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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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DINSDAG 10 MEI: WIJKAVOND OVER 
VOORTGANG PARTICIPATIE RTHA
We hebben er in de afgelopen jaren al vaak over geschreven: 
RTHA ( in de volksmond nog gewoon Zestienhoven) moet een 
nieuwe vergunning krijgen. Afgelopen jàren zult u verwonderd 
zeggen. Jaren ja, want al in 2016 is aan dit proces begonnen. 
Daarom organiseerden wij in december van dat jaar een 
bewonersavond om uw mening over de plannen van de 
luchthaven te horen. Uitkomst was toen: er is draagvlak voor de 
luchthaven zoals hij nu is, maar verdere groei is niet wenselijk 
ivm met geluids- en milieuoverlast. Dit alles werd ter plekke 
meegegeven aan Joost Schrijnen, de man die in opdracht 
van RTHA de mening van de omwonenden moest peilen. In 
het rapport dat deze vervolgens opstelde was hier weinig 
van terug te vinden, integendeel, Schrijnen kwam uiteindelijk 
tot ieders verbijstering met een voorstel om de helikopters 
van de traumadienst uit te plaatsen zodat in de vrijgekomen 
geluidsruimte meer vliegtuigen zouden kunnen vliegen. 

Participatie?
En dat was nog maar het begin. Het begin van een traject 
waarbij omwonenden steeds meer het gevoel kregen dat 
met hun inbreng niet iets gedaan werd of, erger nog, dat 
deze inbreng misbruikt werd. Want vorig jaar stelde RTHA 
een participatieproject in gang, in samenwerking met de 
gemeente. Bedoeling: bij het vliegveld belanghebbende 
partijen bij elkaar zetten, die tot een voorstel te laten komen 
op basis van consensus en van daaruit een voorkeurscenario 
opstellen voor de vergunningsaanvraag. Ook hier schreven 
wij over: bij die belanghebbenden zaten maar drie (3!)
bewonersvertegenwoordigers namens Rotterdam, Schiedam 
en Lansingerland en hun mening/belang werd volledig 
ondergesneeuwd door de andere belanghebbenden. Die 
zeiden openlijk groei, groei en nog eens groei voor te staan. 
Reden voor de vertegenwoordiger van Rotterdam om uit het 
proces te stappen en zich te distantiëren van de consensus 
die uiteindelijk bereikt moet worden. Want met die consensus 
hebben Rotterdamse bezwaarmakers tegen groei e.d. 
straks geen poot om op te staan, er was toch al namens hen 
consensus? 

 Stand van zaken
Op woensdag 13 april is een zogenaamd Tussenresultaat van 
de onderhandelingen door de deelnemers aan het traject 

WIJKAVOND
PARTICIPATIETRAJECT
LUCHTHAVEN
In nauwe samenwerking met een aantal 

bewonerspartijen in Schiebroek-Hillegersberg 

organiseert sbo Leven in Schiebroek op 

dinsdag 10 mei 2022 een WIJKAVOND over het 

participatietraject. 

Datum:
Dinsdag 10 mei 2022

Locatie:
Wijkcentrum De Buurvrouw
Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam 

Aanvang:
20 uur, zaal open om 19.30 uur.

Het programma van de avond kunt u lezen op 

www.leven-in-schiebroek.nl

U bent van harte welkom. Koffie en thee staan voor 

u klaar.

bekendgemaakt op de website www.luchthavenbesluit.
nl. Dit tussenresultaat wordt straks gepresenteerd aan de 
gemeenteraad en u en wij hebben dan gelegenheid hierover 
bij de gemeente in te spreken. Dat zal LiS ook zeker doen. 
Daarom willen wij graag weten wat uw mening is over dit 
tussenresultaat, Maar eerst en vooral willen wij weten hoe u nu 
tegenover de luchthaven staat. Want er zijn maar liefst vijf volle 
jaren verstreken sinds u zich voor het laatst hierover uitsprak. 
Moet RTHA blijven zoals het nu is; wilt u nu toch groei of wilt u 
liever krimp en misschien zelfs sluiting?
We horen het graag zodat wij zeker weten dat het uw stem is 
die wij vertegenwoordigen! 

Uitnodiging Wijkavond dinsdag 10 mei 2022
Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek nodigt u van harte 
uit om te komen naar de Wijkavond op dinsdag 10 mei 2022. 
De bijeenkomst wordt gehouden in wijkcentrum De Buurvrouw, 
Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam en begint om 20.00 uur. 
Koffie en thee staan voor u klaar!
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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.

vrijdag 29 april
09.30-12.00 uur     1-5 jaar

13.00-16.00 uur   6-12 jaar 

Schiebroek op Safari !

doe mee met
KUNST in de ETALAGE!

van 1 t/m 30 september 2022
thema: “Schiebroek op Safari!”

