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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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SCHIEBROEK SOLIDAIR BIJ ENERGIECRISIS

Een deel van Schiebroek telt een groot aantal huurwoningen 
in de sociale sector. Corporaties Havensteder en Vestia 
hebben met elkaar ruim 2000 woningen. De laatste jaren 
heeft Havensteder fors geïnvesteerd in verduurzaming van het 
woningbestand. In tegenstelling tot Vestia, die als corporatie 
nauwelijks geld heeft voor onderhoud, laat staan voor 
verduurzaming. 
En dat wreekt zich nu met de inflatie en de energiecrisis 
speciaal voor bewoners van koude en tochtige huizen die niet 
of nauwelijks zijn warm te stoken en/of hen die nu al op de 
rand van het bestaansminimum leven. De maatregelen en 
tegemoetkomingen die door de overheid worden bedacht 
komen voor een aantal al te laat of zijn voor anderen volstrekt 
onvoldoende. Her en der vernemen we al geluiden dat 
mensen moeten kiezen tussen kou lijden of eten. En dan moet 
de winter nog beginnen. 
De stijging van het aantal aanmeldingen bij de voedselbanken 
lijkt dan ook nog maar het topje van de ijsberg te zijn. Kortom 
het is tijd om in actie te komen en onze medebewoners die 
direct worden getroffen door de exploderende energielasten 
een helpende hand toe te steken.

Energiekloof
Gelukkig zien we her en der kleine initiatieven ontstaan 
waar bijvoorbeeld warme kleding, schoeisel en speelgoed 
voor kinderen ingezameld wordt. Maar er is zoveel meer 
nodig. Daarom hebben we eens goed om ons heen gekeken 
om te ontdekken of er landelijk initiatieven zijn waarbij 
we aan zouden kunnen haken of die ons als voorbeeld 
kunnen dienen. Zo kwamen we uit bij het verhaal van twee 
wijken in Den Haag, waar de bewoners met elkaar om tafel 
zijn gegaan. In de ene wijk staan statige koophuizen met 
eigenaren met bovenmodale inkomens en in de andere wijk 
sociale woningbouw met veel bewoners die afhankelijk zijn 
van een uitkering of een minimaal inkomen hebben. Bij de 
bewoners van de statige huizen viel het kwartje: in november 
en december krijgt elk huishouden van de overheid € 190,- 
energiecompensatie. Wat nou als een ieder die dit bedrag 
niet nodig heeft (omdat er nog een vast contract is of gewoon 
omdat je het kunt missen) die bijdrage doneert op een 
rekening zodat er beginkapitaal komt om elders de ergste 
energie-armoede te lenigen?

Licht in donkere tijden
We hoefden er niet lang over na te denken. In 2015 regelde LiS 

voor de bewoners van de ontploffing in de Moddermanstraat 
een steunfonds. Er kwam gelukkig genoeg geld binnen om 
alle getroffen bewoners een substantieel bedrag te geven, 
waarmee de eerste nood kon worden gelenigd. 

Taskforce
We denken dat we daarom ook nu weer best aan 
Schiebroekse bewoners mogen vragen: help uw 
medebewoners; het is zó nodig! Laten we er met elkaar voor 
zorgen dat er voor hen licht is in de donkere dagen die voor 
ons liggen.
Ditmaal doen we het wel anders. Als bewonersorganisatie 
nemen we het initiatief en stellen een rekening beschikbaar, 
doch de besteding c.q. uitkering van de gedoneerde 
solidariteitsbijdragen laten we over aan een te vormen task-
force, bestaande uit zoveel mogelijke partijen die op dit 
moment in Schiebroek werkzaam zijn op onder meer sociaal-
maatschappelijk gebied. 
Ook kan zo’n task-force  bijdragen om alle hulp aan de 
kwetsbare groep bewoners in Schiebroek die extra door de 
energiecrisis worden getroffen zoveel mogelijk te coördineren.
De Wijkraad Schiebroek heeft zich al bereid verklaard mee 
te helpen aan de opzet van zo’n taskforce waarvan de 
deelnemers het beste zicht hebben op de grootste problemen 
en goed kunnen inschatten op welke wijze die bijdragen het 
best besteed kunnen worden.

Energie Steunfonds Schiebroek
Het werkt heel eenvoudig: bent u daartoe in staat, dan kunt 
u de bewuste energiecompensatie (of elke andere bijdrage) 
overmaken naar het Energie Steunfonds Schiebroek. 
Dit zijn de gegevens:

NL 97 RABO 0314 110402

t.n.v. sbo Leven in Schiebroek

onder vermelding van

Energie Steunfonds Schiebroek

Bestuur LiS
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Marijke van Seventer

W e weten al een tijdje dat de bomen van Schiebroek
 oud worden. Het grootste deel van de wijk is in
dezelfde tijd gebouwd en het groen er om heen is in dezelfde 
tijd aangelegd. Dat betekent dat veel van de bomen al vijftig 
tot zeventig jaar oud zijn. En dat is dan ook te zien. Bezoekers 
van onze wijk zijn unaniem vol bewondering voor al dat groen. 
Prachtige volwassen bomen, we zijn er maar wat trots op. Dat 
weet ook de gemeentewerf en - na een pijnlijke ervaring met 
een niet aan ons te voren gemelde kap in het Schiebroekse 
Park- weten de wegaanleggers van De Groene Boog dat ook. 
Dus toen volgens hun planning er een viertal bomen gekapt 
moest worden voor het plaatsen van een geluidsscherm 
langs de Ankie Verbeek-Ohrlaan werd dit aan LiS en aan 
de bewonersorganisatie 110Morgen meteen meegedeeld. 
De BO’s constateerden allereerst dat de tekening die bij de  
vergunningsaanvraag  werd overgelegd niet klopte. En verder 
was niet duidelijk of het bij vier bomen bleef of dat het hele 
bosplantsoen aan de kant van de 110Morgen gekapt ging 
worden. Kortom, dringende reden voor overleg èn voor het 
indienen van een bezwaarschrift voor het geval dat.

