds nog nauw betrokken bij het festival, waren 
meteen enthousiast. Het werk hangt er nagenoeg de hele 
maand september en zo kunnen voorbijgangers op een 
laagdremplige wijze kennismaken met het talent van bewoners 
c.q. klanten. Nu doen er nog steeds een aantal winkeliers mee. 
Het inkorten van de Peppelweg is ook een reden dat er minder 
tentoongesteld kan worden, maar er bijft nog genoeg over. 

Het leuke aan Kunst in de Etalage is dat de kunstenaars 
werken in een bepaald thema dat door de organisatie van het 
Kunstfestival al in oktober/november wordt bepaald. Er is dan 
voldoende tijd om inspiratie op te doen en aan het werk te 
gaan. In dit geval was de tijd om werk te maken wel erg lang: 
meer dan twee jaar! Sommige kunstenaars hebben het werk 
dat al klaar was, aan de kant gezet en zijn nieuw werk gaan 
maken. Misschien omdat de inspiratie na twee coronajaren 
anders was, misschien omdat het kunstwerk al een vertrouwd 
plekje had gekregen, wie zal het zeggen? 
Feit is dat er vanaf 1 september een aantal werken in galerie 
Peppel te zien is met het thema 'Schiebroek op Safari!' Ga 
vooral kijken en sta er even bij stil. Hier zitten uren en uren werk 
in, allemaal met liefde en deskundigheid gemaakt. Wat ons 
betreft: hulde aan álle KIE-kunstenaars!

Prijsuitreiking 
Kunst in de Etalage is een wedstrijd, een leuke wedstrijd met 
een heuse jury. De jury beoordeelt de werken op een aantal 
punten en kiest drie winnaars. Geen eerste, tweede en derde 
prijs, maar gelijkwaardige prijzen. Op donderdag 22 september  
om 20.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in De Buurvrouw, 
Larikslaan 200

detail van het werk van deelnemer Sam Boudewijns

K

H
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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

OPEN HUIs
SKVR RINGDIJK
10 SEP.  11:00-15:00 uur
ringdijk 50, rotterdam

GRATIS
WORKSHOPS
& OPTREDENS

Ga naar
SKVR.nl/openringdIJk

LiS-magazine komt zes keer per 
jaar uit en wordt bij u bezorgd 
door onze trouwe bezorgers. 
Het blad bevat artikelen over uw 
directe woonomgeving die voor u 
en uw buren van belang kunnen 
zijn. Het wordt in eigen beheer 
gemaakt door vrijwilligers die er 
een flinke klus aan hebben. 
U kunt het blad steunen door een 
bijdrage naar vermogen over te 
maken op
 
NL 97 RABO 0314 110402 
t.n.v. sbo Leven in Schiebroek 

Hartelijk dank voor uw steun!
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ATELIERROUTE SCHIEBROEK-HILLEGERSBERG
zaterdag 17 en zondag 18 september 2022 van 12:00 - 17:00 uur

 n het derde weekend van september vindt traditiegetrouw
 de Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg plaats. Een aantal 
kunstenaars zet de deur open, zodat u kennis kunt maken 
met hen en met hun werk. U kunt dat doen op zaterdag 17 en 
zondag 18 september. De ateliers zijn geopend van 12.00 - 
17:00 uur. 

Glaskunst
We gaan even langs bij Betty van Schendel, sinds 2011 
enthousiast deelnemer aan de Atelierroute.  Betty is in 2010 
op kleine schaal begonnen met glasfusen als hobby en 
omdat er steeds meer vraag was naar haar mooie sieraden, 
heeft ze zich verder professioneel ontwikkeld. Betty vertelt: 
"Ik wil mensen graag helpen, of dat nu is met een bijzondere 
kleur ring of oorbellen bij hun favoriete kledingstuk of een 
herinneringsobject bij een geboorte, huwelijk of gebeurtenis. 
Het geeft me voldoening als ik mensen blij kan maken." 