Informatie en aanmelding: Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg
www.kunstfestival.nl, kunstinetalage@kunstfestival.nl
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VRIJHEID IN VERBONDENHEID
Margot Leeninga

Het 4 mei Comité Hillegersberg-Schiebroek nodigt u uit om op 
woensdag 4 mei 2022 deel te nemen aan de stille tocht vanaf 
de tramremise aan de Kootsekade naar het voormalig Raadhuis 
van Schiebroek aan de Ringdijk. 
We verzamelen bij de herdenkingsplaquette van de Razzia van 
Rotterdam. Vertrek: 19.05 uur.
U kunt eventueel vanaf 19.25 uur bij de stoet aansluiten vanaf 
het plein voor Melanchthon Schiebroek, Van Bijnkershoekweg 
97. 

De herdenkingsplechtigheid bij het verzets- en vredesmonu-
ment aan het Spinbolplein, die dit jaar in het teken staat van 
Vrijheid in Verbondenheid, begint om 19.45 uur.

Aan deze plechtigheid wordt o.a. medewerking verleend door 
het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest en het kinderkoor van 
de Fatimaschool en de Wilgenstamschool . 
Het gedicht is geschreven en wordt gedeclameerd door een 
leerling van Melanchthon Schiebroek. 
Na afloop van de plechtigheid bent u in Melanchthon Mavo 
Schiebroek aan de Molenvijver van harte welkom om wat na te 
praten en een kopje koffie te drinken.

DANK VOOR UW VERTROUWEN

De uitslagen van de wijkraadsverkiezingen 2022 zijn bekend.  
Schiebroek sprong er voor wat betreft de opkomst van 
stemgerechtigden nog positief uit met een opkomstpercentage 
van 45,5% tegenover een stedelijk gemiddelde van slechts 35%. 
De officiële installatie van de gekozen wijkraadsleden voor 
Schiebroek vindt op 20 april plaats op het Stadshuis van 
Rotterdam. De zeven leden van de wijkraad Schiebroek 
vormen een interessante mix qua leeftijd en achtergrond. 
Belangrijkste is dat men zich gezamenlijk wil inzetten om het 
leven, wonen en ondernemen in Schiebroek zo goed en prettig 
mogelijk te laten zijn. 

Vanzelfsprekend ben ik, als vertegenwoordiger van de 
gezamenlijke bewonersorganisaties Leven in Schiebroek, 
alle wijkbewoners dankbaar die op mij hebben gestemd en 
daarmee hun vertrouwen in mij hebben uitgesproken. Voor 
mijzelf betekent dit dat ik ook de komende vier jaar weer in de 
gelegenheid zal zijn om mij voor Schiebroek te blijven inzetten. 
Ook kan ik daardoor een aantal nog openstaande dossiers uit 
de periode van de gebiedscommissie blijven volgen en hopelijk 
bijdragen aan positieve oplossingen. Er liggen ook voor de 
nieuwe wijkraad voldoende werk en uitdagingen te wachten. 
Met mijn kennis en ervaring uit het verleden wil ik daaraan 
graag bijdragen. 
Vanzelfsprekend zullen we daarover in dit wijkblad regelmatig 
aandacht schenken. Op deze plaats nogmaals hartelijk dank 
voor uw steun!
    Ton van Eijsden  

DIT ZIJN DE GEKOZEN LEDEN
WIJKRAAD SCHIEBROEK
1. Ton van Eijsden  835 stemmen       14,7%
2. Ciana Kokos   738 stemmen       13,0%
3. Yasmine Koubei  713 stemmen        12,5%
4. Dirk Breedveld  709 stemmen       12,4%
5. Adriaan Pieterson  669 stemmen       11,7%
6. Fred Laforêt   540 stemmen        9,5%
7. Ingrid Vriendwijk  410 stemmen         7,2%

Statistieken 
Kiesgerechtigden in Schiebroek  12.798
Toegelaten kiezers     5.838
Ongeldige stemmen          22
Blanco stemmen         106
Opkomstpercentage        45,5%

De eerste vergadering van de Wijkraad Schiebroek vond 
plaats op 20 april. In de ochtend worden de wijkraadsleden 
ten stadhuize officieel benoemd en 's avonds was de eerste 
bijeenkomst in Lommerrijk aan de Straatweg. Die locatie 
was eenmalig, omdat ook de Wijkraad Hillegersberg 
de eerste vergadering had. De beide Wijkraden zullen 
gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat Schiebroek 
-Hillegersberg voldoende aandacht blijft krijgen van 'De 
Coolsingel'. De Wijkraadvergaderingen zijn openbaar en nu 
corona goeddeels achter de rug is, kunt u de vergaderingen 
fysiek bijwonen.
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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

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

Le petit    
  onbon

geluk in een doosje

CH
OC

OLATERIE

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

Moederdag bij Chocolaterie 
Le Petit Bonbon

8 MEI 
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Marijke van Seventer

V raag aan Schiebroekenaren wat ze zo mooi vinden
 aan hun wijk en negen van de tien zullen je zeggen
het water en de bomen. En terecht, Schiebroek heeft prachtig 
water, vooral in de vorm van singels. En langs die singels, op 
allerlei openbaar terrein en niet te vergeten het Schiebroekse 
park, staan fraaie volwassen bomen. 

