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WORD WAKKER SCHIEBROEK!
TIEN BANEN BREED HERRIE, STANK en 

FIJNSTOF IN ONZE ACHTERTUIN!
én het vliegveld én de HSL én Randstadrail én de G.K. van Hogendorpweg...
Wees alert en meld u!

Raamposter: bladzijde 8/9
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Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek,
telefoon: (010) 418 77 08

*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag
van 9.00 - 17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:
06 - 215 333 42

Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl

   * Dames en herenkapsalon * schoonheiDssalon          
  * peDicure/manicure

Openingstijden:

woensdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag: 9.30 - 14.30 uur
Maandag en dinsdag gesloten.

Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!

w w w . b r o e d e r s b r i l l e n c o n t a c t l e n z e n . n l

Ganzerikplein 10, 3053 EA Schiebroek
tel. 010-2261586/06-17540015

Nieuwe zomercollectie! En... leuke aanbiedingen tot 50% korting.
Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs

tel. 010-7518363/06-48277450

www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

De titel van dit boek is al veelbetekenend. 
In eerste instantie denk je: een normaal verhaal. Niets is 
echter wat het lijkt in deze roman. Je denkt de karakters en de 
situaties te doorgronden, maar met een kleine suggestieve zin 
komt er weer een andere, vreemde karaktertrek van een van de 
hoofdpersonen naar voren. En vreemd zijn ze allemaal! 
Maar ook meelijweekend en zeer zeker lachwekkend.

Het meest onder de indruk ben ik van het bijzondere 
taalgebruik. Met een woord of een gedachte krijg je weer een 
ander aspect van de hoofdpersonen te zien. Het zijn eigenlijk 
alllemaal absurde, beschadigde karakters, maar door de 
beschrijvingen leef je toch met ze mee en accepteer je alle 
ongewoonheden.

Eigenlijk is er geen ontknoping (een leuke discussie voor in 
een leesclub), maar de schrijfster maakt wel duidelijk dat er 
achter ieder mens meer schuil gaat.

De keuze van Liesbeth:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

Mensje van Keulen: 

LIEFDE HEEFT 

GEEN HERSENS
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Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

De regering bezuinigt met harde hand op allerlei zaken. Dan ben je blij als 
er eens ergens niet op bezuinigd wordt, denk je. Maar dat de minister heeft 
besloten om de voorgenomen snelweg A13/16 niet weg te bezuinigen en daar 
een tolweg van te maken, betekent geen feestje voor de (deel)gemeenten langs 
het tracé van de weg en al helemaal niet voor  Schiebroek.
Op 24 januari boog de commissie Schiebroek-Terbregge zich over een brief  
waarin ons dagelijks bestuur een voorlopig standpunt over de weg had 
opgesteld. Men ging akkoord mits aan een aantal randvoorwaarden over de 
leefbaarheid was voldaan, daar kwam de brief op neer. De commissie kreeg de 
vraag voorgelegd hier commentaar en advies op te geven vanuit de gebieden  
die de commissie vertegenwoordigt, onze wijk en Terbregge. Vanzelfsprekend, 
zult u zeggen. Maar het eerste dat de Werkgroep Planologie Schiebroek in de 
inspraakronde tegen de commissie opmerkte was dat de commissie nu al zo’n 
anderhalf uur aan het praten was geweest over Terbregge en… de Molenlaan! 
Schiebroek werd in de hele discussie nog niet één keer genoemd.

SCHRIJNEND
Voor ons, als Schiebroekenaren is dit wel een bijzonder schrijnende zaak,  
betoogde Alex Commandeur, voorzitter van de werkgroep. Vaststaat dat 
Schiebroek geen enkel voordeel van de weg zal ondervinden, maar wel heel 
veel nadeel! Bij aanleg van de weg zal onze wijk worden omgezet van een goed 
op het centrum aansluitende woonwijk tot een eiland te midden van snelwegen. 
En tot die weg heeft Schiebroek dan niet eens een directe toegang!  
Dat is nog niet alles, ging hij voort: ”Indien de A13/16 wordt aangelegd zal 
dit voor onze wijk leiden tot meer geluidsoverlast en meer fijnstof, een zware 
aanslag op de leefbaarheid van Schiebroek. Maar de weg heeft ook andere 
nadelen. Het staat buiten kijf dat, ondanks alle pogingen in het ontwerp 
om dat te verzachten, de weg een verwoestende uitwerking zal hebben 
op het bestaande landschap. Een cultuurhistorisch waardevol element 
als de Wildersekade wordt er direct door bedreigd. Maar ook modernere 
landschapsonderdelen als het Schiebroekse Park en de nog aan te leggen 
Vlinderstrik. Het voorgenomen tracé van de weg gaat uit van een overdekte 
tunnel door het Bergse Bos; ter hoogte van het park en de Vlinderstrik zal de 
weg worden “ingepakt in landschappelijk hoogwaardige geluidswallen”(een 
zogenaamd akoestisch landschap). Dat klinkt mooi, maar het betekent wel dat 
een grote hoeveelheid grond verzet zal moeten worden om een wal ter plaatse 
te maken. Die grond is nu park of  Vlinderstrik. In de praktijk betekent dat dus 
dat er een grote strook van deze gebieden afgesneden zal moeten worden om 

Lieve mensen,
Tja... dat er bezuinigd moest worden, dat wisten we wel. Dat 
we een steentje bij moesten dragen, dat wisten we ook. Dat het 
hele fundament onder de organisatie is wegbezuinigd door de 
deelgemeente... nee, dat wisten we niet en toen het gebeurde, 
geloofden we het niet. Maar het is wel zo.
Maar we laten ons niet monddood maken, we gaan door. 
Met uw steun. Omdat het nodig is. 
Wees ruimhartig en steun ons financieel juist nu!
      LISje

LEVEN in SCHIEBROEK - DONATIE

Hierbij machtig ik de Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek (SBO) 
om, tot nadere opzegging, jaarlijks een bedrag van € 5,- af te schrijven 
van mijn bankrekening ............................................................................

Naam + voorletters: ..........................................................................

Adres: ...............................................................................................

Postcode + woonplaats: ....................................................................

Teln: ............................... e-mailadres: ..............................................

Handtekening   Datum

.................................................  ........................................

Na incasso bent u gemachtigd om de afschrijving te weigeren. De termijn die 
hiervoor staat is 56 dagen.