Geluidsscherm
Uiteindelijk stonden beide bewonersorganisaties ter plaatse 
met vertegenwoordigers van Gemeente, Rijkswaterstaat en 
De Groene Boog. Zij kwamen met de volgende verklaring:  
overeenkomstig de afspraken tussen RWS en gemeente is 
de aannemer verplicht om een geluidsscherm ter plaatse 
aan te brengen. Met dit twee meter hoge scherm moet het 
geluidsniveau voor omwonenden teruggebracht worden tot 
dat van 2012 (vaste afspraak). Dat scherm komt aan de zijde 
van 110Morgen te staan (wel op Schiebroeks grondgebied), 
wordt bekleed met klimop en voorzien van een fundatie in de 
vorm van een betonnen plaat. Zo’n plaat hoeft namelijk niet zo 
diep de grond in te gaan dat wortels van de bomen geraakt 
worden, dus daarvoor hoeven er geen bomen gekapt te 
worden. Wel moeten er vier gekapt worden die in de lijn van het 
scherm staan. Voor de gekapte bomen zullen nieuwe bomen 
worden aangeplant in het plantsoen (dus niet vijf kilometer 
verderop zoals nogal eens gebeurt bij herplantverplichting). 
Als het scherm is aangelegd zullen de bomen met hun kronen 
over het groenbegroeide scherm heen steken en het geheel 
zal er zeer natuurlijk uitzien. Minimum aan schade derhalve, 
reden voor ons om het bezwaarschrift in te trekken. ”Maar 
denk er om”, zei de gemeentevertegenwoordiger, wijzend op 
enige zeer slecht uitziende bomen in het plantsoen, "houd er 
rekening mee dat dit hele plantsoen bestaat uit oude bomen 
en binnen 10 jaar waarschijnlijk in zijn geheel aan vervanging 
toe is!”

Vervanging
En dat brengt ons op het tweede deel van het verhaal, de 
vervanging van onze oude bomen. Wie wandelend door 
Schiebroek goed naar de bomen kijkt ziet dat bij menige 
boom al grote takken afgebroken zijn, zoals bijvoorbeeld bij de 
treurwilgen langs de Wilgensingel. Bij vrijwel iedere storm is er 
schade. En wie onze bomen van dichtbij bekijkt ziet maar al te 
vaak gaten en loszittende schors. Schiebroek heeft niet voor 

niets een grote spechtenpopulatie. Het is dan ook niet vreemd 
dat er om de zoveel tijd een kapvergunning wordt aangevraagd 
in het kader van de boomveiligheidscontrole. 

Gevaar voor omvallen
Onlangs werden er zelfs twee vergunningen aangevraagd voor 
in totaal 25 bomen. De ene vergunning, voor negen bomen, 
werd aangevraagd onder de noemer inboet, m.a.w. vervanging 
voor een boom die het niet (meer) redt. Maar de andere zestien 
dienden gekapt te worden wegens gevaar voor omvallen.
Dat is schrikken. “Kunnen wij nog wel veilig wandelen in 
Schiebroek?", vroegen wij aan Stadsbeheer. “Jazeker” klonk 
het, “er is geen acuut gevaar. Dan wordt er onmiddellijk 
gekapt. Dat gebeurde bijvoorbeeld na de drie stormen die dit 
voorjaar achter elkaar over Schiebroek kwamen. Toen zijn er 
bomen gekapt die zo beschadigd waren dat voor onmiddellijk 
omvallen gevreesd werd. Dat is bij deze bomen niet het geval, 
wel zijn ze in een dergelijke staat dat er een reële kans is dat ze 
bij een flinke storm omgaan.” “Krijgen we in de toekomst meer 
met dit soort aanvragen te maken?” vroegen wij. Dat is mogelijk 
volgens Stadsbeheer. De bomen in de wijk zijn ongeveer 
allemaal even oud en lopen tegen hun houdbaarheidsdatum 
aan. Maar als je de wijk groen wilt houden kun je moeilijk 
alle bomen tegelijk gaan vervangen. Dan staat straks heel 
Schiebroek vol met sprieten. Stadsbeheer, meer speciaal de 
gemeentewerf aan de Melanchtonweg zal een plan maken om 
de bomen tussen nu en tig jaar stelselmatig te vervangen. Maar 
daar zal nog wel het nodige overleg met “De stad” aan te pas 
komen. 
Inmiddels is er al een volgende aanvraag voor kappen in onze 
wijk gedaan. Gewaarschuwd door onze schrik bij de vorige 
aanvraag staat er nu als reden: gevaar voor omvallen op 
termijn. Als je die opeenhoping van aanvragen ziet krijg je toch 
het gevoel dat die termijn van tig jaar die Stadsbeheer voor 
vervanging wil uittrekken wel eens heel kort zou kunnen zijn. 
Alle reden voor overleg dus. En niet alleen met de Stad zouden 
wij zeggen. Ook met Schiebroek zelf.

SCHIEBROEKS GROEN IN GEVAAR?
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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

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.
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Schiebroek

WEEK VOL HERINNERING

Miek van Zanten Solleveld

 oor alle inwoners van Schiebroek is er jaarlijks de
 gelegenheid om overleden dierbaren te herdenken in
 de Week vol Herinnering. Herdenken kun je natuurlijk 
altijd en overal, maar gezamenlijk herdenken blijkt enorm 
troostvol te zijn. Tijdens de Week vol Herinnering herdenken 
we degenen die ons zijn ontvallen op ingetogen wijze en op 
verschillende manieren. Hier vind je een overzicht van alle 
activiteiten. 

Programma Week vol Herinnering 
WORKSHOP GEDENKHANGERS MAKEN 
voor basisschool-leerlingen bij Natuurtalent, Veldkersweg 50. 
Iedere ochtend van 1-6 november. 
Maak een gedenkhanger voor iemand die je mist of verloren 
bent, en hang hem samen met je klasgenootjes in een 
aangewezen boom. De kinderen krijgen een uitnodiging en 
polaroid foto mee naar huis waarop ze de hanger tonen.
 
WORKSHOP OVER VERLIES
Op 1 november om 19.30 uur bij De Buurvrouw, Larikslaan 200. 
Een workshop voor jou als je meer lucht wilt, maar voelt dat je 
nog “rouw te nemen hebt”. Door middel van opstellingenwerk 
maken we ruimte voor rouw en verlies. Makkelijke kleding is 
handig. Aanmelden via miek@vanzantensolleveld.nl 
Er kunnen max. 12 mensen mee doen. Deelname is gratis

KOFFIE-OCHTEND
Op 3 november bent u vanaf 10.00 uur hartelijk welkom in 
Goede Herderkerk, Kastanjeplein 28, om bij te praten en 
ervaringen uit te wisselen. Herinneringen delen en met elkaar 
herdenken wie of wat ons zo lief is. Laat u verrassen door de 
ontmoeting met anderen! 

GEDACHTENISCONCERT 
Zaterdag 5 november 15.00 uur verzorgt. Iddo van der Giessen 
een concert in de Goede Herderkerk,Kastanjeplein 28. Er klinkt 
muziek van vertrouwen, vrede, afscheid en geloof. De toegang 
is vrij met collecte na afloop. 