Van huis uit
"De liefde voor creativiteit, glas en kunst is mij van huis 
uit meegegeven", vervolgt Betty. "Mijn moeder was 
handvaardigheidlerares. Ik werd regelmatig door haar 
meegenomen naar musea en zat erbij toen ze allerlei 
verschillende technieken uitprobeerde. Mijn vader heeft tot 
voor kort een bedrijf gehad dat glas verwerkte, dat deed hij 
naast zijn baan. Hij maakte met de hand optische instrumenten 
in eigen werkplaats. Glas en creativiteit waren onderdeel van 
mijn jeugd. En met plezier hebben mijn ouders hun interesse 
op mij overgebracht. Dat ik op creatief vlak en met glas iets zou 
gaan doen lag zeker voor de hand. Uiteindelijk is zo Wonderlijk 
Glas ontstaan. Intussen maak ik al jaren op ambachtelijke 

DEELNEMERS ATELIERROUTE
SCHIEBROEK-HILLEGERSBERG

wijze glaswerk. Zo ontwerp en maak ik met de hand sieraden, 
schalen en panelen van glas. Ik heb me toegelegd op de 
glasfusion techniek. Verschillende stukken glas worden door 
verhitting aan elkaar gesmolten tot een nieuwe vorm. In mijn 
atelier beschik ik over een eigen glasoven, watergekoelde 
boormachine, zaagmachine en freesmachine. En wanneer 
het nodig is kan ik terecht in een grotere werkplaats van mijn 
vader. Ik experimenteer graag en dat vertaalt zich altijd in mijn 
sieraden en objecten." 

Samen
"Dit jaar exposeer ik samen met Peter Timmerman. Hij is 
houtbewerker en maakt de prachtigste objecten. Ik vind het 
énig om samen met iemand te werken aan een nieuw object. 
De zonnebloem (zie foto, red.) komt zoveel mooier tot zijn recht 
met de gedraaide voet. We zien beiden uit naar het derde 
weekend van september." 

Het boekje van de Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg is vanaf 10 september 
af te halen bij diverse winkels in Schiebroek-Hillegersberg en bij o.a. De Buurvrouw en 

de bibliotheek. U kunt het ook downloaden van www.kunstfestival.nl

Anel Sieraden

Sonia Angulo

Diet van Velzel

Judina Keramiek

Wil Jansen

Karen te Brake

Peter TimmermanBetty van Schendel

Dick Carlier

Atelier Fascino

Rita Spaan

Hella de Boo

Cornelie PaulJeannette Amesz

Frans Stoks

Margriet Wehrmeijer

Yvette Jansen

I
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Schiebroek van Toen (deel 73) 

W
Margot Leeninga

 onderlijk hoe het verhaal over het Raadhuis 
 aan de Ringdijk weer nieuwe reacties uitlokt. We 
ontvingen een brief van mevrouw Leny Hoogakker-Teunissen 
uit Middelharnis met verhalen over Oud Schiebroek. Reden 
genoeg om maar even op bezoek te gaan. Hier leest u haar 
verhaal. Mevrouw Hoogakker werd geboren in 1939 en groeide 
op in de Prunuslaan (nr. 82) in een gezin met vier kinderen. Ze 
herinnert zich dat de laan vol stond met prunussen: "Het was 
een prachtig gezicht al die prunussen, maar als ze uitgebloeid 
waren, zag je iedereen vegen, vegen en nog eens vegen. Mijn 
vader kocht het huis voor fl. 5200,-, onvoorstelbaar in deze tijd. 
Het was echt een heerlijk huis en een mooie buurt.