Wilt u deze bon s.v.p. inleveren of zenden aan:
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam.

de wal te realiseren. En daarmee verliest Schiebroek veel groen! Maar ook 
dat is nog niet het laatste nadeel waarmee Schiebroek geconfronteerd gaat 
worden. De weg zal ook zorgen voor een toename van de toch al aanzienlijke 
geluidsoverlast. Schiebroek heeft al te maken met de HSL, de Randstadrail, 
Rotterdam Airport en de G.K. van Hogendorpweg. En juist die zal door de 
nieuwe weg nog intensiever worden gebruikt. Een weg waar nu al de grootste 
geluidsoverlast van Schiebroek plaatsvindt.”

De commissie knoopte deze kritiek goed in de oren en in de daaropvolgende 
deelraadsvergadering kwamen de nadelen voor onze deelgemeente en vooral 
ook voor Schiebroek breeduit aan de orde. De fracties spraken zich duidelijk uit: 
men vond het advies dat de deelgemeente aan de Regio en de stad ging geven 
veel te slap. Er werd te weinig rekening gehouden met bewoners en er werden 
hoge kosten gemaakt  zonder dat duidelijk was of het ook iets zou opleveren. 
En bovenal vond men dat de deelgemeente met dit advies “alles al weggegeven 
had”, met andere woorden zichzelf als onderhandelingspartner van de kaart 
had geveegd. Mevrouw Zeegers, de portefeuillehoudster, veegde al deze kritiek 
van tafel. Zij “wil proberen zich hard te maken voor een goede inpassing van de 
weg,” dat wel.
     lees verder op pagina 5

A13-A16: ZWARE TOL VOOR SCHIEBROEK!
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ALGEMENE RECHTSPRAKTIJK/
STRAFRECHTSPECIALIST

BLOK’S PAPERWORK
U bent van harte welkom! 

PEPPELWEG 152

Loop eens binnen in onze gezellige winkel. U kunt er 
van alles vinden: boeken, kleding, kinderspeelgoed 
en glaswerk. Er is vast wel iets van uw gading bij. En 
hebt u zelf ook spulletjes over? Breng ze dan bij ons, 
u maakt er anderen weer blij mee. 
De vrijwilligers van Blok’s ontvangen u graag! 
Surf ook eens naar onze website: www.blokspaperwork.nl

  Stichting Blok’s Paperwork, Peppelweg 152, 3053 GW Rotterdam, tel. 010-418 93 33    
www.blokspaperwork.nl    info@blokspaperwork.nl

De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

HEMA IEDERE MAANDAG OM 9.00 UUR OPEN!

VRIEND!

Wie wil er nou geen vriend? Wij in ieder geval wel en wij 
zijn de vrijwilligers van het Kunstfestival. Wij zijn met 
elkaar bevriend, hebben een vriendenkring en zoeken 
daarvoor uitbreiding.
Die vriendschap levert ook wat op: voor slechts € 12,- per 
jaar op bankrekening 1556 54 543 t.n.v. Stichting Kunst-
festival Schiebroek wordt u op de hoogte gehouden van 
alle activiteiten (Vergeet uw naam en adres niet te vermelden!)
Mogen wij u verwelkomen? Graag tot spoedig dan!

KUNSTFESTIVAL SCHIEBROEK

VRIEND!
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De verkiezingen voor de (deel)gemeenteraad liggen nog maar twee jaar achter 
ons, maar toch hebben in ons deelgemeentelijk bestuur al twee wisselingen 
van de wacht  plaatsgevonden. Eerst werd de portefeuillehouder welzijn, Dea de 
Coninck van Leefbaar Rotterdam, vervangen door Edward Sterenborg, PvdA en 
nu, halverwege de rit, heeft portefeuillehouder Buitenruimte Adriaan Pieterson 
(D66) het bestuurlijk stokje overgedragen aan D66’er Chantal Zeegers.  
Op 2 februari kwam zij kennismaken met het bestuur van onze bewoners-
organisatie. Het werd een boeiend gesprek over wat wenselijk en vooral wat nog 
mogelijk is om te realiseren in de tijd die nog rest voor deze bestuursronde.
Mevrouw Zeegers gaf duidelijk aan een realistische insteek te prefereren. Dus 
liet zij zich uitgebreid voorlichten over de knelpunten en probleemzaken op het 
gebied van de buitenruimte. Om vervolgens nuchter te analyseren waar en hoe 
zij in de komende tijd misschien iets zou kunnen betekenen voor Schiebroek.  
Dit vanuit een aanpak waarin de burgerparticipatie, het betrekken van de burger 
bij zijn omgeving voorop staat.

Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Het bestuur van Leven-in Schiebroek, voor deze gelegenheid aangevuld met Alex 
Commandeur, voorzitter van de Werkgroep Planologie, kon de portefeuillehouder 
zo op het voornaamste pijnpunt in de buitenruimte wijzen: de zorg om de 
omgeving van (bouw)projecten die half af zijn of in de wacht staan om te 
starten. Schiebroek kent veel van die punten: de Lupine, half afgebouwd, 
met braakliggend terrein met bouwmaterialen rondom en een niet afgewerkte 
infrastructuur erin, de uit het niets aangekondigde en vervolgens op de lange 
baan geschoven sloop in bepaalde straten van Schiebroek-Zuid, het niet-
afgemaakte station Meijersplein… en zo kon het nog wel even doorgaan; stuk 
voor stuk zaken die een negatieve uitstraling hebben naar de omgeving die dan 
ook letterlijk in het slop dreigt te raken.

