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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

banzerikplein 1-, 3-53 EA Schiebroek
tel. -1--2261586/-6-1754--15

DE NIEUWE ZOMERCOLLECTIE IS BINNEN! 
Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs

tel. -1--7518363/-6-4827745-

www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3-53 bT Rotterdam, tel. 418 93 56

In plaats van een Scandinaviër iets heel anders: kerlijn! 
Alhoewel het verhaal uiteindelijk toch weer naar Noorwegen 
voert...

Vijf stoere pubermeiden, in het boek ook wel “de lieve sloeries” 
genoemd, zijn dankzij hun naïviteit het professionele 
criminele circuit in kerlijn steeds een stapje voor.

kehalve adembenemend spannend is het ook erg hilarisch en 
toch reeël.

De schrijver van “Sorry” heeft wederom een bijzondere manier 
gevonden om zijn verhaal te vertellen; Drvenkar richt zich in 
korte hoofdstukken tot jou (Jij!) als lezer en zo wordt je het 
verhaal binnengezogen.

En dan is er nog de Reiziger... Wie is hij? Jij?

De keuze van Henriëtte:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

zoran dvrenkar: 

JIJ!

Ray-Ban Zonnebril op sterkte

vanaf € 139,-

Informeert u bij ons naar de voorwaarden!

BRILLENBROEDERS
Peppelweg 107a    Tel. (010) 418 99 52

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

Op 12 mei was er weer een gezellige voorjaarsmarkt op de Peppelweg met 

veel kraampjes en veel gezellig pratende mensen. Als bewonersorganisatie 

wilden we ons de kans om zo met andere Schiebroekenaren in gesprek te 

komen niet laten ontgaan en daarom stond ook LiS met een kraampje op het 

heerlijk zonnige Rododendronplein. Met zulk weer lukt met elkaar in gesprek 

komen prima! We hebben de gelegenheid dan ook gelijk maar aangegrepen 

om een kleine enquête te houden over hoe tevreden u bent met uw huis, uw 

buurt en met Schiebroek in het algemeen. En wat u van uw buren vindt en wat 

u van ons verwacht.

EEN GOED BEELD

Zo’n enquête moet eigenlijk door minstens driehonderd mensen worden 

ingevuld om representatief te zijn, maar de dertig volledig ingevulde formulieren 

die wij uiteindelijk in handen kregen vonden wij toch best wel een goed beeld 

geven. 

Zo werden de meeste formulieren ingevuld door mensen boven de zestig of 

onder de dertig, wat een goede representatie is voor de wijk Schiebroek die 

een bovengemiddeld percentage ouderen en een bovengemiddeld percentage 

jongeren kent. Op het formulier kon aangegeven worden of men in Noord 

(bomenbuurt, Larikslaan e.o.), Midden (bloemenbuurt, omgeving banzerikplein) 

of Zuid (juristenbuurt, voorbij de Wilgenlei) woont. Dit hielp ons bij het plaatsen 

van de opmerkingen, zowel positief als negatief, die u opschreef.

Op de vraag of u tevreden bent met uw huis, uw woonbuurt en Schiebroek in 

het algemeen gaf bijvoorbeeld vrijwel iedereen het antwoord tevreden te zijn 

met de wijk in het algemeen en was slechts één bewoner niet tevreden met de 

woning, maar die woonde dan ook in een ouderencomplex dat al jaren op de 

nominatie staat om gerenoveerd te worden. 

DIT KAN BETER!

Op de vraag of men tevreden was met de woonbuurt werd verschillend 

geantwoord. Duidelijk was echter wel de trend dat hoe zuidelijker men woonde 

hoe meer klachten er waren over de buurt. Een weinig verbazende, maar toch 

niet echt leuke conclusie. 

Ook kwamen er uit deze omgeving klachten over de buren zelf: die hielden te 

weinig rekening met hun medebewoners, wat aanleiding gaf tot klachten over 

lawaai en erger. Hier kan nog veel verbeteren!

In de rest van Schiebroek werden juist als meest positieve punten van de wijk 

de vriendelijke buren, de gezelligheid en het dorpse karakter genoemd. 