GEDACHTENISDIENST 
Zondag 6 november 10.00 uur in het teken van gedenken in de 
Goede Herderkerk https://www.goedeherderkerk-schiebroek.
nl/ Deze dienst is een ruimte voor jong en oud: er klinkt een 
Bijbelverhaal en een kinderverhaal. Er is ruimte voor gemis, 
terwijl het leven wordt hooggehouden. Voorganger is ds Marco 
Visser, de cantorij zingt o.l.v. organist Iddo van der Giessen
.
DIA DE MUERTOS 
Zondag 6 november 13.00 uur tot 16.00 uur bij Natuurtalent, 
Veldkersweg 50. 
We sluiten de Week vol Herinnering af met een Latijns-
Amerikaanse traditie: de Dia de Muertos waarmee we het 
leven van de overledenen vieren. Hier geen plechtstatige 
of vastgelegde rituelen, maar explosies van kleur en 
levensvreugde. Het thema is wel degelijk dood en afscheid, 

maar waar het bovenal om gaat, is het tonen van liefde en 
respect aan de overledenen. We zeggen daarmee: ‘We zijn 
jullie niet vergeten, jullie maken nog steeds onderdeel uit van 
ons leven.’ 

MARIACHIBAND LOS MEZCALES
Het repertoire omvat liederen uit verschillende regio's, stijlen 
zoals menuetten, polka's en walsen en combineert deze met 
de corrido's. Corrido's zijn Mexicaanse ballades met teksten 
over heldendaden, heimwee, religie, liefde, passie en de 
kracht van het land. Op deze dag zijn de liederen dan weer 
melancholiek en dan weer vrolijk. Het leven wordt gevierd.

CHOSEN GOSPEL CHOIR
Een selectie van zangers uit het beroemde black gospel 
koor Chosen brengt muziek met een boodschap. Energieke 
nummers worden afgewisseld met prachtige ballads. 
Optredens van het koor kenmerken zich door muzikale en 
vocale kwaliteiten en een enorme dosis energie. 

WORKSHOPS
Gedenkhangers
Er is tijd en ruimte om gedenkhangers te maken en in de 
bomen te hangen.  Maak een gedenkhanger voor iemand die 
je mist of verloren bent, en hang deze in de boom bij de andere 
hangers.
 
Bloemstukje maken
Er zijn kleine vaasjes en bloemen zodat je een bloemstukje 
kunt maken die je misschien bij een portretje of in het 
gedenkbos bij een boom neer wilt zetten. Fijn maar klein voor 
je persoonlijke touch.

Schilderen
Onder leiding van de kunstenares Annelies de Jong kan je een 
schilderijtje maken. De workshops zijn van 13.30-14.30 uur en 
van 15.00-16.00 uur. Wil je zeker zijn van een plekje bij een van 
de workshops, meld je dan aan bij: miek@vanzantensolleveld.nl 
 
Nadenken over hoe je herinnerd wilt worden
“Laat je afscheid leven zoals je zelf altijd hebt gedaan”
Evelien Uitvaartverzorging maakt afscheid en rouw 
bespreekbaar. Overlijden is iets waar iedereen mee te maken 
zal krijgen. In de Yurt kun je op kleurrijke wijze zien wat er 
allemaal mogelijk is op het gebied van afscheid nemen.

Deze middag verzorgt  Rechtstreex een bakje troostsoep.

Hoe kan ik meedoen?
Gewoon binnenlopen, aanhaken, een dagdeel of de hele dag. 
Alles is mogelijk. Alleen voor de workshops bij de Buurvrouw 
en voor het schilderen moet je je aanmelden. 
Meer informatie: miek@vanzantensolleveld.nl

Van 1 tot en met 6 november op verschillende locaties

V
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ALFRED BLOKHUIZEN: "WIE ZWIJGT KRIJGT HERRIE!"

Rotterdam The Hague Airport, ooit in nostalgische tijden 
bekend als Zestienhoven, heeft een waarschuwing gekregen 
van de ILT (Inspectie Luchtvaart en Transport). Het vliegveld zit 
bijna aan de toegestane geluidsgrens, overschrijding dreigt. 
Het vliegveld heeft daarop gereageerd met een verklaring 
dat het niet ligt aan het aantal vliegbewegingen, het aantal 
keren dat een vliegtuig start of landt vanaf RTHA. Er zouden dit 
jaar zelfs minder vliegtuigen gebruikmaken van het vliegveld 
dan een paar jaar geleden! Het komt, stelt RTHA door de 
herrie van het toegenomen maatschappelijk verkeer (politie 
en traumahelikopters) en doordat er vaker dan voorheen een 
oostenwind waait. Dan moet er gestart worden in een richting 
die meer overlast geeft voor omwonenden. Er zou een andere 
wind moeten waaien dus. 

Niet meer polderen...
Dat laatste is ongeveer het enige waarover Alfred Blokhuizen, 
voorzitter van de BTV (Vereniging Bewoners Tegen 
Vliegtuigoverlast) het met RTHA eens is: er moet een andere 
wind waaien dan de voorgaande jaren. Spreekwoordelijk dan.
De BTV, afkorting van Bewoners tegen Vliegtuigoverlast, is een 
vereniging die in het leven is geroepen om een tegengeluid 
te geven als de luchtvaart al te veel overlast veroorzaakt voor 
bewoners. “Ik ben ongeveer vier jaar geleden aangetreden” 
zegt Alfred. ”Tot die tijd bestonden onze contacten met 
RTHA tot en met het ministerie vooral uit overleg, polderen. 
Maar die tijd is helaas voorbij. Polderen is een kwestie van 
geven en nemen, maar we hebben als omwonenden niets 
meer te geven. RTHA groeit al heel lang en heeft daar voor 
omwonenden niets tegenover gesteld. Er is geen balans tussen 
vliegveld en omwonenden Dat geeft het vliegveld niet alleen 
toe; ze zien het als een gegeven. Die houding maakt dat wij als 
BTV nu anders moeten gaan optreden. Niet meer polderen, 
want er valt niet meer te polderen. Niet meer toegeven, maar 
opkomen voor bewonersbelangen. Er moet kortom een andere 
wind waaien. Juist nu, nu RTHA voor eind van dit jaar een 
vergunning moet aanvragen. Een vergunning die wel/niet groei 
mogelijk maakt."

Geen groei
"In 2016 heeft het vliegveld een eerste poging ondernomen om 
een vergunning te krijgen met de zegen van de omwonenden. 
Maar dat mislukte: Joost Schrijnen, die als verkenner een 
onderzoek bij omwonenden hield, moest vaststellen dat er 
geen draagvlak voor groei was. De BTV liet bij die gelegenheid 
al het woord krimp vallen, maar daar was toen ook geen 
draagvlak voor. Het moest blijven zoals het was vond men. 
Anno 2022 wordt daar echter heel anders over gedacht: 
bewoners van bijvoorbeeld Schiebroek willen nu op zijn 
minst krimp. Heel begrijpelijk als je bedenkt dat het vliegveld, 
ondanks de uitkomst van het onderzoek, bleef groeien en in 
2019 het hoogste aantal vluchten ooit had. Op dit moment 
moet RTHA de vergunningsaanvraag nog opstellen, maar het 
is al bekend dat het als uitgangspunt voor de aanvraag en de 
berekeningen het jaar 2019 neemt.
Om die aanvraag te voorzien van het door de minister vereiste 
draagvlak heeft RTHA deze keer niet een eenvoudige 

verkenner maar een duur bureau in de arm genomen." 