GEEN ILLUSIE
Men was het al snel eens dat bij al deze zaken de huidige recessie een 
belangrijke rol speelt. Mevrouw Zeegers maakt zich niet de illusie die crisis even 
te kunnen oplossen of fondsen voor doorgang van projecten uit de hoge hoed 
te kunnen toveren. “Maar wel wil ik, waar dit in de komende tijd mogelijk is, 
orde aanbrengen en verloedering voorkomen”, zegt zij. “Vooral door duidelijkheid 
te verschaffen waar dat kan. Het moet niet zo zijn dat mensen almaar in 
onzekerheid leven terwijl er ergens, onzichtbaar plannen worden opgesteld of 
gewijzigd. Mijn streven is  zoveel mogelijk openheid. Vertellen wat je van plan 
bent, luisteren naar plannen van omwonenden en zeggen dat iets kan. Of niet 
kan. Of dat het wel kan maar dat het nog even zal duren. “Wijzend op het 
artikel in ons laatste blad over het Meijersplein: “Ook als je niet kunt verklaren 
waarom het allemaal zo lang heeft moeten duren. Verklaar dan wat er wel en 
wanneer gaat gebeuren. Die voetgangerstunnel bijvoorbeeld, die wordt volgens 
de planning opgeleverd in week 6.” Iedereen kijkt weifelend naar buiten, naar de 
strakbevroren stoep en singel. “Nou ja”, zegt ze, “behalve als het zo blijft vriezen 
natuurlijk, maar dat is dan een vertraging die iedereen kan verklaren.”
Als het aan Chantal Zeegers ligt wordt er de komende tijd voor elkaar gebracht 
wat er maar mogelijk is, ondanks recessie, ondanks bevroren kredieten, zwaar 
weer of hoe het nog meer mag heten. Alleen de echte weersomstandigheden, 
daar heb je geen vat op. Een realistisch standpunt. 

EEN REALISTISCH STANDPUNT

vervolg pagina 3 - A13-A16 Zware tol voor Schiebroek!

REALISME OF FATALISME?
Maar zij denkt dat alleen te kunnen bereiken via deelname in de projectgroep 
die gaat begeleiden in de OTB( Ontwerp Trajectbouw)fase. Een voorbeeld van 
de realistische insteek die de portefeuillehoudster steeds in het oog wenst 
te houden? Dat valt zeer te betwijfelen. Los van de vraag of en wanneer de 
projectgroep wordt ingesteld mevrouw Zeegers nog wel bestuurder is – de 
bestuursperiode duurt nog maar twee jaar – en los van de vraag of er dan 
nog wel deelgemeenten bestaan, is er de vraag of het wel zover moet komen 
dat er een OTB-fase komt!. Want de deelgemeente heeft in haar definitieve 
advies weliswaar een paar van de bezwaren die door bewoners zijn genoemd 
overgenomen, maar één heel groot bezwaar er niet ingezet: 
WIJ WILLEN DIE WEG NIET!
Die weg levert ons namelijk alleen maar narigheid op en geen enkel voordeel, 
ook niet voor de Molenlaan. Je hebt heus geen diepgaande verkeersstudie 
nodig om te weten dat het sluipverkeer echt niet de Molenlaan zal verruilen 
voor de A13/16 als dat een tolweg is. Dat onze bestuurster niet volmondig 
Nee! zegt tegen de weg is geen voorbeeld van realisme, maar van fatalisme. 
Overbodig fatalisme. Want wij zijn niet de enigen die die weg niet willen:  De 

diverse fracties in de gemeenteraad hebben zich al zeer kritisch uitgelaten 
over de voordelen die de weg zou hebben in relatie tot het verlies aan het 
voor de leefbaarheid zo noodzakelijk groen. De gemeentelijke commissie die 
de vergadering van de gemeenteraad voorbereidt heeft al twee zittingen in 
plaats van één uitgetrokken om zich goed te beraden over alle kritiek die door 
diverse groeperingen op het voorstel wordt geuit en de vergadering van de 
gemeenteraad is hierdoor verplaatst van 15 maart naar 5 april. Dat geeft tijd 
om bezwaar in te dienen. Bezwaren waar-
voor de commissie alle tijd heeft uitgetrok-
ken om te luisteren. En waar de gemeente-
raad zijn voordeel mee kan doen. Het is de
hoogste tijd om in actie te komen! Hang in 
ieder geval de raamposter op! (blz.8/9).

 
Meld u aan bij de bewonersorganisatie 
Leven in Schiebroek; samen moeten wij 
het tij kunnen keren! Tel. 422 77 28 of
info@leven-in-schiebroek.nl.

Chantal Zeegers D66
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Spindler Makelaars

THUIS       
IN SCHIEBROEK

IK WOON IN TUINSTAD SCHIEBROEK!
Een fijne wijk om in te wonen. 
Met veel groen.
Dat willen we graag zo houden. 
Steun uw bewonersorganisatie LiS. 
Steun dit blad!

Maak een bedrag over op rekening 
000590484 t.n.v. Samenwerkende 
Bewonersorganisaties Schiebroek 
o.v.v. donatie 2012.
Hartelijk bedankt! 
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 10)

De herinneringen van Kees Donker in aflevering 9 van deze rubriek 
zorgden voor heel wat reacties. Mevrouw Van ‘t Wout belde op om
te vertellen dat zij nog een exemplaar van de bewuste zak
met het oog in huis heeft. Overigens werd dat ontwerp door
de buurman gemaakt. 
Mw. Wilma Peek schreef dat zij geniet van de verhalen. Zij is in de 
Acacialaan geboren en woont nu aan de overkant, kijkt op de 
pandjes nr. 30 waar vroeger Hartmann Tabakswaren zat en nr. 31 
waar zij bij de Spar boodschappen voor oma ging doen. 
Het schildersbedrijf van grootvader Peek in de Acacialaan 18 wordt
nog gemist, evenals bakkerij Slob aan de Adrianalaan 257. 
Mw. Peek noemt ook nog de speeltuin aan de Lindesingel waar nu 
volkstuintjes zijn.
Dan de reactie van de heer Roozenbeek: “Een mooi stukje over het 
aantal winkels in Tuinstad Schiebroek. Er zijn winkels bij die aan 
mijn herinneringen waren ontschoten. Twee bedrijven kwamen 
weer boven: het slachthuis aan de Adrianalaan op hetzelfde 
terrein waar fietsenmaker Phlip Dijkshoorn was gevestigd en aan 
de overkant (nu parkeerplaats, red.) de tuinderij (koude grond) van Siem 
Eigenraam.”
Tenslotte nog een reactie van W. Dijkshoorn: “Vermeld staat dat nr. 32 banket-
bakkerij Van Dijk is, maar dit is banketbakkerij/ijsverkoop Slob.
Ik weet het tamelijk goed want ik ken de heer K. Donker ook goed want ik 
heb vroeger met hem op een zolder bij zijn ouders regelmatig met Dinkey Toys 
gespeeld. Ook ken ik nog drie namen op het voetbalplaatje, want ik ben er zelf 
een van.”
Er is ook een vraag gekomen: wie weet welke winkel er was gevestigd op de 
hoek van de Ribeslaan en de Populierenlaan. Nu zit er een antiekhandel, 
daarvoor was slagerij Patings, daarvoor Slagerij Van Eembergen. Er zijn 
geruchten dat er een kruidenier heeft gezeten. Weet u het? Laat het ons dan 
even weten! En wie weet de naam van het hoedenwinkeltje dat in een woonhuis 
op de Larikslaan was gevestigd?
Voor deze aflevering waren we op bezoek bij Corrie en Bart van Leeuwen.

