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DE SCHIEBROEKSE MARKT

PLEZIERIGE FEESTDAGEN!
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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

Uitvaartzorg

J.Chr. Biemans bv

Ribeslaan 31 - 3053 MJ Rotterdam

Rouwcentrum Overschie

Hoornsingel 10 - 3042 NL Rotterdam
www.biemans-uitvaartzorg.nl

telefoon dag en nacht: ��� � ��� �� ��

Schiebroekse Parkfl at, 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

Wintercollectie en winterboots voor in de sneeuw!
Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs

tel. 010-7518363/06-48277450

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

Het boek begint al spectaculair met de ondergang van 
een boot op zee; je bent meteen midden in het verhaal, zo 
meeslepend. De rode lijn in het boek is hoe desastreus de 
gevolgen kunnen zijn van het “goedbedoelde” ingrijpen van 
de mens op de natuur.
Een biologe die bedreigde diersoorten probeert te redden versus 
de fanatieke dierenrechtenactivist. Zij voeren een strijd op 
leven en dood. Dat de dierenrechtenactivist zelf behoorlijk is 
doorgedraaid maakt het geheel hilarisch. 
Tussen de regels door ontdek je de kritiek op de grenzeloze 
naïviteit en onwetendheid van deze mensen. Iedereen probeert 
op zijn of haar manier de natuur te redden, maar de natuur 
betaalt met gelijke munt terug en deelt rake klappen uit.
Wat Boyle probeert te zeggen is dat de natuur een gesloten 
cirkel is, die niet te onderbreken is zonder steeds weer andere 
gevolgen. De mens in dit boek is, ondanks alle wetenschap, 
behoorlijk naïef, onwetend en zelfzuchtig.

De keuze van Henriëtte:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

T.C. Boyle: NA DE BARBARIJ
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HOE STAAT HET MET...?
Redactie
redactie@leven-in-schiebroek.nl

In ons vorige nummer plaatsten wij een ingezonden artikel waarin 
geklaagd werd over de verpaupering en verloedering van het Schie-
broekse Park. Uit de reacties die wij kregen (zie bijvoorbeeld de inge-
zonden brief op pagina 15) begrijpen wij dat de wildgroei aan vuil en 
brandnetels voor vele Schiebroekenaren een letterlijk netelige kwestie 
is. Wij vroegen daarom aan de heer Adriaan Pieterson, portefeuillehou-
der buitenruimte, om zijn reactie. Lees hier zijn antwoord.

“Het Schiebroekse Park is een park dat op een natuurlijke manier wordt 
onderhouden door begrazing door koeien en schapen.
Verder wordt er door specialistische mensen ecologisch onderhoud gepleegd. 
Het onderhouden door begrazing en ecologisch onderhoud levert uiteraard geen 
strak beeld op, zoals bijvoorbeeld in het Melanchtonpark. Het is goed dat wij in 
een volgende nieuwsbrief een artikel wijden aan dat ecologisch onderhoud.
Gemeentewerken heeft aangegeven wat meer aandacht te gaan besteden aan 
het maaiwerk bij de banken. 
Wat betreft de gladde brug met het metalen loopvlak; dit zal via Gemeente-
werken worden aangekaart bij de afdeling bruggenbeheer van de Gemeente 
Rotterdam (de gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud van bruggen).
Wat betreft het vuil in het park: het Schiebroekse park is opgenomen in het 
jaarplan van de ROTEB. De rol van de ROTEB is beperkt tot het legen van 
de afvalbakken. We zullen bij de Roteb het volgens planning legen van die 
bakken onder de aandacht brengen en daarbij aandacht vragen voor het afval 
dat direct naast de bakken ligt. Gebruikers van het park zouden wanneer de 
afvalbak vol is blikjes of papiertjes mee naar huis moeten nemen, net zoals je 
bij een volle vuilcontainer ook geen rommel neer moet zetten.
We moeten ons overigens realiseren dat zowel op (groen)onderhoud als op 
reiniging de komende jaren zal moeten worden bezuinigd. Het streven blijft 
daarbij onverminderd dat de buitenruimte schoon en heel is.”

Op zich natuurlijk een geruststellende zin, die schone en hele buitenruimte. 
Maar wij vroegen ons wel af hoe dit uitwerkt bij bijvoorbeeld het Meijersplein. 
Daarover heeft de deelraad net besloten dat er niet verder wordt geïnvesteerd in 
de infrastructuur. En wat dat kennelijk in de praktijk betekent leest u op pag. 11
Maar er zijn meer pijnlijke bezuinigingspunten. De portefeuillehouder had in zijn 
begroting € 50.000,- gereserveerd om aan zijn toezegging te voldoen dat het 
Gedenkbos verder ontwikkeld en onderhouden zou worden zonder dat de lasten 
hiervan te zwaar zouden zijn voor de mensen die een boom wilden planten. 

Lieve mensen,
Van de week vond ik in de brievenbus een paar 
formulieren. Ik ben daar reuze blij mee en 
natuurlijk ook dankbaar voor. Maar eerlijk gezegd 
red ik h  zo nog ni . Dus als jullie nog een paar 
buren of  vrienden w en die ook dit blad voor 
Schiebroekenaren willen steunen, vraag dan 
alstublieft  even of  ze h  formuliertje in willen 
vullen. Weer reuze bedankt hoor, tot  snel!
     LISje

LEVEN-in-SCHIEBROEK - DONATIE

Hierbij machtig ik de Bewonersorganisatie SBO Schiebroek 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:
SBO Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam.

     LISje

?
In de deelraad is dit voorstel echter afgestemd. Daar vond men juist dat men de 
gemeenschap niet met deze lasten op mag zadelen! Er gaan wel stemmen op 
om te onderzoeken of ondersteuning in andere vorm mogelijk is, maar voorlopig 
ziet het ernaaruit dat het bos het eerste stukje buitenonderhoud is dat aan de 
burgers zelf uitbesteed wordt…
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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

“Atelier Elzeline”
MOOIE KERSTVERSIERING MAKEN
In deze sfeervolle, maar drukke 
maand is het leuk om even een 
rustpunt in te bouwen. Dat kan 
door in ons atelier kerstversiering 
te maken. Het kan ook samen met 
de kinderen. Zie je het trotse koppie 
van je kind voor je als thuis de 
versiering in de boom wordt gehangen? 
Bel even voor een afspraak! 

Er zijn in Atelier Elzeline talloze mogelijkheden om even 
te onthaasten en samen met anderen iets leuks te doen. 
Bijvoorbeeld een workshop make-up, grime, kinderschmink, 
vilten, sieraden maken of servies beschilderen. Heb je een 
ander idee? Neem dan contact met mij op, we komen er 
samen wel uit. 