Levend organisme
De singels lagen er al voordat de ons nu bekende woonwijk 
werd gebouwd. Het zijn de voormalige tochten, de molensloten 
waardoor de polder ooit werd leeggepompt. Die molens 
bestaan nu alleen nog in straatnamen zoals Molenvijver, 
Molenstraat, Tjaskerlaan en Paltroklaan. Die tochten zorgen als 
singels samen met de bomen voor een blijvend groen aanzicht 
van de wijk. Maar… hoe blijvend is dat?
Dat is een vraag waar de dienst Stadsbeheer zich al een tijd 
mee bezig houdt. Want een boom is een levend organisme net 
als mens en dier. En net als mens en dier heeft een boom een 
bepaalde levensduur, de ene soort wat langer dan de ander 
en ook blijft van iedere soort de ene boom wat langer overeind 
dan de andere. Al met al valt redelijk goed in te schatten hoe 
lang een bepaalde boom Schiebroek zal sieren. En vanwege 
die inschatting kijkt de dienst Stadsbeheer al een tijd lang met 
zorg naar de wijk. Want heel veel van onze bomen zouden wel 
eens aan het eind van hun dagen kunnen zijn.
“Het huidige Schiebroek is grotendeels in de jaren '50 en '60 
van de vorige eeuw gebouwd”, aldus de dienst. "In die tijd 
zijn ook de meeste bomen aangeplant. Ze zijn dus allemaal 
ongeveer even oud." En dat ze oud zijn is te zien: wie een 
wandeling door Schiebroek maakt en de bomen eens van 
dichtbij beziet zal heel wat exemplaren ontdekken met 
scheuren, holtes en zelfs al loslatende schors. Vooral dat 
laatste is een zeker teken dat de boom aan zijn eind is. Laat 
je zo’n boom dan rustig afsterven of haal je hem weg omdat 
omvallen gevaarlijk kan zijn voor de omgeving?

Faseren of...?
“Eigenlijk", zo vervolgt de dienst, “is in geval van gevaar voor de 
omgeving de oplossing het simpelste: zo snel mogelijk kappen. 
Maar hoe moet het met al die andere bomen? Duidelijk is dat 
er verjonging moet plaatsvinden, dat de oude bomen op een 
gegeven moment vervangen moeten worden. Want dat staat 
vast, er moeten andere bomen voor in de plaats komen. Maar 
kap je daarom alles wat ziek is en op termijn gevaarlijk tegelijk 
of doe je het gefaseerd? Zo’n acht jaar geleden besloten we 
de bomen langs de Kastanjesingel, allemaal aangetast door  
de kastanjebloedziekte, gefaseerd te kappen. Maar inmiddels 
zijn ze in een dergelijke staat geraakt dat we dat hebben 
moeten versnellen. Dus nadenken over de risico’s voor fasering 
moeten we zeker. Maar wat dan als je niet faseert en alle oude 
bomen ineens min of meer preventief kapt? Zoals gezegd, er 
volgt een herplant, maar dan staat straks heel Schiebroek vol 
met jonge sprieten. En het duurt heel wat jaren voordat die 
sprieten volwaardige bomen zijn. Alles bij elkaar een moeilijke 
zaak waar niet een-twee-drie een antwoord op te geven is”.

Biodiversiteit 
“Waar we ook over moeten nadenken is wat voor bomen we 
terugplaatsen. Er zijn snelgroeiende soorten die al gauw weer 
wat aanzien geven, maar die hebben over het algemeen niet 
zo’n lange levensduur. Bedenk maar hoe vaak populieren 
vervangen moeten worden. En ook moet je misschien meer 
(bio)diversiteit aanbrengen. Nu is het zo dat langs de singels 
en langs de rand van de wegen vaak bomen van maar één 
soort aangeplant zijn. Abelen langs de Abeelweg, Kastanjes 
aan de Kastanjesingel. Een schitterend gezicht, maar bij de 
Kastanjesingel hebben we al gezien hoe kwetsbaar dat kan 
zijn. Daarom willen we daar nu zowel verschillende soorten 
kastanjes als andere bomen plaatsen die er qua maat bij 
passen. Hoe dat er in de toekomst uit zal zien en of het bij de 
Schiebroekenaren in de smaak valt, is natuurlijk nog niet te 
voorspellen.”

De Wijk is aan Zet! 
Al met al zit de dienst met veel vragen. Vragen over zaken 
waarop beleid moet worden gevormd en een plan gemaakt. 
Want we hebben het niet over een boompje meer of  minder. 
Stadsbeheer denkt erover na en praat erover, zoals hier in ons 
blad. Praten erover van uw kant kan ook door te reageren op dit 
artikel via het redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
Met uw bijdragen kan dan een plan ontwikkeld worden dat 
gedragen wordt door de wijk. 
En die Wijk is volgens De Coolsingel, aan Zet!