HARBOUR JAZZBAND 
Corrie van Leeuwen(1941) weet zich nog precies te herinneren wanneer 
ze verhuisde van Kralingen naar Schiebroek. “Er woonden twee tantes in 
Schiebroek, een op de hoek van het Kastanjeplein en de Papaverlaan en de 
andere in de Prunuslaan. Daar gingen we regelmatig op bezoek. Mijn vader was 
aannemer en bouwde een huizenblok aan de Meidoornsingel. Toen dat in 1955 
gereed kwam, zijn we daar gaan wonen, op nummer 142. De Peppelweg was op 
dat moment in aanbouw. 
We waren thuis met ons zevenen, mijn ouders, vier kinderen en mijn opa, 
die toen nog bij ons inwoonde. Inmiddels zat ik al op de middelbare 
school; ik volgde de mulo in de Bieslandstraat. Ook was ik lid van de 
gymnastiekvereniging in Blijdorp bij gymleraar Jan in ‘t Hout. Wij gymden op de 
zolder van de Bergsingel-HBS. Meer dan dertig jaar ben ik daar lid van geweest. 
Bij ons thuis waren vriendjes ook altijd welkom. In 1956 had Ferdi Meijer met 
buurtgenoten waaronder Hans Speelman, Jan Peridon en Karel Bonheur een 
band opgericht. Karel woonde in de Lijsterbeslaan, op nummer 60. Dat werd 
later de Harbour Jazzband.“

SPORTIEF
Corrie is haar leven lang heel actief met sporten. Naast de wekelijkse 
gymnastiek begon zij, toen zij in Schiebroek kwam wonen, met kanovaren. De 

kano lag in de Bergse Plas bij de werf van Cor Klok aan de Emmalaan. Daarna 
kwam er een zeilbootje (een kleine BM) met ligplaats aan de Bergse Voorplas.
Na de Mulo ging Corrie naar de Kunstacademie, waar ze Bart van Leeuwen 
(1937) leerde kennen. Corrie: “Ik was net ontgroend en toen kwam hij naar 
mij toe”, zegt ze lachend, wijzend op Bart. “Ja”, beaamt Bart, “samen met een 
aantal klasgenoten had ik een opdracht om reclame te maken voor no-iron 
overhemden en daar hadden we eigenlijk een ‘klein grietje’ voor nodig. Ik ben 
meteen op haar afgestapt. Mijn vriend zei: ‘Daar ga ik werk van maken’, maar 
dat wilde ik al, dus ik hield mijn mond. Zodoende had ik een voorsprong. “
Bart en Corrie waren en zijn echte watersporters en ze bouwden in de loop 
van de tijd een grote vriendenkring op aan de Plas en later op en rondom 
het Haringvliet. De sportiviteit van hun ouders bleek ook van invloed op de 
kinderen. Zowel Wessel als Martine werden enthousiaste wedstrijdzeilers; 
Martine werd zelfs in 1992 afgevaardigd naar de Olympische Spelen in 
Barcelona, waar ze een zevende prijs wist te bemachtigen.”

BUURTJE
Begin 1969 kwamen Corrie en Bart, na enige tijd op Zuidwijk te hebben 
gewoond, weer terug naar Schiebroek. Vader Hoebe had al een tijdje de 
leegkomende woningen in de gaten gehouden en toen de Lijsterbeslaan leeg 
kwam te staan, werden Corrie en Bart gewaarschuwd. 
“Op de hoek zat toen nog Anthos, de bloemenzaak”, vertelt Corie. “Op de 
andere hoek melkhandel Aurora en op de hoek van de Adrianalaan slijterij 
Montilla, recht tegenover Potjes. Bus 45 reed nog door de Adrianalaan.
Naast Potjes woonde de familie De Jong en daarnaast woonde Miep 
Hoogstraten met haar man; zij woonden bij haar moeder in. Miep had in de 
zomer wel eens een papegaai te logeren en dat dier kon ongelooflijk vals fluiten 
mét vibratie. Als je dan terugfloot deed hij het twee keer zo hard. In het huis 
daarnaast woonde de familie Peridon en daar weer naast woonde de familie 
Schut. De heer Schut was op enig moment minister van Volkshuisvesting.”

Corrie vervolgt: “De kruising op de Adrianalaan was en is echt heel gevaarlijk. 
Door de hoge heggen zie je vaak niet het verkeer aankomen en toen wij hier een 
jaar of twee woonden, gebeurde er een verschrikkelijk ongeluk, waarbij een jong 
meisje, dat achterop de brommer van haar vriendje zat, om het leven kwam.
    Lees verder op pagina 11
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Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam, 
telefoon 418 87 27

VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!

Ook voor uw reparaties zoals: goud, 

zilver, horloges en klokken, vakkundig 

gerepareerd met garantie. Rijgen en 

knopen, taxaties... Kortom, daarvoor 

bent u bij ons aan het juiste adres!

Verwen u zelf met de lekkerste... GRATIS SALADE.
Elke vrijdag en zaterdag krijgen alle klanten (bij besteding vanaf € 7,50) GRATIS 

200 gram salade. Elke week een andere. Welke?... dat is een verrassing!

Hans Camman “de Gemakkelijke Groenteman”
 Peppelweg 13a             010 243 99 22

Even voorstellen? Wij zijn René 
en Thea Kramer en wij franchisen 

sedert 1998 bakker Klootwijk aan de 
Peppelweg 79a in Schiebroek. Ons 
assortiment bestaat uit lekker vers 

gebakken brood, broodjes en banket 
en tevens verkopen wij overheerlijk 

gebak en taarten. Wij verzorgen 
ook graag voor u belegde broodjes 

en tevens kunnen wij het totale 
assortiment bij u bezorgen.

Peppelweg 79a, 3053 GD Rotterdam
tel: 010 4220593, fax: 010 2183240, www.klootwijk.nl 

Mooie 
Huiswijn: 

Pierre jean

€ 4,99

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 24,95

mmm... lekker!