Jeugdherinneringen
En er waren natuurlijk veel kinderen met wie ik speelde. Wij 
woonden naast de familie Bornkamp; zij waren in 1948 uit 
Indonesië gekomen. Zoon Karel was net zo oud als ik. De 
vader was Feijenoordfan en liep iedere zondag naar het 
stadion op Zuid. Wil Schouffour was jarenlang mijn vriendin, 
maar we zijn elkaar helaas toch uit het oog verloren. Carla 
van Eijmeren was bevriend met mijn zus, maar ach... de hele 
straat speelde met elkaar, dat was zo heerlijk. En er was zoveel 
te spelen: hoepelen, tollen, knikkeren, diabolo'en, hinkelen, 
touwtje springen en het jokari-spel, met een balletje aan een 
eind elastiek. Ik zat op een kinderkoor naast Van der Meer en 
Schoep op de Adrianalaan. Dirigente was mevrouw Takkebos; 
een echte kattekop! En ik was lid van een meisjesvereniging. 
We kwamen bijeen in de Kapel op de Larikslaan. We konden 
er heerlijk knutselen. Daar ben ik overigens ook getrouwd. 

Altijd lopen
Mevrouw Hoogakker is even zichtbaar terug in de tijd en 
vervolgt: "Ik zat op de Groen van Prinstererschool van de heer 
De Lange en het was een flink stuk lopen vanaf de Prunuslaan 
als kind. Stel je maar voor: in die tijd was alles nog weiland, dus 
je moest via de Adrianalaan, Ringdijk, achter het Raadhuis langs 
de Spinbollaan in en dan kwam je bij de school. Aan de Ringdijk 
stond een aantal boerderijen met beukenbomen, waar we altijd 
beukennootjes konden rapen. De boerderij van Dijkshoorn met 
daarnaast de tuinderij van Ammerlaan en de boerderijen van 
Jan Bijl en Van Eijk, er was zoveel ruimte... 
We kerkten in de Meidoornkerk en op een warme zomerdag 
stond de deur open. Vanuit de verte hoorden we de sirenes 
van de brandweer; het bleek dat de boerderij van Dijkshoorn 
in de brand stond. Dat was me toch wat in dat wat stille dorp. 
Een van de kinderen van Dijkshoorn zat bij mij in de klas; ik 
herinner me nog als de dag van gisteren dat de meester kwam 
vertellen dat de jongen niet meer naar school zou komen. 
Hij was al langere tijd ziek; we zijn met de hele klas naar de 
begrafenis geweest. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. 
Hij was nog maar zeven jaar. Later is het nog eens gebeurd 
met een klasgenootje van 12 jaar. Ze had polio en lag in een 
ijzeren long. (beademingsapparaat, red). In die tijd kreeg je als 

De kapel was de voorloper van de Goede Herderkerk en toen 
die gebouwd werd is de kapel verkocht aan Gereformeerden 
Vrijgemaakt."
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Geschiedenis van Schiebroek

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”

kind geen inentingen, alleen maar een kruisje voor tbc en een 
prik voor difterie. Dat werd gedaan in de openbare school  van 
mijnheer Nolen aan de Schoolstraat. Daar was tijdens de oorlog 
trouwens ook een gaarkeuken. We haalden daar bietensoep, 
echt heel vies. Maar we liepen ook wel naar de gaarkeuken in 
de Bergkapel in Hillegersberg, waar we eten konden halen. Mijn 
zusje was acht en ik was vijf jaar oud. Zulke afstanden lopen 
was vroeger heel normaal, maar als je er nu op terugkijkt vind 
je het toch wel pittig voor zulk jonge kinderen." 

Vergezichten 
"Vanuit onze erker keken we helemaal naar het eind van 
de Adrianalaan, waar we met enige regelmaat de trein 
(Hofpleinspoorlijn, red.) konden zien rijden. En natuurlijk zagen 
we ook de vliegtuigen vertrekken en landen. Ik kan me nog 
heel goed herinneren hoe angstig ik was als er een toestel zo 
vlak over kwam. Wij sliepen op zolder en vlogen dan ons bed 
uit om te kijken of het wel goed ging. We speelden altijd buiten, 
meestal in de directe omgeving. Achter ons laantje lag het 
land van boer Koot en daar stond een flink hek omheen. Niets 
leuker dus dan over het hek klauteren en in het weiland spelen, 
totdat we hem aan zagen komen om ons van het land weg te 
jagen. Als je bij ons op de hoek stond, kon je ook helemaal naar 
de Hoge Limiet kijken; het was allemaal nog zo wijds. Dokter 
Looij was onze huisarts, eerst op de Adrianalaan en later liet 
hij de bungalow De Grote Joris bouwen op de hoek van de 
Kastanjesingel en de Wingerdlaan." 