ZORGEN OM SCHIEBROEKSE BOMEN

Na de storm zijn op de Abeelweg andere boomsoorten geplant.

Schiebroek
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DINSDAG 26 APRIL
KONINGSAVOND

KONINGSDAG

WOENSDAG 27 APRILHET LEUKSTE

BUURTFESTIVAL

VAN SCHIEBROEK

IS TERUG!!!

WILGENPLASPLEIN

(ingang Wilgenplas Park)
OP

HET

www.OCSchiebroek.nl
MEER INFO:

19:00 Sweet Riot (locale band uit schiebroek)

20:00 Pirates of the lambs (folk-pop coverband)

21:00 Vuurshow van het Vuurgilde

22:00 Pirates of the lambs

23:00 Einde

07:00 Kindervrijmarkt

09:00 Muziek afgewisseld met diverse acts 

 en demonstraties (tot 15:30)

11:00 Opening koningsdag

11:00 Kinderspelen (tot 15:30) 

 Springkussens, klimwand, stormbaan, 

 schiettent en nog veel meer!

12:00 Serge Naberman (rock&soul gitarist)

13:30 Rodeo Roses (country/pop coverband) 

16:00 Kinderplaybackshow

17:00 Kinderdisco (tot 18:00) 

17:30 Los (nederpop coverband)

19:15 Einde

Organisatie: Oranje Comité Schiebroek en Sociëteit Konneksjun met medewerking van andere sport- welzijnsorganisaties en 
vrijwilligers en gesteund door sponsoring vanuit de overheid en het bedrijfsleven.  
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KONINGSDAG SCHIEBROEK!
hét feest van onze buurt is weer terug! 

Na twee jaar stilte is het dit jaar ein-de-lijk weer zover: we 
kunnen Koningsdag vieren. En wat is nou Koningsdag zonder, 
kindervrijmarkt, miniplaybackshow, kinderspelen en live- 
muziek op het grootste terras van Schiebroek? Op 26 en 
27 april vieren we dus weer ‘ouderwets’ Koningsavond én 
Koningsdag bij de ingang van het park op het Wilgenplasplein.
Net als in 2019 beginnen we dit jaar op Koningsavond 26 april. 
Vanaf 19:00 uur warmen we op met een hapje en drankje en 
vrolijke muziek. En vanaf 20:00 uur start de folk-pop (cover)
band: Pirates of the Lambs. Ze worden afgewisseld met een 
spectaculaire vuur-act van Het Vuurgilde. Toegang is uiteraard 
gratis!

Vroeg op!
De volgende dag kunnen we vroeg uit de veren. Vanaf 7:00 
uur verzamelen alle kinderen van Schiebroek met hun oude 
speelgoed, zelfgebakken cupcakes, grabbeltonnen en 
muziekinstrumenten op het speciaal voor hun ingerichte kinder 
vrijmarktterrein. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden, maar 
kom op tijd, het belooft gezellig druk te worden!

Voor kinderen…
Vanaf 9:00 uur start de dag voor iedereen met muziek, 
optredens en diverse demonstraties van o.a. de brandweer. 

Om 11:00 uur beginnen de kinderspelen en jeugdspelen op het 
grote veld. Hier kun je met een speelpas de hele dag plezier 
maken. Dit jaar hebben we weer een spectaculair terrein met 
een klimwand, stormbaan, een schiettent en superveel leuke 
kleine spellen. Doe je mee? De dag is niet compleet natuurlijk 
zonder Kinderplaybackshow om 16:00 uur, gevolgd door een 
vette kinderdisco.

…en volwassenen 
Naast alle kinderactiviteiten is er ook van alles te beleven voor 
de (iets) ouderen van Schiebroek. De hele dag is er muziek met 
live optredens van Serge Naberman en de coverband: Bodhi 
& Friends. Natuurlijk is er van alles te eten en te drinken en 
kun je genieten van verschillende demonstraties waaronder 
een optreden van Circusstad. De middag wordt om 17:30 uur 
knallend afgesloten met een optreden van de populaire band 
‘Los’ die met hun nederpop covers de dag compleet maken.

Het hele programma van dit jaar is terug te vinden in het 
LIS-Magazine, op onze website (www.ocschiebroek.nl) en op 
posters en flyers in de wijk. We hopen jullie allemaal te zien 
tijdens het leukste en gezelligste feest van Schiebroek 26 en 27 
april op het Wilgenplasplein!