Verjaardagstip: 

geef een “New Style” cadeaubon

modern, gewaagd 
of een 
compleet nieuwe look

“New Style”
Dames & Herenkapsalon

Clematisstraat 35a, Rotterdam (Peppelweg, Schiebroek) 
T (010) 418 98 00                  Ook op afspraak

HANS CAMMAN
“Uw Gemakkelijke Groenteman

Verse
     Groente

Lekker
     Fruit

Gezonde
    Salades

Kant & Klaar
     Maaltijden

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard
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Gelukkig remt tegenwoordig iedereen af bij de kruising, maar het blijft een 
gevaarlijk punt waar regelmatig bijna-ongelukken gebeuren. Je ziet ook dat 
mensen zich niet aan regels houden en gewoon tegen de richting in rijden”, 
aldus een bezorgde Corrie van Leeuwen.

Plotseling komt er nog een andere herinnering naar boven. “In de tuin van 
drogisterij Potjes stond een enorme populier die op een dag na een zware 
storm omviel. Dat gaf me toch een consternatie! De gevel van slijterij Montilla 
werd beschadigd en alles was versperd. We hebben onze zoon Wessel nog even 
op de stronk gezet, om te laten zien wat een enorme boom het was. Gelukkig 
gebeurden er geen persoonlijke ongelukken en is de boom aan stukken gezaagd 
en opgeruimd.”

HET BOEK DAT NIET MOCHT
Corrie zit vol verhalen, maar ook Bart heeft het nodige te vertellen. Hij is 
reclametekenaar en heeft altijd vanuit huis gewerkt. Acht jaar lang verzorgde hij 
de strip “Brammetje Fok” in het Rotterdamsch Nieuwsblad. Vanwege de fusie 
met De Haagsche Courant liep die serie af en Bart zocht nieuw werk.
“Op dat moment was onze zoon Wessel ziek en ik las hem de boekjes van Okkie 
Pepernoot voor. Toen ik de plaatjes eens goed bekeek, dacht ik: ‘Dat kan ik 
beter’ en ik belde heel brutaal de uitgever met die mededeling. Het resultaat 
was dat ik de hele serie van Okkie Pepernoot opnieuw mocht illustreren. Kort 
daarna volgde er een andere, bijzondere opdracht. Auteur Bert Maasland 
schreef een kinderboek, waarbij de zoons van (toen nog) Prinses Beatrix en 
Prins Claus centraal stonden. Het verhaal ging over een kaboutertje dat in de 
paleistuin woonde en waarmee de kinderen vriendschap sloten. 
Van de Rijksvoorlichtingsdienst ontving ik foto’s van de kinderen, maar daar 
mocht ik natuurlijk niet dat kaboutertje op tekenen. Dus sneed ik het uit en 
plakte het in de foto’s. Dat mocht niet van de RVD, maar kennelijk had ik een 
goede indruk gemaakt, want vervolgens werd gevraagd of ik het hele boek wilde 
tekenen.

MEDEDELING 
ORANJECOMITE SCHIEBROEK

Wessel van Leeuwen boven op de grote, omgevallen populier

In verband met de gebeurtenissen rond 
Prins Johan Friso heeft het Oranjecomité 
Schiebroek besloten om deze keer geen 
oproep te plaatsen. 

Nadere mededelingen omtrent de viering 
van Koninginnedag zullen in het komende 
magazine worden gedaan.

   Oranjecomité Schiebroek

Ik ging aan de slag en tekende, bijna fotografisch, de drie zoons van Prinses 
Beatrix en Prins Claus. Het boek werd uitgegeven, er volgde een presentatie 
waarbij het boek officieel werd overhandigd aan de schrijver en aan mij. 
Maar toen greep Prins Claus in: hij wilde niet dat zijn kinderen als sprookjes-
prinsjes werden afgebeeld. Dus werd het boek uit de handel genomen. 
Toen wij dat te horen kregen, is Corrie meteen naar Boekhandel Bokhorst 
gerend: er lagen nog drie exemplaren. Die heeft zij meteen gekocht.”

Bart en Corrie van Leeuwen wonen nog steeds met veel plezier in Schiebroek. 
Lange tijd hebben ze zich ervoor ingezet: ze organiseerden roeiwedstrijden in 
de parkvijver tijdens Koninginnedag, waren lid van het Anti-Bulderbaancomité 
en van het comité Houd Schiebroek Groen, dat ten tijde van de wijkverdichting 
(begin jaren ‘80) streed tegen de verstening van de tuinstad.

REAGEREN OP DIT ARTIKEL?
Wilt u reageren op dit artikel, stuur dan een e-mail naar: 
redactie@leven-in-schiebroek.nl.
De redactie is op zoek naar verhalen van vroeger, naar foto’s en filmpjes van het 
oude Schiebroek, onze tuinstad. Neem contact met ons op: tel. 422 77 28. 
Bij geen gehoor kunt u het antwoordapparaat inspreken, wij nemen dan zo 
spoedig mogelijk contact met u op.
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Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

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

Peppelweg 128-130, Rotterdam-Schiebroek, tel. 010-4228025
www.meulman-profiel.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKKING

S c h u i f d e u r k a s t e n  o p  m a a t  g e m a a k t !
       - 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
        - Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
        - In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.

 * BINNENZONWERING  * VERF EN BEHANG
 * VOUW/PLISSE- en   * JALOEZIËEN (OP MAAT) 
    ROLGORDIJNEN (OP MAAT)  * LAMELLEN (OP MAAT)

Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!

Wij verzorgen voor u uw:

M E U L M A N

Quitro Fashion
Damesmode

Peppelweg 70a, 3053 GN Rotterdam
T:  010 -  418 44 19,  www.quit ro.n l

spring 
2012

Hét adres in Schiebroek voor 
hippe kinderkleding en leuke 
kado's.
En dat alles tegen scherpe 
prijzen!