Laat je zwangere buik beschilderen. 
Met dermatologisch geteste schmink.
Het is leuk als herinnering en je kunt 
er ook een geboortekaartje van laten 
maken...

Atelier Elzeline  tel. 06-208 31 939  www.elzeline.eu  info@elzeline.eu

Atelier Elzeline verzorgt 
hele leuke kinderfeestjes!

Vanaf maandag
28 november zijn

HEMA Rotterdam Hillegersberg
en HEMA Rotterdam Schiebroek

maandag
vanaf 

9.00 uur
geopend



www.leven-in-schiebroek.nl 5

BEZORGERS 
Het magazine Leven in Schiebroek verschijnt zeven maal per 
jaar en wordt gratis huis-aan-huis verspreid. Schiebroek is 
opgedeeld in een aantal wijken. Bel ons als u een lekker en 
nuttig wandelingetje door Schiebroek wilt maken. U ontvangt 
een redelijke vergoeding voor de bezorging. Tel. 422 77 28 of 
stuur een e-mail naar info@leven-in-schiebroek.nl.

IS DIT IETS VOOR U? 
SBO Schiebroek zoekt met ingang van heden:

SCHIEBROEKSE MARKT HEEFT FACELIFT NODIG

Lege plekken, onduidelijke opstelling en verdwijnen van vertrouwde 
kramen. De Schiebroekse markt op vrijdag lijkt te veranderen. Het 
‘lieve, kleine marktje’ in Schiebroek kan zo langzamerhand wel een 
opfrisser gebruiken. Dat zegt ook John Ringeling. Hij is teamleider 
marktmeesters van Rotterdam. De Schiebroekse markt voor maart 
2012 opgeknapt? Dat zou Ringeling wel mooi vinden. Maar hij schat 
in dat méér tijd nodig is. Hij wijst op noodzakelijke samenwerking met 
de deelgemeente, de winkeliers en de marktkooplieden. Dat vraagt tijd 
en hier en daar ook budget. Maar Ringeling is hoopvol gestemd. 

VERGRIJZING

Kramen en kooplieden verdwijnen voor een deel, omdat ook in deze branche 
vergrijzing plaatsvindt. En jongere opvolgers hebben andere wensen en 
opvattingen. De markthandel betekent vroeg opstaan. Lange dagen in weer en 
wind horen er vaak bij. En niet iedere zoon of dochter van kooplieden vindt dat 
aantrekkelijk. Dus is er minder snel automatische opvolging, legt John Ringeling 
uit, die overigens met hoorbaar plezier spreekt over de markt als verkoopplaats. 
Hij wijst er ook op, dat de markt in Schiebroek een ontmoetingsplek is. Hij 
onderschat dat element niet.

CONSUMENT

De markt trekt de laatste jaren over het algemeen minder bezoekers. Naast 
leeftijden en opvolging weegt ook mee, dat de moderne consument steeds 
vaker buiten normale daguren boodschappen wil doen. En dan zijn er nog 
de prijsvechters onder de supermarkten. Het argument van lagere prijzen op 
de markt wordt dan lastiger. Ringeling is realist. Met onderwijsgigant ROC 
Zadkine in Rotterdam werkt hij samen om meer belangstelling te wekken voor 
professioneel werken op de markt. Marktkooplieden moeten tegenwoordig 
vooral onderscheidend zijn. Ringeling: “En ondernemend. Ze moeten ook sterk 
zijn in klantenbinding. Dat moet je echt in je hebben. Omdat het speelveld met 
supermarkten en moderne consumenten dat nu eenmaal vereist.” Daarnaast 
beseft de marktbranche terdege dat markten een sociale functie hebben.

UITSTRALING

Tegen deze achtergrond zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd 
met betrokken kooplieden, de Schiebroekse winkeliersvereniging en de 
deelgemeente. Alles is erop gericht de Schiebroekse markt op termijn een 
andere uitstraling te bieden. Ringeling: “De Schiebroekse markt blijft voor ons 
een lief, klein marktje. Maar voor bewoners mag het best een facelift krijgen. 
Dan gaan we extra letten op de bestrating van het Rododendronplein, de 
selectie van de producten, het type kramen, de doorgangen en het uiterlijk van 
de markt als geheel. Daar willen wij als beheerder van markten in Rotterdam 
graag aan meewerken. Dat vraagt een zorgvuldig proces. 

Kees Keller (deel 1) en Marijke Driever (deel 2)
redactie@leven-in-schiebroek.nl

En natuurlijk enthousiasme bij diverse betrokkenen. Maar ik weet zeker dat de 
Schiebroekse bevolking, jong en oud, deze plannen volop steunt”, aldus een 
gedreven John Ringeling.
De redactie sprak niet alleen met de marktmeester, wij gingen “de markt op” 
om te praten met de verschillende marktkooplui die er vaak al decennia lang 
staan. Lees hier hun verhaal...

Marktmeester John Ringeling

DE MARKT OP...
Dhr. J. de Leeuwe van de groentenkraam op de hoek tegenover Marko Poot, 
staat al 40 jaar op de markt. “Het is een familiebedrijf. Opa, oma, pa (is hij zelf, 
red.) en ma (zijn echtgenote, red.) en nu ook dochter staan of hebben allemaal 
op de markt gestaan, maar de wijk Schiebroek is door de jaren heen wel 
veranderd. We hebben gelukkig wel veel klanten die ons al jaren trouw zijn, niet 
alleen uit Schiebroek maar ook uit Hillegersberg. Vroeger kwamen de meeste 
klanten specifiek voor onze Hollandse producten, zoals Hollandse bonen en 
Hollandse delicatessen zoals bijvoorbeeld oogmeloentjes, maar mensen vragen 
er niet meer naar. Nog altijd sta ik met veel plezier op deze markt en kan ik nog 
wel eens dollen met veel van mijn klanten. ‘s Zomers is het makkelijker dan ‘s 
winters. Wij zijn er altijd, maar bij slecht weer komen er toch minder mensen 
naar de markt.”

lees verder op pagina 7
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S.K.OUTFITS

Peppelweg 76a, 3053 GN Rotterdam-Schiebroek
telefoon: 010 - 81 89 547

Spindler Makelaars

THUIS       
IN SCHIEBROEK

Staat bekend om de steeds wisselende collectie 
dameskleding, tegen zeer betaalbare prijzen.                    

 Voor alle maten, inclusief grotere maten tot en met maat 58!