Selectieve geheimhouding
"Het bureau Wesselink van Zijst kwam met het idee van 
een participatietraject: met een aantal op het vliegveld 
betrokken partijen om de tafel gaan zitten om gezamenlijk 
tot een voorkeurscenario te komen voor de aanvraag. 
Aan die tafel zouden o.a. de gemeente Rotterdam, een 
bewonersvertegenwoordiger daarvan en ook de BTV moeten 
gaan zitten. Als BTV hebben wij aanvankelijk geweigerd: er 
werd geheimhouding gevraagd van wat er aan tafel besproken 
werd. Maar hoe moest ik dan overleggen met de achterban? 
Ik ben statutair verplicht verantwoording af te leggen aan de 
leden van de BTV. Daarop liet men de eis tot geheimhouding 
vallen. Maar een half jaar later, toen ik naar de smaak van RTHA 
c.s. te veel lastige vragen stelde, werd die geheimhouding toch 
geëist. Ik moest er zelfs voor tekenen. Dat heb ik geweigerd 
en toen ben ik eruit gezet. De BTV met zijn honderden leden, 
mocht niet meer meedoen. Overigens is aan de andere partijen 
aan tafel nooit gevraagd om te tekenen…
Aan die tafel ging men dus zonder BTV door met het opstellen 
van een voorlopig participatieproject. Het dure bureau had 
bedacht dat dat moest gebeuren via een Mutual Gains 
proces, wederzijds voordeel behalen. In gewoon Nederlands: 
keihard onderhandelen om eruit te halen wat er in zit. Toen 
bleek heel duidelijk dat bewoners zwaar in het nadeel waren: 
er was afgesproken dat er per partij een stem kon worden 

Marijke van Seventer
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ALFRED BLOKHUIZEN: "WIE ZWIJGT KRIJGT HERRIE!"
uitgebracht en partijen als Transavia en TUI waren duidelijk in 
de meerderheid." 

Mislukt 
"En niet alleen dat, men kwam er openlijk voor uit dat er 
voor hen allen maar één belang was: GROEI! Wensen van 
bewonersvertegenwoordigers werden onder de tafel geveegd 
en zelfs de door de gemeente gestelde eis dat er ook een 
krimpscenario zou worden doorberekend werd afgewezen. 
Om die reden is ook de bewonersvertegenwoordiger van 
Rotterdam opgestapt: hier was duidelijk geen sprake van 
participatie voor bewoners. Toen uiteindelijk het voorlopig 
participatieplan werd gepresenteerd trok de gemeente zich 
terug: het participatieproject is mislukt, werd vastgesteld, de 
gemeente tekent niet voor dit plan.
Een krachtige uitspraak en met reden: het plan zoals het er nu 
uitziet is volledig gericht op groei en houdt geen rekening met 
bewonerswensen." 

Groeidenken
"Als dit plan wordt vertaald naar een vergunning dan krijgt 
RTHA een kortere nachtsluitingstijd, van 02.00u tot 06.00u 
i.p.v. van 23.00u tot 07.00u", vreest Alfred Blokhuizen. "Zo wordt 
de geluidsberekening veranderd én er wordt een scheiding 
aangebracht tussen geluid dat veroorzaakt wordt door 
maatschappelijk verkeer (traumiheli en politie) en dat van het 
vliegveld, oftewel het geluid van de helikopters wordt niet 
meer meegeteld bij dat van de commerciële vluchten. Dat 
geeft RTHA véél extra ruimte. En dan staat er ook nog een 
paragraaf in het plan over stillere vluchten: als vliegtuigen 

stiller worden dan komt er geluidsruimte vrij en die wordt voor 
50% aan bewoners toegekend staat er. Met andere woorden: 
de andere 50% vullen we op met meer commerciele vluchten. 
Bovenop het op basis van 2019 al toegestane ruimere aantal 
dan nu. Als dit scenario wordt doorgezet kunnen er in de 
toekomst per jaar wel 20.000 vluchten meer komen, en dat 
betekent dat er per uur zo'n zes startmomenten zijn!

Laat je zien, laat je horen
“Ik zei het al eerder: de tijd van polderen is echt voorbij”, zegt 
Blokhuizen. "Dat beseffen al veel mensen; de vereniging BTV is 
in twee maanden tijd van zo’n 900 naar 1250 leden gegroeid. 
En er komen er nog steeds bij. We laten overal, tot op het 
ministerie toe, onze stem horen, want wie zwijgt krijgt herrie. 
We wijzen continu op het aantal omwonenden dat hierdoor 
getroffen wordt. We zien graag nieuwe leden. Maar ook zónder 
lid te worden kun je actief een bijdrage leveren: door brieven 
te schrijven naar gemeenteraadsleden of hen aan te spreken 
of gewoon, als er over het vliegveld gesproken wordt in de 
gemeenteraad, op de publieke tribune te gaan zitten. Daar 
moet je weliswaar je mond houden, maar dat je daar zit met zo 
veel mensen spreekt voldoende. Dat hebben we de eerste de 
beste keer dat we er met zestig(!) mensen zaten al gemerkt: 
met de blik op die tribune heeft de wethouder toegezegd weer 
contact op te nemen met de bewonersvertegenwoordigers. 
Daarom, laat je zien, laat zien dat je problemen hebt, laat zien 
dat heel veel mensen die problemen hebben. Laat van je 
horen, ook door te zwijgen op die tribune. Over drie maanden 
moet RTHA zijn aanvraag indienen. We weten hoe die er uit zal 
zien. Daarom, kom in actie, want wie zwijgt krijgt herrie!”

VAN KRONKELSLANG TOT KIKKERSPRONG!