HOE GAAT HET MET U?

EEN GROENE SCHAT

En over ons groen is heel Schiebroek het eens: dat is onze grootste schat waar 

we heel zuinig op moeten zijn.

Dat groen werd dan ook door iedereen genoemd als een voorziening waar we 

blij mee zijn, samen met de nabije winkels en het openbaar vervoer. Maar 

ook bij de voorzieningen had u kanttekeningen: algemeen werd een gezellig 

restaurantje met terras gemist, de toenemende leegstand in de winkelstraat 

geeft zorg en het onderhoud van het groen en vooral van de straten...

Dat straatonderhoud is een punt waar heel veel mensen over struikelen. 

Vooral ook letterlijk. Had je nog geen rollator, dan moet je hem na zo’n val 

wel aanschaffen, hoorden wij. Alleen kun je er dan weer niet mee over die 

opstekende stoeprandjes rijden!

DE VERWACHTING 

Tot slot vroegen wij wat u van ons als bewonersorganisatie verwacht. Dit bleek 

veel, heel veel. Naast het organiseren van activiteiten en het overleggen met  de 

(deel)gemeente over Schiebroekse belangen noemde u toch vooral: opkomen 

voor het algemeen belang en dan met name opkomen voor allochtonen. Maar 

ook, opkomen voor ouderen. En niet te vergeten, opkomen voor de jeugd. 

Kortom begrepen wij, gewoon opkomen voor alle Schiebroekenaren. 

We gaan ervoor!!

LiS-krijwilligers enquêteren tijdens de koorjaarsmarkt

Het kantoor van Leven in Schiebroek, 

Kastanjesingel 80, is gesloten van 

28 juni tot 13 augustus 2012.

U kunt ons wel bereiken per e-mail: 

info@leven-in-schiebroek.nl
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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

Lieve mensen,
Oeps... is het u ontschoten? Dat hindert niet, ik ben erg blij 
als u alsnog besluit om uw steun te geven aan dit wijkblad. 
Omdat het nodig is, hard nodig. 
Soms schieten woorden tekort...

      L   Sje

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 afschrijsing te weigeren. De termijn die 

hiersoor staat is 56 dagen.

Wilt u deze bon s.v.p. inleveren of zenden aan:
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 8-, 3-53 NJ Rotterdam.
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20 JaaR KUNSTFESTIVaL!
De voorbereidingen voor de jubileumeditie van het Kunstfestival zijn in volle 

gang. Zoals u gewend bent van ons is er ook dit jaar een thema verbonden aan 

De Dag van het Kunstfestival en aan Kunst in de Etalage. Het thema van dit jaar 

is: “Natuurlijk Schiebroek!”.

KUNST in de ETALAGE
Het thema is een uitdaging voor iedereen die mee wil doen aan het Kunst in 

de Etalageproject, waarbij winkeliers op de Peppelweg en zijstraten hun etalage 

gedurende enkele weken ter beschikking stellen van u! 

Kunst in de Etalage is een wedstrijd. Een deskundige jury bekijkt alle 

ingezonden stukken én de etalages. Als u er meer van wilt weten, surft u dan 

eens naar onze website www.kunstfestival. Schroom dus niet om u aan te 

melden via de site of onderstaand aanmeldingsformulier.

AANMELDEN KUNST in de ETALAGE

Naam: .......................................................................

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

Woonplaats: ..............................................................

Tel. nr: .................. mobiel: ........................................

E-mailadres: ...............................................................

wil graag meedoen met Kunst in de Etalage met het 
thema”Natuurlijk Schiebroek”. 

U kunt de spelregels voor het meedoen met Kunst in de Etalage lezen 

op onze site www.kunstfestival.nl. 

Indien u geen internet hebt, dan kunt u de spelregels telefonisch 

aanvragen: 06-2248 6463 

AANMELDEN HUISKAMERROUTE

Naam: .......................................................................

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

Woonplaats: ..............................................................

Tel. nr: .................. mobiel: ........................................

E-mailadres: ...............................................................

wil graag meedoen met de Huiskamerroute Schiebroek-
Hillegersberg. 