KVRIEND!
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 Kunstfestival 
Schiebroek wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten.
Mogen wij u verwelkomen? Graag tot spoedig dan!
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Vervolgens spreken we met Bas de Lange van Poelier Wil de Wit die al ruim 
twaalf jaar op de Schiebroekse markt staat. 
“Schiebroek heeft veel trouwe klanten die altijd langskomen, maar alles 
verandert langzaam. Volgens mij gaat het met kleding bijvoorbeeld slecht, maar 
met voedsel nog steeds goed. Internet en supermarkten zijn concurrenten 
voor markthandel. Gelukkig bij ons niet zo. Wij specialiseren ons in kwalitatief 
goede producten, zoals onze grillworst, Thaise roerbakschotels, shoarma en 
kiprollades.”
  
Groentenman Leen Schrijvershof tegenover de vishandel van Frans Taal 
staat al twintig jaar op de Schiebroekse markt. “Vroeger stonden er zelfs vijf 
groentenkramen. Wij proberen ook nieuwe, jongere klanten aan te trekken. Wij 
zijn er om 8.00 uur en gaan door tot 16.00 uur, zodat mensen voor of na hun 
werk bij ons langs kunnen komen om inkopen te doen”.
 
Bij Sandra die met haar vader al circa dertig jaar op de markt staat bij het 
brood horen we soortgelijke geluiden. “Wij hebben gelukkig veel trouwe klanten, 
maar het consumentengedrag verandert wel.

Zeker als je meerdere dagen in de week op de markt staat en je elke dag dus 
30% meer moet betalen dan vorig jaar.”
Dan worden wij gewezen op de overbuurvrouw van Sandra. Zij is hier nu voor de 
derde week en iedereen die langsloopt kijkt in haar kraam. 
Natalie Laats verkoopt sinds drie weken zilveren sieraden met natuurlijke 
mineralen. “Eerst moest ik bij de Kamer van Koophandel ingeschreven worden, 
dat kost € 90,- per jaar. Vervolgens een HBD aanvragen; een bewijs dat je 
handel wilt voeren bij het HoofdBedrijfschapDetailhandel à raison van € 127,- 
per jaar.  
Daarna heb ik een marktvergunning aangevraagd die vijf jaar geldig is en 
daarvoor betaal ik als inschrijfgeld € 15,- en als meeloper € 55,-. 
Dan mag ik meedoen en me aanmelden als ik op de markt wil staan. Voor 
de plaats moet ik € 24,- betalen als grondrecht aan de gemeente en voor 
de kraam betaal ik € 12,- per keer dat ik sta. Dan heb ik ook eenmalig een 
zogenaamde marktverzekering afgesloten van €15,-. Dan ben je verzekerd 
ingeval er iets misgaat met het materiaal dat je verkoopt.”

Ook voor ons worden het andere tijden. Ging de zaak vroeger over van vader 
op zoon of dochter, tegenwoordig hebben de kinderen van markthandelaren 
gestudeerd en willen niet meer in weer en wind hard werken op de markt. 
Er was ook één marktmeester, dat was Aad Blom die zelf ook in Schiebroek 
woonde. Hij kende iedereen en kwam dan aan op zijn fiets. Tegenwoordig is 
alles strak geregeld en zijn er wel twee of soms drie marktmeesters. Meelopers 
(mensen die nog geen vaste plaats hebben, red.) waren er toen nog niet. Hier 
in Schiebroek zijn er nog wel plekken te vergeven. Sommige meelopers willen 
graag aanschuiven in de rij bij de vaste marktkooplui, maar er zijn allerlei 
regeltjes voor en daarom kan dat niet altijd. Soms staan ze dan ergens op het 
plein, alleen, uit de loop en dat is helemaal vervelend voor hun. 
Volgend jaar in januari gaan voor ons de prijzen met 30% omhoog, daar worden 
wij als ondernemers echt niet blij van. “Als ik een vaste plaats krijg aangeboden kan ik die accepteren of weigeren. Als 

ik de plaats accepteer moet ik hoe dan ook altijd voor mijn plek betalen, ook 
als ik ziek ben en niet kan komen.  Weiger ik de plaats, dan moet ik me weer 
inschrijven als meeloper er daarvoor weer opnieuw betalen. 
Allemaal best te doen, al verdien ik weinig. Binnenkort worden de prijzen fors 
verhoogd, zonder dat er ook maar iets wordt verbeterd voor de marktkooplui. 
Een facelift voor deze markt lijkt me dan ook op zijn plaats.”

De redactie heeft respect voor al die hardwerkende mensen die iedere vrijdag, 
nu al meer dan dertig jaar, de Schiebroekenaren van dienst zijn.
Blijft u vooral onze markt bezoeken. Ook al is de gulden geen daalder meer 
waard, de waren zijn vaak wel veel beter en lekkerder. Meestal van Hollandse 
bodem en dus niet ingevlogen, ingevroren en onrijp verhandeld.
“Op de markt is de verse waar je euro's waard!”  zouden wij willen zeggen.

vervolg pagina 5 Schiebroekse markt heeft facelift nodig

Groentenman Leen Schrijvershof

Sandra met haar vader, al vele jaren op de markt met brood en andere lekkernijen

Bas de Lange van Poelier Wil de Wit

 Groentenman J. de Leeuwe
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 8)

Zoals het een fatsoenlijk dorp betaamt, kent ook Schiebroek een 
aantal beroemdheden onder zijn inwoners. Een van hen is Reinata 
Heemskerk (1933); ze woonde ruim 40 jaar in Schiebroek.
Als alt reisde ze de hele wereld over, maar keerde altijd terug in ons 
dorp. Nu woont ze al jaren in Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee, 
maar haar hart ligt nog altijd in Schiebroek.

EVEN TERUG IN DE TIJD
“In de Kerstant van de Bergelaan ben ik geboren en toen ik een jaar of tien was, 
verhuisden wij met ons gezin naar het Oude Noorden”, vertelt Reinata. “Eigenlijk 
ben ik dus nog een echte Hillegersbergse, maar ik voel me veel meer Schie-
broekenaar, want daar heb ik het grootste deel van mijn leven gewoond. Ik ging 
op school bij mijnheer de Lange, op de Groen van Prinstererschool en later zijn 
onze kinderen daar ook op school gegaan.
Mijn man leerde ik kennen toen ik zestien was. Tijdens een jeugddienst in de 
kerk aan de Bergselaan. Ik zat op de Bergsingel HBS en toen ik die eenmaal 
afgerond had kon ik gaan werken bij Unilever in het Museumpark. In de avond-
uren heb ik de snijschool gedaan. Daar werd ik opgeleid tot coupeuse, ik heb 
het altijd heerlijk gevonden om met mijn handen bezig te zijn.”
In mijn schooltijd speelde ik wel in bandjes en af en toe zong ik ook wel eens, 
maar voornamelijk speelde ik orgel en piano, dat was mijn hobby.
Op mijn twintigste trouwde ik. In 1954 werd Ingrid geboren, onze zoon René 
kwam in 1959 en in 1966 kregen we Elzeline. Bij ons trouwen kregen we een 
verdieping boven onze schoonouders in de Rembrandtstraat, we waren er dolblij 
mee. In 1959 verhuisden we naar Schiebroek. De directeur van het bedrijf waar  
mijn man Reindert werkte, had een huis voor ons aan de Adrianalaan, nabij 
bakkerij Slob. We hebben er maar kort gewoond, want in 1961 verhuisden we 
naar de Plataanweg 28.”
“
ZANGCARRIÈRE

Reinata vervolgt haar verhaal en glimlacht bij de herinnering. “De achterkant 
van ons huis grensde aan de Larikslaan en daar woonde Ida van Veen. Op een 
dag kwam ze naar me toe en vroeg me waar ik zangles had.  