Ga je ook met elkaar de sportieve uitdaging aan?
Op 26 april is de Koningsavondkidsrun Schiebroek voor 
de vijfde keer. Per leeftijdsgroep wordt er gerend in het 
Wilgenplaspark. Zonder tijdregistratie en voor iedere 
deelnemer een mediaille, ijsje en veel gezelligheid.
Tot 20 april kunn je je aanmelden via het e-mailadres 
kidsrunschiebroek@gmail.com, maar let op: vol=vol! 
Je krijgt dan het inschrijfformulier toegestuurd.
Meedoen is op eigen risico. De leeftijdsgroepen starten 
na elkaar. Voor de allerkleinste is het handig als de ouders 
meelopen.

KONINGSAVOND  
KIDSRUN SCHIEBROEK
DI 26 APRIL 2022 - WILGENPLASPARK
NA AFLOOP: IJS, DRINKEN, MUZIEK & MEDAILLE

DOE JIJ MEE?
INSCHRIJVEN voor 20 april

LEEFTIJD 4 t/m 12 jaar

AFSTAND 0,5 km (4-6 jaar) / 

1 km (7-9 jaar) / 1,5 km (10-12 jaar)

VERZAMELEN 17.30 uur 

START 18.00 uur  KOSTEN 3,50 euro

START & FINISH Wilgenplaspark Schiebroek

(hoogte nr. 134 Lindesingel)

INCLUSIEF ijsje van Tantoe Tasty, 

drinken, muziek en medaille

AANMELDEN kidsrunschiebroek@gmail.com

Schiebroek_Koningsdag_Kidsrun_2022.indd   1Schiebroek_Koningsdag_Kidsrun_2022.indd   1 10-04-2022   19:1010-04-2022   19:10

KONINGSAVOND KIDSRUN!

Geen LiS-magazine ontvangen?

Stuur dan een e-mail naar:
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Als  u een nee/nee-sticker op de brievenbus 
hebt, mogen wij het blad niet bezorgen!
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Campagne Alle Straten Groen!
Samen met 114 andere gemeentes in Nederland gaat 
Rotterdam de strijd aan om zoveel mogelijk tegels te wippen 
uit de buitenruimte. Voortuinen, achtertuinen, schoolpleinen, 
gemeenteplantsoenen: Nederland is over het algemeen veel 
te betegeld. Tijd om de tegels eruit te wippen! Vorig jaar zijn 
er maar liefst 119.000 tegels uitgehaald. Dit jaar wil Rotterdam 
dat aantal overtreffen en gaat voor 150.000 tegels met de 
campagne ‘Alle straten groen’!

Twee doelen
De gemeente Rotterdam heeft dit jaar twee grote doelen: 
150.000 tegels wippen en alle straten groen! Om te laten zien 
dat dit heel goed haalbaar is werd als eerste de grijze Waaldijk 
in één dag omgetoverd tot een straat met geveltuinen. De 
gemeente Rotterdam nodigt iedereen uit om na te denken 
waar er groen toegevoegd kan worden. In de voor- of 
achtertuin, op het schoolplein of bedrijvenpark. En voor wie 
niet weet wat er daarna met alle tegels moet gebeuren: de 
TegelTaxi komt ze gratis ophalen! Na een succesvolle pilot 
vorig jaar gaat ook dit jaar de TegelTaxi weer rijden. De wagen 
die de tegels komt ophalen om ze vervolgens circulair te 
verwerken is vanaf april te bestellen op www.tegel.taxi.

Waarom het NK Tegelwippen?
Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige 
regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen 
elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met 
problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze 
leefomgeving sterk is versteend. Al die stenen verkoelen niet 
op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. 
Dat regenwater kan dan het riool overbelasten of je kelder 
inlopen. Meer groen gaat dit tegen. Daarnaast heeft onderzoek 

HET NK TEGELWIPPEN IS GESTART! 

uitgewezen dat een groenere leefomgeving een positief effect 
heeft op onze mentale gezondheid en op de biodiversiteit van 
de stad. Daarom het NK Tegelwippen: grijs eruit, groen erin!

Het NK Tegelwippen bewijst hiermee niet alleen een ludieke 
strijd te zijn, maar ook een initiatief met maatschappelijke 
waarde en langdurige impact. Iedereen die in Nederland tegels 
vervangt voor groen kan het aantal per gemeente aanmelden 
op www.nk-tegelwippen.nl.

Het NK Tegelwippen wordt in Rotterdam aangejaagd door 
Groenemorgen Agency en het Rotterdams WeerWoord. Daarbij 
krijgen ze support van vele groene initiatieven in de stad.
Kijk voor meer informatie op: www.nk-tegelwippen.nl