U kunt de spelregels voor het meedoen met de Huiskamerroute lezen op 

onze site www.kunstfestival.nl. 

Indien u geen internet hebt, dan kunt u de spelregels telefonisch 

aanvragen: 06-2248 6463 

DE HUISKAMERROUTE
Net als in 2-1- zullen in september weer vele wijkbewoners hun huiskamers 

openstellen voor podiumkunst. Zang, dans, verhalenvertellers, cabaret, toneel... 

alles is mogelijk. De organisatie is dit jaar vooral op zoek naar verborgen (jong) 

talent. Uit ervaring weten we dat in iedere straat van onze deelgemeente wel 

iemand woont die talentvol musiceert, danst of toneel speelt.

Kom eens uit die hoek, laat zien wat u kunt, alleen of samen met anderen. Laat 

uw medewijkbewoners meegenieten!

Via onze site www.kunstfestival.nl kunt u het complete aanmeldingsformulier 

vinden, maar u kunt zich ook met onderstaande bon aanmelden. 

Wij hopen dat er in iedere straat van onze deelgemeente een ‘podium’ komt!

K

Woensdhg 11 juli

Joris Lutz

Fred en de Gouden Harp ( 5+)

Fred is tijdens zijn zoektocht naar Hoenderloo, in Amsterdam 

terecht gekomen. Hij komt bij het concertgebouw terecht en 

leert daar de kat Toets kennen. Toets vertelt hem van alles over 

klassieke muziek. 

Maar dan opeens komt er een gillende dame naar buiten rennen. 

Wat is er aan de hand? En wat gebeurt er met de prachtige 

gouden harp op het dak? De dirigent is woedend en het lijkt erop 

dat het orkest nooit meer zal spelen. 

Of steekt Fred daar een stokje voor?

Aanvang: 14:00 uur

Entree: € 4,50 / JVP € 1,50

Dinsdhg 10 juli

Theater de Winter

Toby’s Alfabed (4- 8 jaar)

Toby ligt in bed en kan niet slapen. Morgen is het de grote dag, 

dan gaat hij voor de eerste keer naar school. Op school moet je 

letters leren! Hij verstopt zich met zijn knuffel Meneer IJsbeer, 

onder zijn bed. Maar Meneer IJsbeer kruipt er onder vandaan 

en gaat op weg naar de Noordpool. Als Toby op zoek gaat naar 

Meneer IJsbeer komt hij in een hele vreemde, onbekende wereld, 

waarin hij de letters leert kennen. Ze helpen hem en hij speelt met 

ze Langzaam aan gaat hij het steeds leuker vinden en verandert 

zijn angst in een uitdaging.

Aanvang: 14:00 uur

Entree: € 4,50/ JVP € 1,50

TWEE JVP-VOORSTELLINGEN IN CASTAGNET

Tijdens de kakantie zijn de openingstijden kan Castagnet als kolgt: 

Week 28: geopend van 8:30-15:00 uur, week 29 tot 32 geopend van 8:30-12:30 uur en donderdag gesloten. Week 33: geopend van 8:30-15:00 uur. Vanaf week 34 zijn wij ook weer in de avond geopend.
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Spindler Makelaars

THUIS       
IN SCHIEBROEK

Nieuwe collectie!   Elegant  

    Exclusief   

    Ultrasexy

Kortingscode: lanweb1203 geldig t/m 13 mei 2012

www.lasutien.nl                  info@lasutien.nl
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VaN TOEN... edeel 12)

In ons aprilnummer hebt u kunnen lezen over de herinneringen van Nathan 

Zwaaf. Gelukkig namen kort daarop enkele oude bekenden contact op en 

als het goed is zijn de vrienden van vroeger weer herenigd. Schiebroek van 

Toen wordt niet alleen in Schiebroek gelezen, maar gaat ook de grenzen over. 

Bijna een jaar geleden schreef Gertie Romein over haar herinneringen aan 

Schiebroek. Gertie woont al vele jaren met haar gezin in Zuid-Frankrijk.

MET DRAADJES VERBONDEN

bertie vertelt in een aantal e-mails over haar herinneringen aan Schiebroek. 