Verbaasd keek ik haar aan. Ik had namelijk helemaal geen zangles, maar zong 
zo af en toe wel eens in een kwartetje of een duo in de kerk en vooral in huis 
en daar doelde ze kennelijk op. Zij keek me aan en zei: ‘Je moet naar Jo Bol-
lenkamp, want naar wat ik hoor, zit er wat in.” Ik kende Jo Bollenkamp alleen 
van naam. Maar Ida maakte er korte metten mee en nam contact op met Jo 
Bollenkamp, waarna ik op auditie mocht. Dat was bijzonder, want Jo had heel 
veel leerlingen. 
Als ik daaraan terugdenk, dan hoor ik haar nog zeggen: “Mevrouw Heemskerk, 
u heeft een mooie stem, maar een mooie stem is als een leeg omhulsel. Een 
stem heeft voeding nodig, er moet techniek bijgebracht worden. Als u bij mij 
komt, moet u veel studeren, u krijgt huiswerk en u studeert als zit u op het 
conservatorium.” 
En daar voegde ze nog aan toe: ‘Als je werkelijk iets wilt betekenen in de mu-
ziek, moet je alle andere werkzaamheden aan de kant doen.’ Op mijn vraag of er 
nu echt iemand op mij zat te wachten, antwoordde ze: ‘Ik denk het wel.’
Nou, Jo kreeg gelijk. Er begon een heel nieuw leven. Gelukkig had ik al piano 
leren spelen, dus ik kende het notenschrift. Herman de Wolff, de organist van de 
Nassaukerk, was mijn leraar. Wat heb ik veel gestudeerd. 
En toen kwam alles tegelijk: er moest een repertoire opgebouwd worden, de 
E.O. werd opgericht en ik was elke dag op de televisie te zien. Alles ging in een 
stroomversnelling en ik heb een prachtige carrière gehad.”

HUISCONCERTEN

“Mijn man Reindert was ouderling in de Meidoornkerk en deed mee aan allerlei 
activiteiten. Hij had een bedrijf in bloemen en bij kerkelijke feestdagen zorgde 
hij voor de bloemen en ik voor de zang. Dat was een mooie combinatie. Mijn 
repetitor in Schiebroek was Casper Quispel, hij was eigenaar van de pianozaak 
op de Lijnbaan en woonde in de Lijsterbeslaan. Regelmatig werden er huiscon-
certen gegeven bij de Quispels, dat was ontzettend leuk. Niet zomaar iets, want 
het waren nationaal georganiseerde concerten. Er was ook een overkoepelend 
orgaan dat de huisconcerten in het hele land organiseerde. Het kwam wel eens 
voor dat we in Leiden of Den Haag moesten optreden.”Reinata en Reindert Heemskerk
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Op de hoek bij de Schoolstraat was de garage van Kaja en daar was ook 
slagerij Helmer. Verderop was banketbakker Slob op de hoek met de Villeneu-
vestraat en nog iets verder zat groentenman Jan Akkerman. Aan de overkant had 
je Pia de sigarettenvrouw en weer iets verder zat de Spar.”
Reinata lacht: “ ik herinner me ineens dat banketbakkerij Slob een raampje aan 
de zijkant had, waar je ‘s zomers ijsjes kon halen. 
En helemaal aan het eind van de Adrianalaan, bij de Weegbreestraat stond de 
limonadefabriek van Sunrise.
Het kan best zijn dat ik nog wat vergeten ben, maar misschien kunnen lezers 
dat dan wel aanvullen. Het zou leuk zijn als er een compleet beeld komt van de 
bedrijvigheid die er vroeger in Schiebroek was.”

“De recitals die Jo Bollenkamp organiseerde werden gegeven in de kleine zaal 
van de Doelen. Geweldig was het om daaraan mee te kunnen doen. Bekende 
namen als Elly Ameling, Gerard Cox en Annette de la Bije waren daar ook bij.”
Ook op de kerkelijke hoogtijdagen in Schiebroek was Reinata Heemskerk van 
de partij, vaak samen met haar man. In een eerder interview met mevrouw Elly 
Winters werd daar al gewag van gemaakt.
In de Goede Herderkerk heeft regelmatig de prachtige stem van Reinata geklon-
ken, want ze vergat haar ‘roots’ niet, ondanks de wereldfaam die ze genoot. 
Ze bleef samen optreden met o.a. organist Addie de Jong en zij zong in verschil-
lende ensembles.

HERINNERINGEN

Er komen heel wat herinneringen bij Reinata boven als we over Schiebroek 
praten. Ook Ingrid, de oudste dochter is bij het gesprek aanwezig en doet zo nu 
en dan een duit in het zakje.
“In mijn vroege jeugd zat ik op het meisjeskoor bij juffrouw Scheurwater; wij 
oefenden in De Brandaris. Ingrid heeft later muziekles gehad van mijnheer 
Funekotter. HIj gaf algemene muziekles en was verbonden aan de Wilgenstam-
school. Later kreeg ze fluitles van mijnheer Maasland.”

“In die tijd waren er ook nog zoveel winkels in de Adrianalaan. Als je vanaf de 
Ringdijk naar beneden loopt, kwam je langs de lijstenmaker en de schoenen-
winkel van de familie Vet. Mevrouw Vet zwaaide er de scepter, want haar man 
zat, als ik het mij goed herinner, op de wilde vaart als stuurman of kapitein.
Op de hoek van de Populierenlaan was een drankwinkel gevestigd, op de an-
dere hoeken de slagerij van Van Driel, kruidenier Kool en drogisterij Potjes. 
Wat verderop, net niet op de hoek met de Kastanjesingel had je drankwinkel 
van Reijndorp en de fietsenwinkel, op de andere hoek bakkerij Van der Meer & 
Schoep.