Eindelijk... SCHIEBROEK OP SAFARI!
10 september 2022    www.kunstfestival.nl
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SCHAAPSCHEERDERSFEEST WILGENHOF
Op woensdagmiddag 25 mei is het jaarlijkse 
Schaapscheerdersfeest op kinderboerderij De Wilgenhof. De 
schapen van de kinderboerderij doen dan ‘hun jasje’ uit, zodat 
ze goed tegen de warmte kunnen. Daarnaast zijn er tal van 
andere interessante en leuke festiviteiten op de kinderboerderij. 
Zo is er een markt met kraampjes met demonstraties, 
ambachtelijke producten en met plantenstekjes. Ook zijn er 
verschillende knutselactiviteiten voor de kinderen rondom wol.
Trista, medewerker Kinderboerderijen vertelt erover: “Vroeger 
hadden alle schapen haar dat in het voorjaar vanzelf losliet. 
Maar mensen hebben de schapen zo gefokt, dat dit niet meer 
mogelijk is. Daarom worden ze geschoren. We doen dat in het 
voorjaar, omdat het dan ook al flink warm kan worden.” Het 
scheren van één schaap op de kinderboerderij duurt ongeveer 
15 minuten. In een bedrijf waar professioneel schapen worden 
gehouden, gaat het scheren sneller.
Het Schaapscheerdersfeest op De Wilgenhof (Ringdijk 76) is 
op 25 mei van 13.00 - 16.00 uur. Kun je dan niet of wil je vaker? 
Op zondag 15 mei is er ook een Schaapscheerdersfeest op 
Kinderboerderij De Kraal (Langepad 60).

De Stekjeskraam
Planten en stekjes zijn ‘in’. Er verschijnen steeds meer 
plantenwinkels, stekjesmarkten en heuse plantenasiels. En 
dat is natuurlijk niet voor niets. Het is belangrijk dat we onze 
woon- en leefomgeving vergroenen. Judith en Steevy, twee 
Tuinvrouwen van Natuurstad Rotterdam, haken graag aan op 
deze trend en staan tijdens het Schaapscheerdersfeest met 
een kraam met stekjes van buitenplanten. De stekjes zijn voor 
een aantrekkelijke prijs te koop. “Na het snoeien in de winter 
verdwijnt het groenafval altijd op de composthoop. Maar dat is 
eigenlijk zonde vonden wij”, meldt Steevy.

“Want je kunt er ook stekjes van maken, en zorgen dat 
deze in de wijk terechtkomen. Hiermee vergroten we de 
biodiversiteit in de omgeving van onze locaties. De bijen en 
andere insecten zijn er blij mee.” Judith vult aan: “De afgelopen 
maanden hebben we veel snoeigoed en uitlopers van planten 
opgekweekt tot stekjes. Zoals vlinder- en bessenstruiken, 
aardbeienplanten, akelei en kamille.” 
“Hiermee willen we gelijk laten zien dat De Wilgenhof meer 
is dan een kinderboerderij”, vertelt Judith tot slot. “Ook ons 
Voedselbos, de (school)tuinen en de kas, waar we planten 
opkweken, zijn toegankelijk voor bezoekers.”  
De Stekjeskraam staat ook op het Schaapscheerdersfeest bij 
Kinderboerderij De Kraal op 15 mei. 
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TandarTsprakTijk 
kasTanjesingel

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

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek

Tel.: 010-418 44 84 
(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur) 

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 natu-

urlijk 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

9 mei 
10 mei
10 mei
14 mei 
19 mei 
4 juni 
4 juni
2 juli

Atelier Beeldend 50+ 
Zangclub 50+ 
Kennismaken met viool 50+
De Verhalenclub Ringdijk
Try out: instrumenten mix
Peutermix Er was eens... 
Kleutermix Er was eens... 
Pluk de dag festival 

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

Deze lessen starten in mei en juni:

Boost jouw
Creativiteit
Kom spelen, dansen of muziek maken 
bij SKVR Ringdijk. Meld je nu aan!
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Schiebroek van Toen (deel 71) 

W
Margot Leeninga

       e zijn nog niet klaar met het verhaal van het oude
 Raadhuis van Schiebroek. Naar aanleiding van het 
artikel in december 2021 werden we gebeld door de heer 
Oostendorp, wiens vader politieagent was in Hillegersberg-
Schiebroek.

Oude Raadhuis Schiebroek
"Mijn vader. Anton Oostendorp, kwam in 1940 vanuit 
Amsterdam naar Rotterdam om bij de politie te werken", 
vertelt Ton Oostendorp. "In 1943 zijn mijn ouders getrouwd 
en kwamen ze te wonen aan de Groen van Prinstererstraat. In 
1949 werd ik geboren en ik bezocht de Helen Parkhurstschool 
op de kop van de Noorderhavenkade. Ik kom uit een katholiek 
gezin, maar mijn ouders waren ruimdenkend. Vader vond dat 
je met iedereen om moest kunnen gaan. Mijn moeder was 
zweminstructrice.  In 1957 zijn we naar de Nagelkruidstraat in 
Schiebroek verhuisd. De standplaats van mijn vader was zowel 
Ringdijk als Straatweg, maar soms op de post aan de Bergweg. 
In een later stadium zijn we naar een grotere woning verhuisd 
in de Strobloemstraat. Daar betrokken we de bovenste woning, 
waar ook een vliering was. Vader was actief in Schiebroek: 
hij organiseerde met de vrijwilligers van de Schiebroekse 
Gemeenschap fietstochten. Ik werd er dan opuit gestuurd om 
vooraf te controleren of de vragen/antwoorden wel klopten. 
Zowel de start als de finish van de fietstocht was in de Goede 
Herderkerk. Er was een dame die altijd deelnam en die ik 
nog zó voor ogen heb. Ik meen dat haar naam Greve was, 
een lange statige vrouw. En dan had je nog de heer de Groot 
uit de Gentiaanstraat; hij was een van de organisatoren van 
de Schiebroekse Gemeenschap. Ook de vakantieactiviteiten 
die in De Brandaris werden georganiseerd, bezocht ik vaak. 
In de kelder van het Raadhuis woonde de conciërge van het 
politiebureau aan de Ringdijk, de heer Bot met zijn gezin."