Frisse groene start
De eerste weken van het schooljaar zijn er al heel wat groepen 
op bezoek geweest op Kinderboerderij de Wilgenhof. 
Op de schooltuinen oogstten de kinderen o.a. courgette, 
aardappelen, bieten, paprika, en prei, en boeketten vol 
bontgekleurde bloemen. Ze leerden van alles over vruchten 
en zaden, en maakten goudsbloemzalf en pizza’s van hun 
eigen oogst. Daarnaast kwamen er ca. 50 groepen langs voor 
lessen op het lescentrum, waarbij ze o.a. paddenstoelen 
zochten, zelf champignonsoep maakten, hutten bouwden en 
wilde planten verzamelden om thee van te zetten boven een 
kampvuur.  Ook het Oogstfeest met thema ‘Oertijd’ trok veel 
enthousiaste bezoekers, en tijdens de Kinderboekenweek 
(thema: ‘Giga Groen’) is er volop voorgelezen in een gezellig 
strobalenhoekje in de geitenstal.

Reptielen en Amfibieën
Na de herfstvakantie staan er weer nieuwe lessen en 
activiteiten op het programma. Eén  daarvan is de les 
‘Amfibieën en reptielen’. In het leslokaal zijn dan onder meer 
levende hagedissen, kikkers en schildpadden te bewonderen. 

Er is zelfs een echte slang aanwezig! De kinderen van groep 
5 en 6 leren tijdens deze les dat er veel overeenkomsten zijn 
tussen deze twee groepen, maar ook heel veel verschillen. 
Zo zien ze er anders uit, en worden ze op een andere manier 
geboren. Op 30 november tussen 13:00 en 16:00u wordt de 
les (gratis) opengesteld voor een breder publiek. Iedereen is 
dan van harte welkom om een kijkje te komen nemen in deze 
spannende les. Er is een educatief medewerker aanwezig om 
al uw vragen te beantwoorden.

Wanneer: Woensdag 30 november 
Waar: Kinderboerderij de Wilgenhof
Hoe laat: van 13:00 - 16:00 uur

Kosten: gratis!

Stichting Natuurstad Rotterdam telt acht bijzondere 
kinderboerderijen en veertien inspirerende (school-)tuinen. 
Op alle locaties zijn regelmatig activiteiten. Check voor meer 
informatie op de site van Natuurstad: https://www.natuurstad.
nl/bezoeken/agenda.
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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

Muziek op Schoot  6-30 mnd. 5 november
Babytheater   0,5-2,5 jaar 1 december
Peutertheater   2,5-4 jaar 1 december
Muziek met Peuters  2-4 Jaar  1 november 
MuziekAvontuur   4-5 jaar  2 november
Kleuterpiano    4-5 jaar  4 november
Try out:Instrumenten mix  6-9 jaar  31 oktober
Filmverhalenclub 6x 8-12 jaar  5 november
Ready 2 Play? Gitaar  7-12 jaar  4 november
Iets rijmt op niets  8-12 jaar  26 november
Muzieksalon Schiebroek  55+  1 november

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

Deze lessen starten in oktober, november & december:

Boost jouw
Creativiteit

Kom spelen, dansen, filmen of muziek maken 
bij SKVR Ringdijk. Meld je nu aan!

 

DONEER EEN

 KERSTDINER
VOOR DE BUREN

WARM GREETINGS FROM THE
STEWART FAMILY

P.S. May you have a ful l  heart and tummy!

Op 23 december organiseren we een diner  voor
senioren uit  de wi jk ,  voor wie een gezel l ige

gezonde kerstmaalt i jd  niet  vanzelfsprekend is.
Wil  j i j  jouw buren verwennen met een bi jzondere

avond? Doneer dan een dr iegangen diner  voor
slechts € 15, -  inclusief  een drankje.  De avond

wordt georganiseerd door een groep vr i jwi l l igers
uit  de wi jk  en het  koor Lauluja komt optreden.  

 
We hopen net  als vor ig jaar  met de knapzak act ie zo'n 80 bewoners te kunnen

voorzien van een leuke avond en warme kerst .  

Doneren kan via www.bestellenbijdebuurvrouw.nl
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snoeischaar en mes de tuin rond om allerlei verse groenten 
te oogsten. Ik merk dat wij hierdoor meer groenten eten 
en eigenlijk ook zuiniger omgaan met wat we zelf geoogst 
hebben. En het is zoveel lekkerder dan wat uit de supermarkt 
komt! In de zomer zijn er ook bloemen en heel veel kruiden. 
Alle oogstgenoten ontmoeten elkaar een keer per jaar tijdens 
een oogstgenotenbijeenkomst, daar kunnen we onze wensen 
kenbaar maken en over onze ervaringen met de tuinderij 
vertellen. 

Ik denk dat heel veel mensen in Schiebroek deze tuinderij 
niet kennen en graag oogstgenoot zouden willen worden; 
het is gezond, voordelig, vers, lekker, mooi en ecologisch 
verantwoord. In de zomer is het heerlijk om er rond te lopen en 
vaak drinken we even wat op het terras van Natuurtalent, dat 
op hetzelfde terrein is gevestigd. Het is een onverwacht stukje 
groene gezondheid in onze wijk, een wereldse tuin in een 
wereldstad.

Aanmelden
Er kunnen oogstgenoten bij, maar omdat je per jaar betaalt is 
het handiger om je voor het nieuwe seizoen aan te melden, 
dus starten in 2023. Aanmelden kan vóór 1 maart. Later kan ook 
maar dan mis je mogelijk een deel van de oogst. Hoe je je aan 
kunt melden lees je op de website van de stadsboerin: https://
stadsboerinrotterdam.nl/ Daar vind je ook alle oogstberichten 
en andere relevante informatie. Op naar het feest…

WERELDSE TUIN IN SCHIEBROEK

Elke week ga ik naar een leuk feestje. In Schiebroek. 
Geen drank, geen muziek, weinig andere mensen, geen 
parkeerprobleem. Aan het eind van de Berberisweg, net voor 
het industrieterrein, ga ik naar de moestuin van de Rotterdamse 
stadsboerin, Marlen Arkesteijn. Een kleine ecologische tuinderij 
waar zo’n 100 groenten, kruiden en bloemen worden geteeld. 
Voor een vast bedrag per jaar mag ik hier elke week groenten 
oogsten voor eigen gebruik. En elke week verheug ik me op dit 
feestje. 

Je mag meewerken op de tuin, maar het hoeft niet. Het echte 
werk wordt gedaan door Marlen en een aantal stagiaires 
en vrijwilligers. Zij stellen het teeltplan op, bewerken de 
grond, zaaien en zorgen voor een verantwoorde teelt. Geen 
kunstmest, geen chemische middelen.