Optreden in De Doelen met o.a. Marco Bakker en Ernst Daniël Smit

Auteur: Caroline de Pater

Konijn en Sprinkhaan schetsen het leven. Lichtvoetig onderzoeken zij 
alledaagsheid. Humoristisch en bemoedigend. 

Caroline woont al vijftig jaar in Schiebroek. Als adviseur in de gezondheidszorg 
stelt ze zakelijke teksten op. Maar het schrijven van fantasierijke verhalen vindt 
ze het leukste om te doen.
‘Ik schrijf deze korte verhalen – die je makkelijk per post cadeau doet – omdat 
ik schrijven en lezen heel leuk vind. Vroeger las ik veel voor aan mijn dochters, 
onder andere uit boeken van Toon Tellegen (Misschien wisten zij alles), Hanna 
Kraan (De boze heks) en Max Velthuis (Kikker). De verhalen van deze auteurs 
zijn voor mij een inspiratiebron.’

Wat doe je met verlangen? Mooie, lelijke, verleidelijke, rommelige gedachten? 
Hoe doe je dat: ruim denken? Caroline: “Mijn eigen ervaringen, in mijzelf en in 
interactie met anderen, zijn een rijke bron voor de belevenissen van Konijn en 
Sprinkhaan. Ze oefenen zich - zo zou je kunnen zeggen - in levenskunst, een 
actuele stroming binnen de praktische filosofie. 
Het mooiste compliment ontving ik per post van Toon Tellegen: ‘Ik heb ze met 
veel plezier gelezen.’ Kijk, dat is voor mij het mooiste: dat de lezer glimlacht bij 
het lezen van Konijn en Sprinkhaan.”

Konijn en Sprinkhaan zijn te koop bij boekwinkel Coelers op de Peppelweg 
124 of bij de auteur zelf. Kijk op www.verhaalperpost.nl of stuur een email aan: 
c.depater@denkendoewerk.nl.

VERHALEN PER POST HUISJE BOOMPJE VEERTIG
Auteur: Monique van der Vloed

De 42-jarige Schiebroekse Monique van der Vloed bracht onlangs haar 
debuutroman HUISJE BOOMPJE VEERTIG uit. 
Monique woont al ruim 12 jaar in Schiebroek en is van kind af aan al bezig met 
schrijven. Haar eerste boek is een heerlijke feel good roman.
Het gaat over een bijna veertiger die haar leven voordat ze veertig wordt totaal 
wil gaan omgooien.
Monique: “ Het is echt een droom die is uitgekomen! Al jaren ben ik bezig om 
het juiste boekverhaal op papier te krijgen. Ik begon al vroeg met het schrijven 
van liedjes, gedichtjes, korte verhaaltjes, die ik dan naspeelde met mijn barbies. 
Schrijven loopt als een rode draad door mijn leven. Ik heb dan ook in het 
verleden al aardig wat succesjes geboekt, verzorgde onder andere speeches 
voor ministers en schreef columns en korte verhalen voor diverse tijdschriften. 
Alle pogingen om een goed boek te schrijven bleven bij pogingen.
Ik begon dan wel met een erg goed plot/verhaal, maar halverwege verloor ik alle 
inspiratie en werd het niets.
In november 2009 kreeg ik een akelig ongeluk, waarbij ik mijn beide polsen 
brak. Ik zat in het gips en kon totaal niets, vreselijk frustrerend. Wat ik nog wel 
kon was mijn vingers bewegen onder het gips en ik ben op een dag gaan zitten 
achter de computer en ben gaan schrijven. Het verhaal WAS er gewoon!”

Het boek ligt sinds kort ook in de winkel. 
Het boek is verkrijgbaar bij de BRUNA op de Kleiweg en te bestellen via www.
ikschrijfvoorjou.nl
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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 5 euro) 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

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard € 4,99

Een doos met 6 fl essen kost u slechts € 24,95

Slijterij Wijnhandel

Marko Poot
Rododendronplein 2a
3053 ES Rotterdam
Telefoon: 010-418 49 18
e-mail: info@slijterijpoot.nl

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
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Zorgen over teruggang van het voorzieningenniveau in onze deelgemeente, 
inspraak van burgers en vooral ook het welzijn van de inwoners van Schiebroek 
en Hillegersberg. Goede voornemens waren er ook en suggesties om sommige 
zaken beter aan te pakken.

BEZUINIGINGEN

Er wordt, zoals boven aangegeven, fors bezuinigd op het welzijnswerk. Een 
voorbeeld: op 31 december sluiten zowel de OK-bank als het Steunpunt 
Vrijwilligers aan de Teldersweg hun deuren. En daar komt vooralsnog niets 
voor in de plaats. In ons wijkgebouw moet de broekriem worden aangehaald; 
er moeten tientallen procenten worden ingeleverd van het jaarlijks budget. 
Niet één instelling die ondersteund wordt met overheidsgeld ontsnapt aan de 
maatregelen. Op de organisatie van bewoners wordt gekort: het ondersteunend 
opbouwwerk vervalt voor een groot deel en bij welzijnsorganisatie Thermiek 
verdwijnen banen. 
Maar voor de overheid zijn er grenzen aan waarop in deze sector ingegrepen 
wordt. Zeker als het gaat om vrijwilligerswerk. Omdat het vrijwilligerswerk de 
samenhang in de wijk bevordert. En die samenhang heb je nodig als je goede 
voornemens met burgerparticipatie zoals het samen maken van inrichtings- en 
onderhoudsplannen, waar wilt maken. 

EIGEN STRAATJE SCHOONVEGEN?
Op andere gebieden wordt echter wel bezuinigd. De verschillende diensten zoals 
de Roteb en Gemeentewerken moeten fors inleveren en dat zullen we in de 
komende jaren vast en zeker kunnen waarnemen. We zullen ons eigen straatje 
weer zelf moeten aanvegen. Ook werd, op voorstel van het CDA, de € 50.000,- 
die was uitgetrokken voor het Gedenkbos geschrapt. Deelgemeentelijk geld 
diende niet voor een particuliere zaak te worden ingezet, aldus de meerderheid 
van de raad. Ook werd ervoor gekozen om geen geld meer te reserveren voor de 
infrastructuur van het Meijersplein.

De bezuinigingen gaan onze wijk niet voorbij. Vanaf 2012 zullen ze merkbaar en 
voelbaar zijn. Laten we hopen dat de schade beperkt blijft en dat we kunnen 
blijven rekenen op de betrokkenheid van de vele Schiebroekenaren om onze 
wijk mooi en levendig te houden. Want ook wij hebben als bewoners een eigen 
en gedeelde verantwoordelijkheid voor onze woon- en leefomgeving. 
Een verantwoordelijkheid die we niet meer of nog maar deels kunnen 
afwentelen op de overheid. 
Meer weten over de begroting 2012? Lees dan alle informatie op www.
rotterdam.nl/his. Onder het kopje Bestuurlijke Informatie vindt u alles over de 
ingediende amendementen en moties. 