“In Rotterdam-West ben ik in 1948 geboren, in 1952 kwamen wij terecht in 

de nieuwbouwwijk Schiebroek. De Bremstraat waar wij kwamen te wonen was 

net gereed. Wij kwamen te wonen op no. 9b en boven ons woonde de familie 

Top met dochter Janneke, die later mijn vriendin zou worden en tot nu toe is 

gebleven. De eerste fiets waarop ik ging oefenen was van ome Jaap van de 

fietsenwinkel en werkplaats in de Dalkruidstraat en omdat ik nog klein was 

zette ome Jaap blokken op de trappers.

Ik kwam op de openbare school in contact met Piet beel (huishoudzaak) 

van de Oude Peppelweg, met Sjaak bans van de nieuwe Peppelweg en 

vele anderen. Ik werd lid van de wandelvereniging STS (Speeltuin Tuinstad 

Schiebroek). Voorzitter was de heer Hakman en hij liep ook mee met zijn twee 

dochters. Een hele leuke en gezellige tijd. Ik herinner me de kerstdienst in de 

boede Herderkerk, het leren schaatsen op de Kastanjesingel, op zondag nog 

snel even op de fiets limonade (Exota) halen bij het oude stationnetje waar 

altijd een plas water onder het bruggetje stond waar je doorheen moest. 

De verhuizing, die noodzakelijk was omdat mijn vader voor zijn werk centraal 

in Nederland moest gaan wonen, heeft er bij ons gezin heel erg ingehakt. Wij 

wilden niet weg. Wij gingen naar Ede in belderland; wij kwamen terecht in een 

christelijk dorp, waar vooral op zondag NIETS te doen was. Mijn moeder woont 

er nog steeds en tot op de dag van vandaag zegt ze dat ze nog niet gewend 

is. Ikzelf ben vanuit Ede naar Frankrijk vertrokken met mijn Franse echtgenoot 

die ik op 14-jarige leeftijd heb ontmoet in Nice. Wij wonen nu in het zonnige 

zuiden nabij St. Tropez. Een heerlijk leven. Drie jaar geleden zijn we naar de 

Wereldhavendag geweest, waarvan ik vanaf de eerste tot de laatste minuut 

genoten heb. En daar werd me duidelijk, wat ik al die tijd al vermoedde, dat ik 

nog met zoveel draadjes verbonden ben aan Rotterdam en vooral Schiebroek.

Helaas is de Bremstraat vernieuwd en heeft niets meer van de Bremstraat die 

ik heb gekend. Maar toch, ik ben een Rotterdamse, en ik ben er trots op. Heel 

trots.”

MEER HERINNERINGEN

“Mijn opa Bram Romein heeft Arcadia gebouwd. Ik zat op de school van 

mijnheer Bitter die later, toen mijnheer de Jager schoolhoofd werd, leraar 

Frans werd. Zo hielden we toch een beetje contact met de heer Bitter die een 

vriendelijke man was. De handwerk-juffrouw Bakker werd wanhopig van mij, 

want ik bakte er niets van. Ik kon bij haar een potje breken want zij was verloofd 

met een vriend van mijn vader. Zwemles kreeg ik in de Van Manenstraat in 

het Sportfondsebad waar mijn ouders vroeger op reddend-zwemmen hadden 

gezeten. Bij de Wilgenplas heb ik een wedstrijd gewonnen met boomklimmen, 

tegen al de jongens van ons trapportaal. En dat waren er wat!

Onder ons woonde de familie Hovinga en die kregen zowat elk jaar een baby 

erbij, of zo leek het. Maar toen wij er woonden, waren Jaap, Boy, Roelie, Eddy, 

Freddy, Corey er en toen kwam Dolly. Het wonder was geschied!

Vader was zeeman en was lange tijd weg. En oma woonde er ook bij in. En als 

zij kookte, genoot de hele trap mee. De jongens Boy en Roelie hebben ooit nog 

een plaatje uitgebracht dat bij ons werd gedraaid, want wij hadden een pick-

up. Wij hadden de eerste televisie in de straat, dus kwamen alle kinderen bij 

ons kijken naar Dappere Dodo en zwaaiden we aan het eind altijd naar tante 

Hannie Lips.