Het Kroontje, Peppelweg 15a, 3053 GA Rotterdam. Tel. 010-4657189, www.hetkroontje.nl

Leuke kinderwinkel is 
zeker uw bezoekje waard!
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ÆOLINE JUBILEERT!
Op zondagmiddag 1 april viert Mandoline- en gitaarorkest Æoline haar 80-jarig 
jubileum met een concert o.l.v. Martine Sikkenk. Het concert vindt plaats in de 
aula van de Wilgenstamschool, Wilgenlei 149 in Rotterdam-Schiebroek.
Het jubileumconcert begin om 14.30 uur en de toegang is een vrije gift. 
Aan dit bijzondere concert wordt medewerking verleend door Serenatella, 
bestaande uit Alessandra Serena, zang/accordeon en Nelleke ter Berg, gitaar 
en zang. Dit duo heeft zich gespecialiseerd van Italiaanse volksmelodieën.
Heeft u belangstelling en wellicht zin om aan te sluiten bij ons orkest? 
Mandoline- én gitaarspelers van alle leeftijden zijn van harte welkom!

Wij repeteren elke maandagavond in de Tuinzaal van Zorgcentrum Borgsate,
Meidoornsingel 181, Rotterdam/Schiebroek, van 19.45 uur tot 22.00 uur.
Voor meer informatie: www.aeoline.nl of bel Ria Sikkenk 010 - 4181033.

STEFAN BRIJS!
SCHRIJVERS IN SCHIEBROEK 

Advertorial

Hess uitvaartzorg is diep geworteld in Rotterdam en de naam zal velen dan 
ook bekend in de oren klinken. Het familiebedrijf bestaat namelijk dit jaar 
honderd jaar en is inmiddels toe aan de vierde generatie. 
Anno 2012 staan achterkleinzoon Arjen Hess en diens zwager Mark Elbers 
aan het roer van een team van vijftien medewerkers. Hess heeft twee eigen 
rouwcentra. In Capelle aan den IJssel staat het moderne rouwcentrum 
‘Hess’ met familiekamers en in de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek vinden we rouwcentrum ‘De Meidoorn’. Een bijzondere locatie.
Een uitvaart is een emotioneel proces. Daar hoort in de visie van Hess 
uitvaartzorg een persoonlijke aanpak bij. Het houdt in dat u gedurende 
het hele proces altijd te maken krijgt met dezelfde contactpersoon. 
In gesprekken probeert de uitvaartleider van Hess altijd de wensen te 
achterhalen en een beeld te krijgen van de overledene. 

Wensen
De maatschappij is sinds de start van Hess uitvaartzorg uiteraard enorm 
veranderd. Ook de wensen omtrent uitvaarten hebben een verandering 
doorgemaakt. Bij die veranderde wensen past ook de groeiende behoefte 
van nabestaanden om een overledene te kunnen bezoeken op de momenten 
die hen uitkomt, zonder afspraken. Steeds meer wordt daarom gekozen om 
afscheid te nemen in de eigen vertrouwde omgeving van het woonhuis.

Wilt u meer weten over Hess uitvaartzorg? 
Bekijk dan de website www.hess.nl

In samenwerking met Boekhandel Coelers en Bibliotheek Schiebroek-
Hillegersberg organiseert de Stichting Kunstfestival Schiebroek tweemaal per 
jaar een SCHRIJVERS-IN-SCHIEBROEK-avond in Cultureel Centrum Castagnet.
Op donderdag 22 maart 2012 is Stefan Brijs onze gast in de theaterzaal van 
Cultureel Centrum Castagnet. De avond begint om 20.30 uur, de zaal is om 
20.00 uur open. 

STEFAN BRIJS
Stefan Brijs werd geboren op 29 december 1969 in Genk (Belgisch-Limburg). 
In 1990 studeerde hij af als onderwijzer en begon als opvoeder aan zijn 
vroegere middelbare school te werken. Sinds 1999 schrijft Stefan Brijs voltijds.
Brijs debuteerde bij uitgeverij Atlas (Amsterdam) met De verwording, een 
magisch-realistische roman die opviel door zijn barokke taal. Een recensent 
noemde hem toen ‘een groot talent’ en ‘de hoop van de Vlaamse letteren’.
Na zijn debuut zwierf Brijs over Vlaamse begraafplaatsen, op zoek naar de 
resten van zijn literaire voorgangers, onder wie Gustaaf Vermeersch, Richard 
Minne, Maurice Gilliams en Karel van de Woestijne. Zijn queesten beschreef 
hij in Kruistochten, dat in 1998 verscheen. Deze essays kregen een vervolg 
in de krant De Standaard, waarvoor hij De vergeethoek maakte, een serie 
literaire portretten van vergeten Vlaamse schrijvers die in maart 2003 werden 
gebundeld.
In 2000 verscheen Arend, een aangrijpende roman over een misvormde 
jongen, die op zoek is naar zichzelf, naar begrip en naar liefde en ervan droomt 
om ooit te kunnen vliegen. In de zomer van 2001 was er de publicatie van Villa 
Keetje Tippel, die veel stof deed opwaaien. 
In de winter van 2001 verscheen Twee levens, een novelle die net als Arend in 
Vlaanderen en Nederland erg positief werd ontvangen. 
In oktober 2005 verscheen zijn nieuwe roman De engelenmaker. 
In oktober 2006 verscheen Korrels in Gods grote zandbak, een essaybundel 
over de schrijvers van Turnhout, onder wie Jan Renier Snieders, Emiel 
Fleerackers, Jozef Simons en Ward Hermans. Dit boek schreef Stefan Brijs in 
opdracht van de stad Turnhout en het Cultuurcentum De Warande.
Op 12 oktober 2011 verscheen zijn nieuwe roman: Post voor mevrouw 
Bromley. 

Kaarten à € 9,- p.p (inclusief een kopje koffie/thee en een 
versnapering) zijn verkrijgbaar bij boekhandel Coelers, Peppelweg 
124 en bij de balie van LCC Castagnet. 
Meer informatie: Stichting Kunstfestival Schiebroek
www.kunstfestival.nl, info@kunstfestival.nl

HESS JUBILEUM
100 jaar  dienstverlening en toewijding 
in de uitvaartzorg

Stefan Brijs (foto: Merlijn Doomernik)
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Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek 

LIDORGANISATIES
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
s.sinnecker@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Stichting Kunstfestival
Mw. M. van Slagmaat, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Mw. M. Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek
Mw. L. van Kleij-Gouw tel. 422 97 16
LETS Ruilwinkel
SVR, tel. 292 36 66
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. v.d. Meer, tel. 223 34 66
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl

DONATIES
Op bankrekening 59 04 84 kunt u uw bij-
drage storten t.n.v. penningmeester Samen-
werkende Bewonersorganisaties Schiebroek.