Eind oktober vergaderden de deelgemeenteraad langdurig over de 
begroting voor 2012. Na de algemene beschouwingen, waarin iedere 
politieke partij zijn visie geeft op het komend jaar, werd een flink aan-
tal amendementen en moties ingediend.  
Een lastige karwei in deze tijd: een begroting maken voor een nieuw 
jaar, terwijl je op alle fronten geconfronteerd wordt met bezuinigingen 
en ombuigingen. Het kon dan ook niet anders dan dat deze maatrege-
len voor een belangrijk deel het begrotingsdebat bepaalden. En dat er 
flink werd gedicussieerd, door iedere politieke partij vanuit een eigen 
invalshoek. 

SAMENVATTING

Tijdens de algemene beschouwingen legde de VVD het accent op burger-
participatie. Aantrekkelijke winkelgebieden en ruimte voor ondernemende 
mensen vormden andere belangrijke items.  
Leefbaar Rotterdam sprak zijn zorgen uit over de financiële positie van de 
deelgemeente in de nabije toekomst en vond een open communicatie met de 
burgers van groot belang. 
Volgens de PvdA moeten zorg en welzijn op deelgemeenteniveau goed worden 
georganiseerd. Deze partij sprak zijn zorgen uit over de leegstand van winkels en 
verzocht het dagelijks bestuur te zoeken naar creatieve oplossingen.
Het deelgemeenteraadbestel baarde D66 zorgen en deze partij wilde 
inzicht in de doelmatigheid van het schrappen van subsidies. Voor D66 is 
burgerparticipatie een speerpunt, evenals buitenruimte en milieu. Zorgen 
waren er ook over de Schiebroekse markt, waar een versoepeling van de 
toelatingsnormen werd voorgesteld. 
GroenLinks maakte zich ernstig zorgen over het jarenlang opgebouwde 
welzijnswerk, waarop nu fors bezuinigd wordt. Deze partij was van mening dat 
het van het allergrootste belang is om de inzet en het initiatief van mensen 
te blijven ondersteunen. Ook voor verkeersproblematiek en braakliggende 
bouwlocaties vroeg GroenLinks aandacht.
Het CDA deed een beroep op “Samen sterker, samen leven doe je niet alleen”. 
Inzet van vrijwilligers moet volgens deze partij worden gestimuleerd en waar 
nodig gefaciliteerd.
De OPLW maakte zich zorgen over de sociale index van Schiebroek-Zuid. Hoewel 
er al veel is geïnvesteerd lijkt het resultaat gelijk te blijven. De partij betreurde 
het verlies van de beide bibliotheken. 
Allemaal zorgen dus, geen enkele partij uitgezonderd. 

EEN SPOOR VAN BEZUINIGINGEN
door Jan van Arkel
redactie@leven-in-schiebroek.nl

NIEUWTJES...
In de afgelopen maand hebben er twee bewonersvergaderingen plaatsgevonden. 
Een voor de Vergeet-mij-nietbuurt en een voor de bewoners van Lupine-Vesper. 
Beide avonden waren succesvol en zullen zeker een vervolg krijgen.

In de novembervergadering van het bestuur van de Samenwerkende 
Bewonersorganisaties Schiebroek werd mevrouw Marijke van Seventer met 
algemene stemmen benoemd tot secretaris. 
Marijke van Seventer heeft zich in de afgelopen jaren verdienstelijk gemaakt als 
lid van de redactie en als secretaris van de werkgroep Planologie. 

Meer weten over het werk van de Bewonersorganisatie? 
Voor een afspraak kunt u bellen met 010 - 422 77 28. Een e-mail sturen kan 
natuurlijk ook.: info@leven-in-schiebroek.nl
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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-profi el.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

Doe ook de 
subsidiecheck op 
www.viaviela.nl

U bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor u!

©
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Quitro Fashion
Damesmode

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

Schiebroek doet mee is een boek van gewicht in meerdere opzichten. 
Aanleiding voor het schrijven van het boek is de fototentoonstelling De 
Kijkdoos van september 2008. Deze tentoonstelling maakte deel uit 
van de deelgemeentelijke manifestatie “Schiebroek doet mee!”
Margot Leeninga stelde de tentoonstelling samen op basis van onder-
zoek en gesprekken met bewoners. 
Zoals ze in de verantwoording achterin het boek schrijft, was het niet 
mogelijk de foto’s aan elkaar te schrijven met verbindende teksten. 
Ze koos een nieuw concept, de uitwerking vergde twee jaar. Die tijd is 
er aan af te zien. De volledigheid, die de auteur nastreefde, is bereikt. 
Het is een encyclopedie van Schiebroek.

Margot Leeninga houdt van structuur, het boek heeft een strenge opbouw. Op 
de linkerpagina de afbeelding of foto, rechts de tekst, vaak onderin verlevendigd 
met een lang citaat van een inwoner. Het boek heeft een chronologische 
aanpak. Daarbij wordt de periode vanaf 1930 in decennia onderverdeeld.
Het boek is meer dan een knusse dorpsgeschiedenis. Het voorziet de 
ontwikkelingen in Schiebroek van een context. Vaak is dat een Rotterdams 
kader, bijvoorbeeld in relatie tot de sinds 1950 slepende discussie over de 
aangrenzende luchthaven. Maar ook ontwikkelingen in Nederland, zoals de 
toestroom van gastarbeiders en mondiale ontwikkelingen, zoals de energiecrisis 
van de jaren zeventig, komen aan de orde.
Het boek is ook meer dan een leesboek, het is een naslagwerk. De 
geschiedenis van gebouw Arcadia – later de Brandaris – tot aan de sloop toe, 
de opkomst en teloorgang van open jongerensociëteit Nullis Petrii, de komst van 
de tram, de aanleg van de rotonde op het gevaarlijkste kruispunt; wie iets wil 
weten, tien tegen één dat hij het vindt.