Tuinderij de Stadsboerin werkt volgens het zelfoogst-principe; 
als (betalende) oogstgenoot mag je zelf de groenten en 
kruiden die rijp en klaar en volgroeid zijn uit de grond halen. 
Elke week krijg ik een mail van Marlen waarin ze vertelt 
wat komende week geoogst kan en mag worden, hoe de 
werkzaamheden op de tuinderij verlopen en wat we allemaal 
nog kunnen verwachten dit jaar. Het fijnste seizoen loopt van 
ongeveer april tot en met eind november, maar ook daarna 
is er nog volop wintergroente. Dus elke week ga ik met mijn 

Rita Stiekema
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Schiebroek van Toen (deel 74) 

O
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”

 p 23 februari 1982 werd er in wijkgebouw Castagnet  
 een gezellige koffieochtend georganiseerd voor de 
mensen die aan Ans ten Hoope hun verhaal over Schiebroek 
hadden verteld. Iedereen had foto's en verhalen meegebracht 
en na het herkennen van ellkaar werden nieuwtjes uitgewisseld 
en oude verhalen opgerakeld. De gebroeders Dijkshoorn, Piet 
en Henk, waren er ook bij. Ans tekende onderstaand verhaal 
van hen op. 

"Wij woonden op de hoek van de Kleiweg en de Hoofdlaan," 
vertelde Piet. "Aan de ene kant woonde de opzichter die 
toezicht hield bij de aanleg van de Hofpleinlijn. Hij heeft een 
put gegraven voor de aanleg van de spoordijk. Dat is later 
zwembad Wilgenplas geworden. Onze vader kon de grond nog 
voor fl. 300,- kopen. Hij heeft het niet gedaan. Aan de andere 
kant van ons huis zat Smederij van der Kraan. De winkels waren 
ver weg. De dokters Kolf en van der Meulen woonden beiden 
in Hillegersberg. Zij waren tevens apotheekhouder. En dan 
hadden we nog bakker De Hartog in de Heer Vrankestraat en 
de kapper was gevestigd in de Benthuizerstraat. Aangezien dat 
zo ver weg was, knipte vader ons altijd maar zelf, in de stal waar 
onze paarden stonden." 

De Kleine Winst
"Vader was melkrijder", vervolgt Piet zijn verhaal. "Als het slecht 
weer was, moest ik soms wel een uur op de Bovendijk op 
hem wachten. Dan had ik een stopblok in mijn handen om de 
wagen tegen uitglijden te behoeden. In de strenge winter van 
1928-1929 moesten we zelfs de paarden op scherp zetten. 
Dat deden we door stiften in de hoeven te doen. Verder was 
er nog een klein winkeltje dat De Kleine Winst heette. Als we 
voor onze moeder boodschappen moesten gaan doen kregen 
we een kan mee dan gingen we daar stroop halen. De stroop 
was nog los verkrijgbaar uit een vat met een kraantje. Als we 
dan die pot aan Jan Kerklaan gaven, die ons meestal hielp, dan 
hielden we hem zo lang mogelijk aan de praat. Het duurde 
immers toch wel even eer die kan volgelopen was. Als we 

zagen dat de pot bijna vol was, begonnen we heel druk over 
van alles en nog wat met hem te praten. Het wilde dan meestal 
wel lukken dat de pot overliep en dan was Jan natuurlijk kwaad 
dat hij er weer ingetuind was. 
Als onze vader ons een tijdje kwijt wilde vroeg hij ons altijd 
of wij eens wilden kijken welke kleur het paard vandaag had. 
Er reed namelijk een paardetram van de Straatweg naar het 
Hofplein. De kleur was natuurlijk zelden anders." 

Klein dorp
"Schiebroek was eigenlijk zo klein dat we er met de bokken-
wagen met gemak omheen konden rijden. In dat kleine dorp 
was natuurlijk maar een heel klein schooltje. Hier gaf meester 
Den Besten les. Mijn broer en ik gingen er samen naar school. 
Er waren drie lokaaltjes, maar er waren er slechts twee in 
gebruik. In het ene lokaaltje zat klas een, twee en drie, in het 
andere vier, vijf en zes. Toen ik in de derde klas zat kwam mijn 
zus als enige in klas een! Verder kan ik me nog herinneren dat 
meester Den Besten rake klappen kon uitdelen. Op de lagere 
school kon ik goed meekomen.daarom ging ik hierna naar de 
Tussenschool op de Mauritsstraat. Hierna ging ik eerst naar 
de driejarige HBS en daarna nog twee jaar naar school voor 
mijn vijfjarige HBS-diploma. Later ben ik opgeklommen tot 
commissaris bij de politie. Agent Naayen was reuze trots op 
mij dat er iemand uit zijn wijk bij de politie ging. Naayen was 
echt iemand van ons dorp. Op een gegeven moment kwam de 
Commissaris van de Koningin ons een bezoek brengen. Toen hij 
met de burgemeester naar zolder ging, waar het archief stond, 
zei Naayen rustig "Burgemeester, stoot je kop niet".  
Later ben ik getrouwd. Na eerst zeven jaar in Rotterdam te 
hebben gewoond zijn we terug naar Schiebroek gekomen. Voor 
de oorlog heette de straat nog Raadhuislaan maar door de 
annexatie werd het Klein Raadhuislaan ofwel Secretariestraat." 

Vertel ons úw verhaal
Wilt u ook uw verhaal vertellen over Oud Schiebroek? Neem 
dan contact op met de redactie via redactie@leven-in-
schiebroek.nl of bel met schiebroek.nl of bel 06-22486463.
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Het participatieproces rond de aanvraag voor een nieuw 
luchthavenbesluit voor RotterdamThe Hague Airport - of 
zoals veel Rotterdammers nog steeds zeggen vliegveld 
Zes-tienhoven - begint steeds meer op een soap te lijken.  In 
het interview met Alfred Blokhuizen van de BTV elders in dit 
nummer gaat hij uitvoerig in op dat in veler ogen mislukte 
proces.  
Nadat de wijkraden van Schiebroek en Hillegersberg al eerder 
een negatief advies hadden uitgebracht aan het college en 
de gemeenteraad over het door RTHA geïnitieerde voorlopige 
participatieproces (VPP) werd samen met een groot aantal 
partijen en bewoners ook ingesproken tijdens de behandeling 
in een commissievergadering van de Rotterdamse raad. 
En niet tevergeefs. Want ondanks een duidelijk standpunt 
voor groei van Zestienhoven door de nieuwe coalitie onder 
leiding van vooral Leefbaar en de VVD nam de gemeenteraad 
daarna een motie aan waarin werd gesteld dat Rotterdam de 
uitkomsten van het VPP niet zou ondertekenen. Een standpunt 
dat later zelfs ook door de provincie zou worden ingenomen!  
Een eerste succesje dus voor de bezwaarmakers tegen een 
verdere toename van de overlast van het vliegverkeer.