Raadhuis
"We schaatsten op Friese doorlopers op de Lindesingel en 
als de vorst écht doorzette, schaatsten we natuurlijk op de 
Plassen. In de zomer gingen we naar Het Zwarte Plasje in 
Hillegersberg, In juni was het water meestal nog erg koud, maar 
mijnheer De Lange was onverbiddelijk en liet ons er gewoon 
inplonsen. Daar was ook het diplomazwemmen. Ik herinner me 
ook nog dat we thuis mochten kiezen tussen een abonnement 
op het Zwarte Plasje of meegaan met het schoolreisje. Het 
abonnement kostte in die dagen fl. 4,50 en we namen altijd het 
abonnement, want daar had je veel langer plezier van. 
In de kelder van de Raadhuis van Schiebroek kregen we les in 
twee lokalen of liever gezegd lokaaltjes, want groot was het 

niet. In het ene lokaal kregen we handwerkles  en leerden we 
o.a. breien. Dat ging niet al te gemakkelijk want de breinaalden 
waren stuk voor stuk verroest en dat maakte dat je handen pijn 
gingen doen. Beneden was ook een ruimte waar arme mensen, 
zoals ze dat vroeger noemden, steun kwamen halen. 

Schiebroek
Na de lagere school ging ik naar de Huishoudschool aan de 
Rusthoflaan. Ik had intussen wel mijn eerste fiets gekregen, 
maar mijn moeder vertrouwde me niet zo; ik was nogal een 
wildebras. Dus ging ik met een zogeheten stamkaart van de 
RET naar school en  het heeft een tijdje geduurd voordat ik 
op de fiets mocht gaan. Met vijftien jaar heb ik een baan voor 
48 uur per week gevonden bij drogisterij De Klopper aan de 
Bergse Dorpsstraat.
Mijn vader werkte bij de gemeente. Hij kwam oorspronkelijk 
uit Dedemsvaart en werkte daar voor de Koninklijke Kweekerij 
Moerheim, waarvan Mien Ruys de oprichter (1888) en directeur 
was. Zij werd later beroemd om haar tuinontwerpen. Vader 
trok met haar het hele land door om voor de gegoede 
burgerij tuinontwerpen te maken; zij reed zelf de auto, het 
was een pittige dame. Eenmaal waren ze in Roosendaal en 
daar ontmoette hij mijn moeder. Ze werden verliefd en wilden 
trouwen. Omdat mijn vader vastigheid wilde, solliciteerde hij 
bij de gemeente Rotterdam. Zij vonden een woning aan de 
Erasmussingel. Het werk voor de gemeente viel vader vaak 
zwaar, want hij was gewend om creatief bezig te zijn en het 
werk bij de Plantsoendienst was niet zo spannend. Na zijn 
pensioering is hij blijven werken. Hij toog dan om 7.00 uur in 
de ochtend over het Zwarte Paadje naar Berkel om onder de 
veilingklok te werken. En hij heeft lange tijd nog het onderhoud 
van het plantsoen in de tuin van het Gemaal aan de Hoge 
Limiet gedaan. Mijn ouders woonden later in De Wilgenborgh. 
Vader werd ziek en moest worden verpleegd in Schiehoven; zij 
werden op hoge leeftijd van elkaar gescheiden. Dat hebben wij 
allemaal als heel verdrietig ervaren. Soms namen we moeder 
in de rolstoel mee naar Schiehoven en liepen dan lekker door 
Schiebroek met alle bekende plekjes. Ze zijn 53 jaar getrouwd 
geweest. Ik heb dierbare herinneringen aan Schiebroek.