Dat het een boek van gewicht is, blijkt voor wie het los in de hand neemt. 
Het is zwaarder dan een pond koffie, exact 675 gram. Het boek, voorzien van 
een stevig kartonnen omslag, leent zich ervoor anderen mee om de oren te 
slaan, zowel letterlijk als figuurlijk. Een rood leeslint, de prettige vormgeving, 
indexen voor persoonsnamen, straten en trefwoorden maken het uitmuntend 
toegankelijk.
Een aanrader, niet alleen voor de (oud-)bewoners van Schiebroek, maar voor al 
degenen geïnteresseerd in de Rotterdams-Schiebroekse geschiedenis.

door Chris Mast, gastschrijver
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Schiebroek doet mee!
Een boekwerk dat feiten verbindt met herinneringen, 
ontwikkelingen weergeeft in maatschappelijke kaders 
en deze verlevendigt met anekdotes. 
Een parel om op te poetsen en te koesteren.

NU VERKRIJGBAAR BIJ: 
Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
SBO Schiebroek, Kastanjesingel 80
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl

€ 19,95

Tijdens druilerig weer een klein stukje woeste natuur beleven op de hoek 
Donkersingel en Wilgenplaslaan levert bijzondere beelden op. Op dit terrein 
kan de natuur al jaren onbelemmerd grenzen verleggen. Grillige bomen 
en bossen onkruid zorgen voor bizarre plaatjes. Kale takken, vervormde 
boomstammen en massa’s herfstbladeren. Te midden van huizen en 
keurige singels ligt dit stuk braakliggend terrein. Wonderlijk dat in onze 
cultuur van talloze regels en voorschriften de natuur hier de middelvinger 
opsteekt. Als het ware.

Ik denk even terug aan de jaren zestig. Schiebroek was een halve 
bouwput in mijn puberjaren. Fris weiland verdween onder mokerslagen 
van heimachines. In plaats daarvan ontstonden nieuwbouwwijken. Je 
had min of meer aangeharkt Oud-Schiebroek. En vervolgens flats en 
eengezinshuisjes in aanbouw. Twee werelden leken het. Maar stap voor 
stap groeide Schiebroek tot een tuinstad. Braak liggen van terreinen? Dat 
bestond toen niet. Altijd was er wel ergens een bouwplaats met hekken. 
En chagrijnige wakers met honden om ons weg te jagen. 
De geur van opgegraven grond, verse metselspecie en bouwhout. 
Moeiteloos kan ik die geur nog oproepen. 

Een halve eeuw later sta ik op de hoek Donkersingel en Wilgenplaslaan. 
Ik zie een woest stuk grond. Rondom is alles bebouwd. Op nauwelijks tien 
meter afstand rijdt de tram in de geregelde wereld heen en weer. 
In de verte kijk ik via de Wilgenplaslaan naar ouder Schiebroek, richting de 
Goede Herder Kerk. Dichterbij staat de oude Vredevorstkerk met het aparte 
puntdak. 
Intussen gaat de natuur op dit braakliggende terrein gewoon haar gang. 
Wonderlijk. Zo toont Schiebroek twee gezichten. Aan de ene kant traditie, 
vernieuwing en aanpassing. En soms, op vreemde plaatsen, bewijzen 
dat de vooruitgang van Schiebroek stokt. Misschien door een bizarre 
samenloop van omstandigheden. Wie zal het zeggen?

BRAAK LIGGEN

Kees Keller
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Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek 

BESTUUR
Jan van Arkel voorzitter
Marijke van Seventer secretaris
Jan Leeninga penningmeester 
Annette Abbink, Bram den Braber, Kamla 
Bacha

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

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 SBO-secretariaat, tel. 422 77 28 of 
bij redactie@leven-in-schiebroek.nl.

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

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 26 
januari 2012. U kunt uw kopij vóór 2 januari 
2012 inleveren. 
Redactieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl
U kunt uw kopij ook afgeven bij de balie van 
Lokaal Cultuur Centrum Castagnet.

Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. v.d. Meer, tel. 223 34 66
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

We zitten weer in de periode van de donkere dagen voor Kerstmis. Velen zijn 
zich al aan het voorbereiden op wat komen gaat. Blijven we lekker thuis tussen 
kerst en oud&nieuw of gaan we er toch op uit? Ook de politie is zich aan het 
voorbereiden. Om u gerust te stellen: de politie blijft gewoon in de wijk aan het 
werk.  

Wij zijn op dit moment druk met het zogenaamde Donkere Dagen Offensief 
en met de aanpak rondom de jaarwisseling. Om met het laatste te beginnen 
kan ik u melden dat wij ook dit jaar kunnen beschikken over een groot aantal 
bewoners die voor de politie de extra “ogen en oren” willen zijn. Tijdens de 
oudejaarsnacht houden we rechtstreeks contact. Wij hopen ook dit jaar 
slagvaardig te kunnen optreden dankzij directe informatie van bewoners.

De politie heeft gemerkt dat vooral de laatste maanden van het jaar het aantal 
overvallen in de regio toeneemt. Tijdens het jaarlijkse Donkere Dagen Offensief 
wil de politie met gerichte surveillance en het scherp in de gaten houden van 
potentiële overvallers het aantal overvallen terugdringen. De politie vraagt ook 
dit jaar aan winkeliers en ondernemers,  maar ook aan u als bewoner om alert 
te blijven op verdachte personen en/of situaties. Bel daarom direct de politie 
als u het niet vertrouwt. Alvast bedankt voor uw oplettendheid.

Donkere dagen vragen natuurlijk ook om goede verlichting. Niet alleen voor 
de kerstboom, uw auto of uw fi ets. Hoe is het met de verlichting rondom uw 
woning gesteld? Is de openbare straatverlichting in uw straat nog in orde 
of zijn er lampen stuk? Meld defecte straatverlichting via het gemeentelijk 
klachtennummer en voorkom dat er “enge plekken” in uw straat ontstaan. 

Uw wijkagenten wensen u op voorhand fi jne feestdagen. Graag tot ziens in de 
wijk.
Martin van der Heijden, wijkagent, martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl 
Wijkagent Frits Knulst, tel. 0900-8844, frits.knulst@rijnmond.politie.nl.

DONKERE DAGEN!

Donkere Dagen Offensief
0900-8844

STRAATVERLICHTING KAPOT? 
14010

Leven in Schiebroek
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SCHIEBROEKSE PARK (1)
Met instemming heb ik het artikel van Kaat Costers over het Schiebroekse park 
gelezen.
Uw coverfoto geeft ons echter een raadseltje op, en verwijst op pagina 3 naar 
pagina 5. Ik vermoed dat u denkt dat u als redacteur vanzelfsprekend op één 
lijn zit met uw lezers. Dat is vaak het geval, mopperen voor eigen parochie vind 
altijd weerklank. Ik ben het nu ook eens met de teneur van het Schiebroekse 
Park-artikel. Maar de rotondes vind ik bijzaak: ik vind de Schiebroekse rotonde 
“beter” dan de Hillegersbergse: de hoge begroeïing belemmert namelijk het 
zicht van de vele schoolkinderen en automobilisten die de rotonde passeren, 
dus wat mij betreft mogen rotondes gewoon een verkeersobject zijn en geen 
kunstwerkje van de gemeentelijke plantsoenendienst. En het is al helemaal niet 
bedoeld om daarmee te wedijveren.