Toehoorder?
En toen besloot de nieuw aangetreden wethouder Karremans 
plotseling om toch weer opnieuw deel te nemen aan het 
Participatieproces voor het Luchthavenbesluit van RTHA.
Op vragen uit de gemeenteraad hoe zich dat verhield met 
de door die raad aangenomen motie antwoordde hij dat 
hij namens de gemeente als ‘toehoorder’ zitting nam in die 
praatclub. Een ronduit onjuiste en misleidende reactie, want 
het begrip ‘toehoorder’ kent men daar niet. Als je deelneemt 
doe je dat als volwaardig lid. De gemeente Rotterdam heeft 
dan ook gewoon weer de rol als participant die door deelname 
dit niet door de gemeenteraad erkende traject legitimeert!
Een volgende stap van de wethouder was dat hij op 
eigen initiatief een online enquête initieerde ‘omdat het 
gemeentebestuur aan de minister haar standpunt wil 
geven over het Luchthavenbesluit’. Daarmee gemakshalve 
voorbijgaand aan het feit dat de raad het participatieproces 
rond die aanvraag al had afgeschoten. 
Een anonieme online enquête onder een selectieve doelgroep 
van bewoners in geheel Rotterdam. Met voor de inzenders 
leuke prijsjes zoals cadeaubonnen of zelfs een iPad… 
Helaas werd in de aankondiging van die enquête aan de 
wijkraden ten onrechte melding gemaakt dat de wijkraden 
van Schiebroek en Hillegersberg bij de opstelling van de 
vragenlijst waren betrokken. Een onvolledige (nee: ronduit 
onjuiste) verwijzing, waarvoor een ambtenaar later excuses 
aanbood. 

Suggestief en misleidend 
Een enquête met op zijn minst nogal suggestieve en/
of sturende vragen.De vraag “Vindt u het belangrijk dat 
Rotterdam een eigen vliegveld heeft” is op sentimenten en 
chauvinisme gestoeld. Geen vermelding van het feit dat de 
Schipholgroep eigenaar is van RotterdamThe Hague Airport 
en dat de hoofdvestigingen van de grootste gebruikers 

(Transavia, TUI) evenmin in Rotterdam zijn gevestigd. 
Een overbodige vraag ook omdat het niet gaat om open 
houden of sluiten van de luchthaven, maar om meer of minder 
overlast voor de omwonenden. 
In de overige vragen wordt volledig uitgegaan van de 
toekomst van de luchthaven en een mogelijke verdere 
groei van het vliegverkeer en lijkt de enquête dus helemaal 
in lijn met de uitkomsten van het VVP.  Andere scenario’s 
dan die welke door de gevestigde belangen tot stand is 
gekomen, komen überhaupt niet aan de orde. En dat terwijl de 
gemeenteraad eerder ook al een motie had aangenomen om 
een krimpscenario te onderzoeken, zodat er ook iets valt te 
vergelijken.  

Verder wordt ingegaan op zaken die wel voor de direct 
omwonenden van groot belang zijn (vliegverkeer in de 
dagranden, nachtsluiting zakenvliegtuigen, e.d.) zonder dat 
de minder deskundige burger de juiste achtergrondinformatie 
wordt meegegeven.
En daar waar omwonenden zich al eerder duidelijk hadden 
uitgesproken voor acceptatie van het maatschappelijk 
vliegverkeer, zoals de traumahelikopter, lijkt het er op dat die 
nu weer op een hoop worden gegooid met de hoeveelheid 
geluidshinder van het commerciële vliegverkeer. 

Misser
Een regelrechte misser is de suggestie dat stillere vliegtuigen 
in de toekomst een toename van het vliegverkeer mogelijk 
moeten maken omdat ze minder hinderlijk zouden zijn. Het 
eerlijke verhaal is dat ook deze nieuwe vliegtuigen nog steeds 
in de categorie zeer luidruchtig vallen en je hierdoor dus 
bijvoorbeeld nog steeds wakker wordt of gesprekken moet 
onderbreken als ze over de wijk vliegen. Waarbij de extra 
vluchten zich vooral in de nu ook al drukke zomermaanden 
zullen concentreren. Het seizoen dat we in Tuinstad 
Schiebroek met de ramen open willen slapen en willen 
genieten van onze tuinen. 
Stillere vliegtuigen zijn daarnaast ook groter en kunnen zo’n 
20% meer passagiers vervoeren. Het is dan ook aannemelijk 
dat deze nieuwe generatie vliegtuigen vooral bij het opstijgen 
met vol vermogen minstens zoveel en mogelijk zelfs meer 
geluidshinder zullen veroorzaken dan de huidige vliegtuigen.
Rekenmodellen(!) gaan er echter vanuit dat er door die 
zogenaamd stillere vliegtuigen meer, dus vaker gevlogen zou 
mogen worden. Een toelichting en onderbouwing, noodza-
kelijk voor een goede oordeelsvorming ontbreekt echter, 
terwijl ook een daadwerkelijk praktijkonderzoek naar het effect 
van extra vliegbewegingen met deze nog steeds luidruchtige 
toestellen nimmer heeft plaatsgevonden.

Al met al gaan respondenten uit de rest van Rotterdam, die 
in tegenstelling tot de omwonenden nooit enige hinder van 
het vliegveld ondervinden (en het wellicht makkelijk vinden 
om vanaf RTHA op vakantie te gaan), in deze enquête van 
Karremans meestemmen over de hoeveelheid overlast die de 
direct omwonden dagelijks gaan ondervinden. Dagelijks extra 
hinder en overlast terwijl de grens al lang bereikt is. 
Dat kan toch niet waar zijn? Of op zijn Rotterdams ‘dan zie je ze 
vliegen’ ! 

WETHOUDER KARREMANS ZIET ZE VLIEGEN!
Ton van Eijsden



14

GELD BESPAREN MET EEN EIGEN MOESTUIN

De energieprijzen stijgen door het dak en ook de 
boodschappen worden steeds duurder. Door je eigen 
eten te kweken kun je behoorlijk wat geld besparen. Het is 
bovendien erg leuk om te doen! Ook als je geen grote tuin 
ter beschikking hebt kun je nog steeds je eigen moestuintje 
aanleggen. Op het balkon past ook een grote container waar je 
bijvoorbeeld aardappels in kunt telen of een moestuinbak waar 
je groenten en kruiden in kunt zettten. Ontdek hier hoe je geld 
kunt besparen met een moestuin en vind verschillende tips 
waarmee je direct zelf aan de slag kunt gaan.
Neem een courgette als voorbeeld. Gemiddeld kost een 
courgette in de supermarkt € 1,-. Maar, je kunt er ook voor 
kiezen om voor € 2,50 10 zaadjes te kopen. Per zaadje betaal 
je dan € 0,25. Uit één plant kunnen wel 20 tot 40 courgettes 
groeien. Als je geluk hebt en 40 courgettes oogst, dan betaal je 
slechts € 0,006 per courgette; nog geen cent dus!
Dit geldt ook voor vele kruidensoorten. In de winkel kost een 
bosje al snel € 1,50, terwijl je voor datzelfde geld ook een zakje 
zaden kunt kopen. En het leuke van kruidenplanten is; iedere 
keer dat je er wat afknipt, groeit het ook weer aan. Je kunt met 
één plant dus lang vooruit.