Herinneringen
"Hoewel ik op mijn 21e Schiebroek verliet kan ik me nog veel 
levendig herinneren. De winkels aan de Peppelweg met aan de
                                                   Lupinehof de garage 
         van Simon Heijndijk. Hij 
was vertegenwoordiger 

van Feijenoord en zorgde regelmatig gratis kaartjes." "Ik zie 
het nog voor me: in het stadion liep een mannetje rond met 
Koetjesrepen, vijf voor een kwartje. En als de wedstrijd was 
afgelopen, waren het er zeven voor een kwartje."

Wilgenplasje
"We zwommen in het Wilgenplasje en in die tijd waren er 
twee struise dames van de gemeente die, al varend in een 
klein bootje, toezicht hielden. Ze kenden mijn moeder die en 
als ik daar geweest was, kreeg mijn moeder telkenmale te 
horen: we begrijpen niet dat dat een kind van jou is... kennelijk 
zwom ik niet naar behoren. In die tijd volgde ik ook judolessen 
bij sportschool Snijder aan de Adrianalaan tegenover de 
fietsenwinkel van Wulffraat." 

Tot slot
"Ik heb in mijn werkzame leven bij de luchtvaart veel gereisd en 
merendeels in Noord-Holland gewoond. Maar sinds een paar 
jaar ben ik terug in de buurt en dat bevalt me prima. Bij toeval 
kwam ik laatst ook een schoolvriend tegen; dat zijn leuke 
ontmoetingen. Ik kijk graag terug op mijn jeugd in Schiebroek." 

Reageren
Wilt u reageren op dit artikel of wilt u uw verhaal vertellen over 
Oud-Schiebroek, laat het dan weten. 
E: redactie@leven-in-schiebroek.nl, tel. 06-22486463. 

Anton Oostendorp (1940)

Geen LiS-magazine ontvangen?

Stuur dan een e-mail naar:
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Als  u een nee/nee-sticker op de brievenbus 
hebt, mogen wij het blad niet bezorgen!

was vertegenwoordiger 
van Hillmann Imp auto's 
en organiseerde
autoraces. Het waren
mooie auto's met 
knallende uitlaat,
geweldig om naar te
kijken! Het gemaal aan
de Meidoornsingel was
ook zo'n plek om nooit
te vergeten. Van pallets
bouwde ik met vriendjes
een vlot en in de vijver
gingen we varen. Paul
Schouten was een van
mijn vrienden; hij woonde
aan de Wilgenlei. Zijn
vader was aandeelhouder
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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”

In 1977 stapte een 8-jarige jongen uit de Adrianalaan met zijn 
vader wijkgebouw Castagnet binnen. De vader, groot fan van 
Louis van Dijk, vertelde zijn zoon dat hij verzoekjes aan mocht 
vragen tijdens de pauze. Aan de tafel bij de toen al bekende 
pianist, gaf de jongen verschillende nummers door, die 
vervolgens soepel aan elkaar werden geïmproviseerd in het 
tweede deel van het concert.  

Gerse Gasten 
Ruim veertig jaar later was Mike Boddé opnieuw aan de 
Kastanjesingel voor het Tv-programma Gerse Gasten van 
Sander de Kramer. Nog altijd het hoge podium, de grote zaal, 
het bordje boven de deur met de rode letters van de Castagnet. 
En in het archief van de Schiebroekse Gemeenschap (nu Leven 
in Schiebroek, red.) vonden we zelfs nog de aankondiging van 
het optreden van Louis van Dijk. Het optreden wat Mike destijds 
heeft doen besluiten dat hij wilde leren improviseren. En dat 
leren is hem gelukt, want inmiddels is hijzelf een groot voorbeeld 
voor veel jonge muzikanten die net als hij toen, hun droom willen 
vervullen. 

De Buurvrouw 
Op de muur van het pand staat nu met grote letters De 
Buurvrouw en als wijkcentrum is het tegenwoordig ook als 
zodanig bekend. Toch is er niets veranderd aan de intenties als 
theater. Nog iedere dag willen we mensen inspireren om hun 
talent dichtbij huis te ontdekken en te ontwikkelen. En of ze nu 
ooit de Rotterdamse Schouwburg vol krijgen of slechts eindigen 
tussen de schuifdeuren aan de Adrianalaan doet er niet toe. Het 
gaat erom dat je iets ontdekt waar je plezier aan beleeft.  