Maar u heeft wel degelijk gelijk als ik zie hoeveel in het oranje geklede mannen 
en vrouwen daar staan te schoffelen terwijl er zo veel ander werk te doen ligt. 
Het gaat om de juiste inzet op de juiste plaats. Je hebt als inwoner vaak het 
idee dat iets helemaal niet gezien wordt door de deelgemeente. 
We kunnen elke maand schouwen, energiedrankblikjes verzamelen tot we een 
ons wegen (want ik haal een paar zakken met blik uit mijn voortuin die eigenlijk 
in de bak bij het Noordrand College thuishoren) of de gemeente-ambtenaren 
wijzen op bepaalde dingen... ik word er soms een beetje moedeloos van. 
Want de kern van het verhaal is dus dat de gemeente-ambtenaren geen 
initiatief mogen tonen, dat wordt kennelijk niet op prijs gesteld, zo lijkt het. 

Dus daar moeten we wat aan doen, synchroon met een aantal gastcolleges 
in het Noordrand College. Want dezelfde mensen van het Noordrand werken 
later vaak in uitvoerende functies in bedrijf of bij de overheid. Ik zou graag een 
positieve, flexibele instelling zien van eenieder die voor de gemeenschap werkt. 
Dus: straat vegen: dan nemen we de overgelopen prullenbak wel even mee. 
Plantsoenen bijwerken: dan nemen we het zwerfvuil wel even mee. Bestrating 
inspecteren: kijken we gelijk even of de bankjes op straat nog wel schoon zijn... 
etc. etc.
Maar ja, ik zie me al staan bij de balie van de deelraad: ‘Dag meneer, mevrouw, 
ik heb een leuk idee betreffende een cultuuromslag binnen uw organisatie, of ik 
even het dagelijks bestuur mag spreken om het uit te leggen ......’
Nee, dat werkt niet. Dus dan schrijf ik af en toe maar eens een leuk 
mopperstukje...

      Ing Lim

SCHIEBROEKSE PARK (2)
Eindelijk staat er iets positiefs in uw blad over het Schiebroekse Park. Goed 
zo. Zelf heb ik al zeven keer over datzelfde onderwerp naar de gemeente 
geschreven, maar ze maken er zich steeds af met een jantje-van-leiden. Er 
was zelfs een mevrouw zo vriendelijk om terug te schrijven: “het park is groot 
genoeg, dan gaat u maar een andere weg op.” 
Redactie, er zijn hier in Schiebroek veel rolstoelers: in Schiehoven ruim 130, in 
Humanitas- Akropolis ruim 60 en in de Schiebroekse Parkflat meer dan twintig.
Als er een rolstoelvierdaagse is lopen ze het park voorbij omdat het er zo smerig 
is, terwijl de gehandicapten zo graag die koeien willen zien. Dat gaat niet omdat 
de uitwerpselen heel weinig opgeruimd worden en dus worden de wielen erg 
smerig. 
Rolstoelers gaan wel naar het Bergsebos omdat dat het daar goed onder- 
houden wordt. Het is een schande voor Schiebroek.

      L. Honnef

U SCHRIJFT ONS...

Rond deze tijd van het jaar ga ik me altijd weer een beetje 
kind voelen. Het kriebelt in mijn buik als ik naar de schoorsteen 
kijk en soms hoor ik ineens iets op het dak. Ja, natuurlijk is dat de kat van 
de buren, dat weet ik ook wel. Maar de herinnering aan die ene avond is nog 
levendig en stoort zich niet aan tijd, laat staan aan het vergaan ervan. 
Mijn vader kon zich mateloos verkneukelen op het heerlijk avondje en haalde 
voor dit feest weleens de kinderen uit de straat binnen waar geen Sinterklaas 
gevierd werd. Ook nichtjes en neefjes schoven soms aan. 
Aan de grote ronde tafel met het door mijn moeder zelf geknoopte tafelkleed 
zaten op zo’n avond dan heel wat kindersnoetjes. Eerst speelden we een 
spelletje en tijdens het spelen voelde je de spanning stijgen; iedereen hield zijn 
adem in. 
Plotseling klonk er wat geruis bij de kolenkachel, alle ogen draaiden ernaartoe, 
maar er gebeurde niets. HIer en daar ontsnapte er een diepe zucht. We 
speelden verder, dachten even niet meer aan de Sint en zijn Pieten. 
En toen... toen klonk er opeens een enorme dreun, zo zwaar dat de ruiten 
trilden. Van schrik liet ik de kaarten vallen en vloog met bonkend hart onder 
de tafel. Nog een dreun en toen begreep ik het. Piet stond aan de deur. Ik 
probeerde overeind te komen, maar iemand greep me beet. Ik draaide me om 
en keek recht in het gezicht van mijn vader. Mijn vader die net zo geschrokken 
was als ik en ook onder de tafel gevlogen was! 
Samen krabbelden we overeind en hand in hand gingen we naar de gang, waar 
een grote zak vol cadeautjes stond. 
In deze dagen ben ik blij dat ik mij weer een beetje kind mag voelen. Vol 
verwachting kijk ik uit naar wat komen gaat. Maar alsjeblieft Sint Nicolaas, geen 
grote dreun, want mijn knieën zijn te stram om onder de tafel te vliegen...

VROUW RIBES EN 
DE SINT

SCHIEBROEKSE PARK (3)
Al eerder schreef ik jullie een brief over het Schiebroekse Park. Nu een stuk van 
Kaat Costers. Ik stem hier volledig mee in en heb er in feite niets aan toe te 
voegen. Want het is gewoon zo. Wij hebben meer dan 100 bedankkaarten van 
de deelgemeente als we een klacht indienen over zaken van de buitenruimte. 
Over de paden schoonhouden is zo’n vijftien keer gebeld, het wordt 
opgeschreven, maar er wordt niets mee gedaan. We krijgen wel een kaart.
De dame aan de telefoon heeft het over “bloesem op het pad”. “Nee”, zeg ik 
“blubber”. Ze schrijft op “blub”. Weet blijkbaar niet de betekenis. Ook de locatie 
is een probleem. Het lijkt wel of we met iemand praten die in Utrecht woont en 
nog nooit van Rotterdam heeft gehoord.
Het Schiebroekse Park is een weldaad voor de stad. Maar waarom al dit 
knullige gedoe?

     M.J. van Staaten
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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

Koffi e/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  