Reageren kan naar redactie@leven-in-schiebroek.nl



18

De Buurvrouw is druk met de programmering voor najaar 2022. Wat dacht je van de
jeugdvoorstellingen Don Quichot van het gezelschap Gesneden Koek, beetje brutaal met humor
en een knotsgek avontuur voor kinderen vanaf 6 jaar. Of de Kleine Zeemeermin, een mini
musical voor kinderen vanaf 3 jaar. Maar ook Andre het astronautje wat niet alleen leuk en
spannend is maar ook nog eens super leerzaam.

JEUGD
11/9 Don Quichot 6+
25/9 De Kleine Zeemeermin Mini-Musical 3+
09/10 Andre het astronautje 4+

06/11 Pakkepapier 1+
20/11 Aadje Piraatje viert Sinterklaasfeest 4+
27/11 Pigons Crew Workshop 12+

Ook voor volwassenen is er weer van alles te beleven. Culinaire filmavonden, live
muziekavonden en natuurlĳk gaan we weer een echte burendisco organiseren.

VOLWASSENEN
07/10 Burnt, (Film & Food)
16/10 The Plague, Black Lily (concert)
22/10 Schiebroek Leeft (concert)
04/11 Gouwe Ouwe
11/11 Estomago, (Film and Food)
26/11 Saturday Night Fever (dansen)
17/12 Open Podium

Voor de hele programmering en kopen van kaartjes ga je naar de www.buurvrouwrotterdam.nl

Maandag tot en met vrĳdag is ons petit café ook geopend vanaf 08:23 uur voor ontbĳt, lunch,
koffie of een einde middagborrel. Werken kan ook in het café of één van de ruimtes die te huur
zĳn samen met je collega's.

Hoe word je een goede astronaut? Moet je weten waar de
planeten staan? En hoe kom je daar eigenlĳk, in de ruimte? In
André het Astronautje onderzoekt een kleine jongen deze vragen
vanachter zĳn computer. Met behulp van het internet leert hĳ alles
wat hĳ moet weten over de ruimte en bereidt hĳ zich voor op zĳn
reis naar de maan.

De Buurvrouw is druk met de programmering voor najaar 2022. Wat dacht je van de jeugdvoorstelling 
Don Guichot van het gezelschap Gesneden Koek? Een beetje brutaal met humor en een knotsgek 
avontuur voor kinderen vanaf 6 jaar. Of de Kleine Zeemeermin, een mini-musical voor kinderen vanaf 3 
jaar. Maar ook André het Astronautje is niet alleen leuk en spannend, maar ook nog eens super leerzaam.

JEUGD
11/9 Don Quichot 6+
25/9 De Kleine Zeemeermin mini-musical 3+
09/10 André het Astronautje 4+

06/11 Pakkepapier 1+
20/11 Aadje Pieraatje viert Sinterklaasfeest 3+
09/10 Pigeons Crew Workshop 12+

Ook voor volwassenen is er weer van alles te beleven. Culinaire filmavonden, live 
muziekavonden en natuurljk gaan we weer een echte burendisco organiseren.

VOLWASSENEN
07/10 Burnt (Film & Food) 
16/10 The Plaque, Black Lily (concert)
22/10 Schiebroek Leeft (concert)
04/11 Gouwe Ouwe
11/11 Estomago (Film & Food)
26/11 Saturday Night Fever (dansen)
17/12 Open Podium

Maandag tot en met vrijdag is ons petit café ook geopend vanaf 08.23 uur voor ontbijt, lunch, 
koffie of een einde-middagborrel. Werken (alleen of met collega's) kan ook in het café of een 
van de ruimtes die te huur zijn. 
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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 
20 oktober 2022 (onder voorbehoud). 
U kunt uw kopij vóór 1 oktober 2022 inleveren:
bij redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
Informatie over advertentietarieven krijgt u bij 
redactie@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

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
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
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.