Groenafval hergebruiken
Heb je bleekselderij in je gerecht verwerkt? Gooi dan het 
onderste stuk van de bleekselderij niet weg. Hier kun je 
namelijk een nieuwe bleekselderij uit laten groeien. In slechts 
een aantal weken kun je de nieuwe stengels al oogsten. Gratis 
groenten! Een bleekselderij gaat niet oneindig mee, toch kun 
je er tot zelfs vier keer van genieten. Dit geldt niet alleen voor 
bleekselderij, maar ook voor allerlei andere groenten. Groenten 
die je ook op deze manier kunt laten groeien zijn prei, lente-ui, 
kool, andijvie, venkel en sla.

Nog meer voordelen van een moestuin
Naast dat je een boel geld kunt besparen, zijn er ook veel 
andere voordelen. Groenten uit eigen tuin zijn veel gezonder én 
lekkerder! Door zelf kruiden, fruit en groenten te kweken weet 
je wat er in je voedsel zit en wordt je groente niet ‘vervuild’ met 
bestrijdingsmiddelen. Dat is beter voor het milieu en bovendien 
veel gezonder én lekkerder.

Beter voor het klimaat
Het verbouwen van je eigen groenten is beter voor het 
klimaat. De groenten hoeven immers niet van ver te komen. 
Al dat transport zorgt namelijk voor een grote uitstoot aan 
broeikasgassen. Ook wordt het gewas niet in een verwarmde 
kas verbouwd, waardoor er een stuk minder energie wordt 
verbruikt. Biologische kruiden, fruit en groenten zijn ook nog 
eens beter voor de biodiversiteit!

Leuk en ontspannend om te doen
Je kunt net zo creatief zijn als je zelf wilt. Bepaal zelf welke 
planten en kleuren jij graag in je moestuin(bak) naar voren wilt 
laten komen. Met tuinieren maak je je hoofd helemaal leeg, 
waardoor je stressniveau wordt verminderd. Een uurtje per dag 
tuinieren houd je ook nog eens fit.

Ga op onderzoek uit
Doe eerst onderzoek voor je begint met het aanleggen van 

je moestuin(bak). Op Youtube zijn er vele handige filmpjes te 
vinden. Of, koop een tweedehands boek met tips. Een goede 
voorbereiding is belangrijk voor een succesvolle moestuin(bak).

Ga op zoek naar een mooi plekje
Je kunt je moestuin overal aanleggen, maar een zonnige 
plek werkt vaak het best. De bodem moet onkruidvrij, 
waterdoorlatend en vruchtbaar zijn. Maak je gebruik van een 
moestuinbak? Je kunt een stukje anti-onkruiddoek neerleggen 
voor het plaatsen van je bak. Zet een klimrek als je ook 
klimmende groentes wilt verbouwen.

Bron en foto: Rotterdams Weerwoord

Wake bij het uitzetcentrum 
Zestienhoven
Op de Portelabaan, voor de ingang van het 
uitzetcentrum, verzamelen zich elke eerste zondag van 
de maand om 16.00 uur een groep mensen om een 
wake te houden. Dat doen zij om te protesteren tegen 
het te harde asielbeleid in ons land. De mensen, die in 
het centrum zitten, waren naar Europa gekomen voor 
bescherming en een betere toekomst, maar kwamen 
in een onmenselijke en uitzichtloze situatie terecht. Ze 
zitten opgesloten, alsof ze zware criminelen zijn terwijl ze 
niets strafbaars hebben gedaan. Ze moeten vaak lange 
tijd wachten terwijl er onderzocht wordt of er zicht is op 
uitzetting. Als dat zo is worden ze op het vliegtuig gezet. 
Als uitzetting niet mogelijk is worden ze geklinkerd, d.w.z. 
op straat gezet en belanden ze in de illegaliteit.  
Natuurlijk kan Europa niet onbeperkt mensen uit de 
hele wereld toelaten. Het huidige beleid is er daarom op 
gericht vreemdelingen af te schrikken. Maar dat gaat wel 
vaak al te zeer ten koste van deze mensen. Vandaar dit 
protest. 
Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar: 
gerda4hendriks@outlook.com
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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.

C
S

I S
CH

IE
BR

OE
K

CAMERA IN BEELD
Al enkele jaren loopt er bij de politie het project “Camera in 
beeld “. Camera in Beeld is een systeem van de politie waar 
burgers en bedrijven vrijwillig hun beveiligingscamera(‘s) kunnen 
aanmelden. Dankzij deze informatie weten wij per straat welke 
beveiligingscamera’s beschikbaar zijn. Als er een misdrijf is 
gepleegd waarbij camerabeelden kunnen helpen om de daders 
op te sporen, kunnen wij die beelden gericht opvragen bij de 
camera-eigenaren. 

Achteraf opvragen
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. Wij kijken niet live mee met camerabeelden, 
maar vragen deze achteraf op als dat nodig is.

In dit systeem houden wij per straat bij welke 
beveiligingscamera’s beschikbaar zijn, wie de eigenaar is en hoe 
lang de beelden worden bewaard. Kortom met Camera in Beeld 
zien wij welke burgers of bedrijven camera’s hebben aangemeld. 

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: redactie

Kopij/advertenties
Het volgende magazine komt uit op 
15 december 2022 (onder voorbehoud). 
U kunt uw kopij vóór 1 december 2022 inleveren:
bij redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
Informatie over advertentietarieven krijgt u bij 
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Hebt u camera’s opgehangen die geen beelden 
kunnen opnemen? Deze ‘dummy-camera’s’ hebben een 
afschrikkende werking op inbrekers. Toch willen wij ook deze 
camera’s graag geregistreerd hebben in het systeem Camera 
in Beeld. Bij een incident zien wij in het systeem dan direct dat 
uw camera geen bruikbare beelden zal opleveren. U wordt 
dan niet onnodig door ons bevraagd. 

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. Zo beschermt uw camera niet 
alleen uw eigen bezit, maar helpt u tegelijkertijd uw buurt 
veiliger te maken. 

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
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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

€ 585.000 K.K. € 495.000 K.K. € 315.000 K.K.

Klaprooslaan 59
3053 DK Rotterdam

117 m2 wonen

5 kamers

106 m2 wonen

5 kamers

Meidoornsingel 79
3053 BK Rotterdam

Oude Raadhuislaan 31a
3054 NN Rotterdam

70 m2 wonen

3 kamers