ADVERTENTIES
Informatie over advertentietarieven krijgt u 
bij het LiS-secretariaat, tel. 422 77 28 of bij 
redactie@leven-in-schiebroek.nl.

REDACTIE
Marijke van Seventer, Jan van Arkel, Kees 
Keller en Margot Leeninga
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 19 
april 2012. U kunt uw kopij vóór 19 
maart 2012 inleveren. 
Redactieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Klankbordgroep Zuringstraat
Mw. W. Hoogervorst, tel. 422 77 28
Actiecomité Asserpark
Mw. M. Plooij, tel. 422 77 28
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Bewonersgroep Hamakerstraat
Mw. L. Samson, tel. 840 64 09
Bewonersgroep Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761
Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid
Cocky van Trigt, tel. 418 29 46.

SBO-SECRETARIAAT
Kastanjesingel 80 (zij-ingang wijkgebouw 
Castagnet), tel. 422 77 28. Als u langs wilt 
komen, bel dan eerst even.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
Internet: www.leven-in-schiebroek.nl

CSI SCHIEBROEK

Vorige keer schreven wij over de opstart in Schiebroek van e-mailcirkels. Daarop 
kwamen wat vragen binnen over de inhoud en de werkwijze en of het mogelijk is 
om de cirkels op te zetten in meerdere delen van onze wijk. 
Welnu, zoals wij al eerder schreven is er voor een bepaald gebied of doelgroep 
een contactpersoon nodig die bereid is enige tijd te steken in het beheren 
van zo’n e-mailcirkel. In feite is het niets meer of minder dan beheerder te 
zijn van een aantal e-mailadressen, die gebruikt kunnen worden voor de 
informatieuitwisseling tussen hem/haar en de wijkagent.

Let wel: informatieuitwisseling gaat over wederkerigheid. Het kan dus zijn dat er 
vanuit de aangesloten wijkbewoners aktuele informatie komt op het gebied van 
veiligheid in de wijk. Deze wordt dan direct doorgespeeld aan de beheerder- 

intermediair, die de informatie op zijn beurt weer deelt met de anderen en de 
wijkagent en natuurlijk andersom. Doel is een snelle informatieverstrekking over 
uw woonomgeving en het snel delen van belangrijke informatie. 

Samen werken aan een veilige woonomgeving is een ander doel. In het gebied 
van de Molenvijver is een grote e-mailgroep opgezet en actief dankzij een 
bereidwillige bewoner.
Wij zoeken nog dergelijke contactpersonen met een groot plaatselijk netwerk in 
de rest van de wijk. Wij hopen van harte dat de animo groot zal zijn om aan dit 
project mee te doen.

Zelf zijn wij op dit ogenblik aan het nadenken om de cirkels zo veel als mogelijk 
kort en bondig met nuttige berichten te voeden aan de gang te houden.
Sommigen van u zijn al op de hoogte van onze dagelijks twitterberichten, 
gemaakt worden door mijn collega Leander Kolen. 
Leander geeft met deze berichten een kijkje in de dagelijkse werkzaamheden 
van ons wijkteam. Van hem begreep ik dat er al 650 volgers zijn. Vaak krijgen 
wij ook weer berichten terug, die voor ons weer nuttig kunnen zijn voor ons 
dagelijks werk. Ook Frits Knulst zal binnenkort gaan twitteren. 
U kunt ons volgens op www.twitter.com/prrhis.

Wij hopen de volgende keer te kunnen melden dat wij een aantal e-mailcirkels 
erbij hebben. Graag tot een volgende keer!

MARTIN VAN DER HEIJDEN, wijkagent martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl
en Frits Knulst, wijkagent frits.knulst@rijnmond.politie.nl
Telefoon 0900-8844.

E-MAILCIRKELS

Leven in Schiebroek
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U SCHRIJFT ONS...
DOEMKADE?
Op de website van Leven in Schiebroek werd ik geconfronteerd met 
een doembeeld.  Tien banen breed herrie, fijnstof en stankoverlast! 
Sluipverkeer over de G.K. van Hogendorpweg, omdat de beoogde 
verbindingsweg A13-A16 een tolweg wordt. Op Valentijnsdag ben ik naar de 
deelgemeenteraadsvergadering in de Castagnet getogen om eens te horen wat 
de door ons gekozen volksvertegenwoordiging daarvan vindt. Besproken werd 
een advies van het dagelijks bestuur aan de wethouder van Rotterdam over 
de ‘minst schadelijke variant’. Schiebroek komt niet in dat advies voor. Het 
Terbregseveld, de tunnel door het Lage Bergse Bos, allemaal vreselijk natuurlijk, 
maar waarom Schiebroek eruit gelaten? Wonen daar geen mensen? Hebben zij 
geen recht op schone lucht?
Dit deelgemeentebestuur is door ons gekozen. Je zou mogen verwachten dat 
zij bij dit soort problemen luisteren naar de bewoners. Niets is minder waar. 
De ingediende moties door de fracties voor een betere variant of om bewoners 
beter te betrekken werden zo van tafel geveegd. De halfzachte belofte van 
portefeuillehouder mevrouw Zeegers om te “proberen zich hard te maken” voor 
de bewoners stelde niets voor. Tijdens dat betoog kreeg ik meer en meer de 
neiging om, naar goed Engels voorbeeld, keihard boe te gaan roepen. Ik heb me 
ingehouden, maar moeilijk was het wel. 
We hebben niets te verwachten van dit deelgemeentebestuur dat het verkeer op 
de Molenlaan kennelijk belangrijker vindt dan de gezondheid van de bewoners 
van Schiebroek en zich ook nog in de luren laat leggen, omdat die weg niets 
oplost. Sterker nog: het wordt erger. Want automobilisten nemen gewoon de 
G.K. van Hogendorpweg en rijden via de Melanchthonweg en de Ringdijk gratis 
(daar hoef je geen tol te betalen) naar hun bestemming. 
Extra verkeersellende levert het op, maar dat werd niet gehoord.
Prima, dan is het dus aan ons. Iedereen in Schiebroek moet weten over dit 
walgelijke plan en zoveel mogelijk mensen moeten meestrijden tegen de A13/
A16.  ACTIE! ACTIE! ACTIE!!!
     Maartje van Klinken