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen 
mensen te beroven. De oplichters ógen vaak betrouwbaar. Ze 
komen aan de deur of spreken mensen aan op straat met een 
mooie smoes. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle 
bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie 
met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor 
als meteropnemer of reparateur. Of ze zeggen bijvoorbeeld 
dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg. Ook vragen ze 
soms om een glas water of een pen, terwijl een handlanger 
het huis binnenglipt. Na het plegen van het delict verlaten de 
verdachten, vaak onopvallend, de plaats delict, waarna men 
elkaar op een later tijdstip weer ontmoet. Onderling telefonisch 
contact is hierbij van groot belang. De groepen verdachten 
staan niet op zichzelf, maar kunnen onderdeel zijn van grotere 
netwerken met meerdere personen. Bij deze netwerken 
hoeven de leden elkaar niet allemaal te kennen.

Babbeltrucs en veilig pinnen
Pin indien mogelijk binnen bij een bank, maar wees ook daar 
alert en pin veilig.
• Scherm bij het intoetsen van uw pincode de toetsen af.
• Laat u niet afleiden. Ook niet als iemand zegt dat u 
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BABBELTRUCS bijvoorbeeld een bankbiljet of iets anders liet vallen. Denkt u 
dat het geld toch van u is? Stop dit dan in uw jaszak en niet in 
uw portemonnee.
• Staat iemand te dicht bij u? Vraag voordat u gaat pinnen of 
deze persoon een stukje naar achteren gaat. Bent u met zijn 
tweeën? Laat dan de tweede persoon zorgen dat er afstand 
blijft.
• Berg uw geld en pinpas in aparte vakjes van uw tas op.
• Bent u toch slachtoffer geworden? Blokkeer dan direct uw 
pinpas en doe aangifte bij de politie.
Om te voorkomen dat er grote bedragen van uw bank- of 
girorekening gehaald kunnen worden, is het verstandig om 
geld dat niet direct nodig is, van uw lopende rekening over te 
boeken naar een spaarrekening. Als u daarnaast via uw bank 
zorgt dat u niet onnodig (veel) ‘rood’ kunt staan op uw lopende 
rekening, voorkomt u ook dat anderen grote bedragen van 
uw rekening kunnen halen. Tevens is het belangrijk om een 
dagopnamelimiet in te stellen. Automatisch staat deze op 
ongeveer 1000 euro. Stel deze limiet bij naar bijvoorbeeld 200 
euro. Bij eventuele diefstal van uw pinpas en pincode (bij een 
babbeltruc) is de schade minder groot. Vraag uw bank naar de 
mogelijkheden. Wijkagenten in Schiebroek:
Regina Wilmink   email: regina.wilmink@politie.nl
Desiree Groenland email: desiree.groenland@politie.nl
Frits Knulst   email: frits.knulst@politie.nl
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Meesterlijk in vertrouwd (ver)bouwen!
Aannemingsbedrijf  E.J. Bouwmeester is al sinds drie generaties werkzaam in Rotterdam 
en omstreken. Binnen ons vakgebied voeren wij complete verbouwingen, restauraties en 
nieuwbouw uit. Ook het dagelijks onderhoud hoort daar bij. Al met al bieden wij u het hele 
pakket, van A tot Z. Onze afspraken komen we na én we vinden het vanzelfsprekend om 
kwaliteit te leveren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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

www.bouwmeesterrotterdam.nl - info@bouwmeesterrotterdam.nl 

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

€ 420.000 K.K. € 265.000 K.K. € 475.000 K.K.

Wilgenplaslaan 117
3053 SE Rotterdam

107 m2 wonen

4 kamers

61 m2 wonen

3 kamers

Meidoornsingel 85c
3053 BL Rotterdam

Bernard de la Faillebocht 36
3053 KP Rotterdam

111 m2 wonen

3 kamers