De Buurvrouw wil daarom ook een programmering die aansluit 
bij de wensen van de wijk. Sterker nog: we willen dat de 
bewoners zelf bepalen wat er te zien, te horen en te beleven 

DE BUURVROUW: JOUW THEATER IN DE WIJK

is. Het is tenslotte “jouw” theater. Om dat voor elkaar te 
krijgen kun je actief meedenken, meedoen en meehelpen 
in de programmering en tijdens optredens. Daarvoor hoef 
je geen ervaring te hebben, geen achtergrond of studie in 
cultuur, maar vooral goede zin en samen willen werken met 
de buren. We starten eind mei met een eerste bijeenkomst 
waar we meer informatie geven over hoe we samen willen 
programmeren.

Interesse?
Iedereen is welkom, of je nu 8 of 88 bent, alleen of samen 
wilt komen, van hardrock houdt of toch liever een concert 
van Bach wilt horen. Het enige wat je nu even moet doen is 
ons laten weten dat je interesse hebt om mee te doen. Dan 
ontvang je tegen die tijd een persoonlijke uitnodiging om deel 
te nemen. Aanmelden kan heel eenvoudig door een mail te 
sturen naar info@buurvrouwrotterdam.nl

Louis van Dijk in Castagnet
op 3 april 1977
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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: redactie

Kopij/advertenties
Het volgende magazine komt uit op 
23 juni 2022 (onder voorbehoud). 
U kunt uw kopij vóór 24 mei 2021 inleveren:
e: 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 en Plus.

lopende rekening, voorkomt u ook dat anderen grote bedragen 
van uw rekening kunnen halen. Het is ook belangrijk om een 
dagopnamelimiet in te stellen. Automatisch staat deze op 
ongeveer 1000 euro. Stel deze limiet bij naar bijvoorbeeld 200 
euro. Bij eventueel diefstal van uw pinpas en pincode (bij een 
babbeltruc) is de schade minder groot. Vraag uw bank naar de 
mogelijkheden.  

Bent u slachtoffer van helpdeskfraude?
Indien de oplichter (mogelijk) toegang tot uw computer heeft 
gehad, neemt u dan onmiddelijk deze maatregelen: 
• Informeer direct uw bank en vraag hen alert te zijn op
 vreemde transacties die plaatsvinden met uw rekening/
 account.
• Controleer of er kwaadaardige software (malware) op uw
 computer is geinstalleerd, en verwijder deze. Schakel 
 hiervoor een specialist in als dat nodig is..
• Als u er zeker van bent dat de oplichter niet meer kan
 "meekijken", pas dan zo snel mogelijk al uw gebruikersnamen
 én wachtwoorden aan. Denk hierbij aan uw computer,
 internetbankieren-gegevens en uw e-mailaccounts. 
 Maak gebruik van veilige wachtwoorden. Op internet kunt u
 vinden hoe u een veilig wachtwoord maakt.
 Doe aangifte van helpdeskfraude bij de politie!

De laatste tijd komen er toch weer wat berichten bij ons binnen 
dat mensen zijn opgelicht of dat dit bijna is gebeurd.

Tips voor veilig pinnen
Als u geld moet pinnen, doe dat dan zover als dat tegenwoor-
dig nog gaat, ergens binnen. Maar ook binnen is het verstandig 
om alert te zijn en veilig te pinnen. Zorg dat u altijd uw scherm 
afschermt tijdens het intoetsen van de pincode. Laat u niet 
afleiden, ook niet als iemand zegt dat u bijvoorbeeld een 
bankbiljet heeft laten vallen. Als u toch twijfelt en denkt dat 
het gevallen geld van u is, stop het geld dan in uw jaszak en 
niet, in het zicht van anderen, in uw portemonnee. Wanneer er 
iemand vlak achter u gaat staan tijdens het pinnen, vraag dan 
vriendelijk of deze persoon u wat privacy wilt geven en afstand 
wilt nemen. Berg uw geld en pasjes in verschillende vakjes op 
in uw portemonnee.
Bent u nu toch nog het slachtoffer geworden? Blokkeer dan zo 
snel mogelijk uw pinpas en doe aangifte bij de politie. Voorkom 
na een babbeltruc dat uw rekening wordt leeggehaald.
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 
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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

€ 525.000 K.K. op aanvraag € 450.000 K.K.

Dirk Swarteveldplein 2
3053 KN Rotterdam

109 m2 wonen

3 slaapkamers

192m2 wonen

4 slaapkamers

Kastanjeplein 109
3053 CB Rotterdam

Maskerbloemstraat 90
3053 EE Rotterdam

135m2 wonen

2 slaapkamers