HET FIETSJE…
Vanmorgen stond het fietsje er nog en morgen waarschijnlijk weer. Dag 
in dag uit vastgeklonken aan het hek voor de Wilgenstamschool aan de 
Meidoornsingel. En dat al zeker van voor de zomervakantie 2011. De grote 
verbouwing van de school had geen invloed op de staat waarin het fietsje 
verkeerde. Alleen het voorste tandwiel begon toch wat roestig te worden, verder 
prima.
Elke morgen kijk ik uit het raam, elke morgen dezelfde aanblik. Toch maar eens 
van dichtbij kijken. Een mooi vrijwel nieuw fietsje voor een kind van rond de tien 
jaar, zo schat ik dat in. Alles erop en eraan. Een grote ketting verbindt het fietsje 
met het hek. Niks aan de hand, zou je zeggen.
Maar hoe komt het toch dat dat fietsje er al zo lang staat? Het moet toch van 
iemand zijn? Iemand heeft het fietsje daar gestald, iemand moet dat fietsje 
toch missen?
Het lijkt mij geen lokfietsje, want zoveel geduld zal de politie toch niet hebben. 
Misschien van een leerling van de school? Om dat te weten te komen, ben ik 
de school ingestapt en heb de directie attent gemaakt op het al zo lang voor de 
school geparkeerde fietsje. Hierop is in alle klassen gevraagd of het betrokken 
fietsje van iemand was. En wat blijkt: van niemand!
Inmiddels is het voorjaar in aantocht en het fietsje staat er nog. Nu niet 
helemaal ongeschonden meer, want iemand heeft waarschijnlijk met een flinke 
trap een kronkel in het achterwiel teweeggebracht. 
Hoe nu verder? Wie ontrafelt dit raadsel?
   Buurman (naam en adres bij redactie bekend)

IN CASTAGNET:
Vrijdag 2 maart: Plan-D met Circus Santa Sangre (6+) 

Een ludieke circusdansvoorstelling vol spannende goochelacts en 
betoverende acrobatiek. Het toont ons een blik achter de schermen van hert 
circusbestaan. Na de voorstelling is er een goochel- en dansworkshop. 
Bij deelname aan de workshop krijgt men twee vrijkaartjes voor de 
voorstelling in Theater Zuidplein. 
Aanvang voorstelling: 16:00 uur, entree: € 4,50 / R’pas € 3,00
Aanvang workshop: 17.05 uur.

Zaterdag 3 maart en zondag 4 maart: 
Shantykoor Albatros met de musical “Op Volle Zee”
 Shantykoor Albatros bestaat uit ongeveer 20 leden en is opgericht in 1998.
In de musical  “Op Volle Zee” worden zeelieden geronseld om vrachten 
in opdracht van het V.O.C. te verzorgen van de Oost. Onderweg worden 
diverse avonturen beleefd die voor sommige zeelieden flink aangrijpend zijn. 
Zaterdag: aanvang: 20:00 uur, entree: € 6,50 / R’pas € 4,50
Zondag: aanvang: 14:00 uur, entree: € 6,50 / R’pas € 4,50

Woensdag 7 maart: Filmtheater, Nanny McPhee (6+)
In dit ondeugende en lieflijke fabeltje geeft Emma Thompson gestalte aan 
een persoon met een afschrikwekkende verschijning en magische krachten, 
die haar entree maakt in het huishouden van de onlangs tot weduwnaar 
geworden Mr. Brown. Daar gaat zij de uitdaging aan om zeven onhandelbare 
kinderen in het gareel te krijgen. 
Aanvang: 14:00 uur, entree: € 3,00 (inclusief popcorn)

Dinsdag 6 maart : Internationale Vrouwendag
Net als andere jaren wordt ook in LCC Castagnet de Internationale 
Vrouwendag georganiseerd, maar deze keer op 6 maart. Een heerlijke 
middag met allerlei informatiekraampjes en een lekker kopje koffie of thee.
Aanvang: 12:00 uur – 15:00 uur, entree: € 1,00

Zaterdag 10 maart: Hans de Vries, Afrikaanse Percussie en Dans
Zaterdag 10 maart geeft percussieschool Afrika Percussie een presentatie 
in de Castagnet. De leerlingen zullen laten zien wat zij hebben geleerd en 
bezoekers krijgen gelegenheid om zelf ook kennis te maken met de djembé. 
De middag zal worden afgesloten door een optreden van de band Roffafoli 
samen met danseres Bintu Kouyate uit Guiné.
Aanvang: 16:00, entree: € 4,50/ R’pas € 3,00

Vrijdag 16 maart: Theater Vanaf 2 met Ezel en Beer ( 4+)
Een voorstelling over ‘grenzeloze’ vriendschap.
Ezel en Beer komen elkaar tegen in… Afrika. Ze zijn meteen beste vrienden. 
Dat is héél bijzonder. Als Ezel honger heeft, gaat Beer op jacht. Als Beer 
honger heeft, maakt Ezel een bramentaart. 

Aanvang: 16:00 uur, entree: € 4,50 / R’pas € 3,00

Donderdag 22 maart: Schrijvers in Schiebroek met Stefan Brijs (zie elders 
in dit blad)
Deze avond wordt georganiseerd door ‘Stichting Kunstfestival Schiebroek’ 
in samenwerking met Boekhandel Coelers, Bibliotheek Schiebroek-
Hillegersberg en LCC Castagnet.
Aanvang: 20:30, entree: € 9,00, inclusief koffie/ thee en een versnapering

Zondag 25 maart: Zondagmiddaglounge:  Popkoor Paper Moon
Paper Moon is een gemengd popkoor met ongeveer 30 leden. Een 
enthousiaste groep zangers en zangeressen die 4-stemmig zingen onder 
leiding van dirigente Emma Thwaite. Paper Moon onderscheidt zich van 
andere popkoren door zijn arrangementen en de repertoirekeuze. Het 
repertoire varieert van spetterende songs tot prachtige ballads. 
Aanvang: 14:30 uur, Entree: € 6,50/ R’pas € 4,50

Informatie en reservering: LCC Castagnet, Larikslaan 200, tel. 422 50 96.
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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 

ESPRESSO

Peppelweg 77a
3053 GD Rotterdam
010-218 88 88
www.zespresso.nl

Koffie/lunchroom
maandag 11.00 - 17.00 uur
dinsdag   9.00 - 17.00 uur
woensdag   9.00 - 17.00 uur
donderdag   9.00 - 17.00 uur
vrijdag    8.00 - 17.00 uur
zaterdag   9.00 - 17.00 uur  