Op de hoek van de oude Peppelweg was een winkel van Jamin waar we aan 

het buitenloket een ijsje konden kopen, de dubbeldikke en dubbeldik met 

chocoladelaagje. Heerlijk. Wat ook heerlijk was... het ijs van Schalkwijk die 

s’avonds altijd langskwam, waarna wij zeurden om een ijsje. En mijn moeder 

altijd eerst “nee” zei en dan toch zwichtte. IJsjes vanaf vijf cent, een piepklein 

hoorntje. Mijn ouders kochten toen een koelkast die heel onwennig in de gang 

stond en waarin mijn moeder limonadeijsjes maakte, maar die haalden het 

niet bij de ijsjes van “Schalkie”. Het was een warme tijd, volop buiten spelen, 

knikkeren, touwtjespringen en rolschaatsen.”

bertie schrijft verder. “Op het Rododendronplein gingen wij rolschaatsen; 

regelmatig kwamen daar een broer en zus voor een wedstrijd oefenen en dan 

gingen wij vol bewondering voor aan de kant. 

     lees verder op pagina 11

Verjaardagsfeestje bij de familie Romein



www.leven-in-schiebroek.nl - zomer 20128

HOGE LIMIET: HISTORISCH JUWEELTJ
Marius Heijenk, secretaris VSW
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Wat je ook van Schiebroek kunt beweren: rijk aan historische monumenten is 

onze wijk niet. bezien de geschiedenis is dat ook niet verwonderlijk. Schiebroek 

was oorspronkelijk een groot veengebied, dat in de loop der eeuwen ontveend 

en ingepolderd is. Toch is er een klein stukje Schiebroek dat nog aan oude 

tijden herinnert: de Hoge Limiet. Op een kaart uit 185- wordt deze al vermeld 

als de Limiet: de scheiding tussen de drooggelegde Schiebroekse Polder en 

de polder Honderdtien morgen. Aan de dijk tussen deze twee polders werden 

boerderijen gebouwd, vanwaaruit de boeren hun koeien lieten grazen  in de 

laaggelegen weilanden eromheen.

HISTORISCH LINT

Vandaag de dag is een groot deel van de Hoge Limiet nog steeds goed 

herkenbaar als een “historisch lint”, tussen de aan alle kanten oprukkende 

nieuwbouw en sportvelden. Met name het eerste stuk van de Hoge Limiet 

(gezien vanaf de Ankie Verbeek-Ohrlaan) is nog een fraai voorbeeld van hoe 

het hier eens was. Er zijn eigenaren die er alles aan doen om het historische 

karakter van hun woning te behouden en er toch een aan de eisen van de tijd 

aangepaste comfortabele woning van weten te maken (zie bijvoorbeeld op nr. 

87 en de verbouwing die op nr. 75 aan de gang is). 

Maar het voortbestaan van dit kleine pareltje uit het verleden in onze moderne 

wijk wordt ernstig bedreigd. Aan een deel van de Hoge Limiet wordt het uitzicht 

nu al volledig bepaald door nieuwbouw. Enkele historische boerderijtjes 

verkeren in een slechte staat van onderhoud. En er zijn al verschillende 

authentieke panden met de grond gelijk gemaakt. 

Zo is onlangs nog het mooie historische pand op nr. 187 gesloopt en vervangen 

door een woonhuis, dat volgens de eigenaar en de deelgemeente “op nagenoeg 

dezelfde wijze” is terug gebouwd. 

Aan de hand van de foto’s kunt u zelf beoordelen, of dit gelukt is. Ook voor 

nr. 15 is inmiddels een sloopvergunning aangevraagd, hoewel het best 

te restaureren is. Als het nog even zo door gaat, is er van dit kleine stukje 

“historisch Schiebroek” helemaal niets meer over.  

WAT VINDT U ALS SCHIEBROEKENAAR?

Moeten we deze ontwikkeling zijn gang laten gaan, zodat de Hoge Limiet over 

enkele jaren alleen nog maar bestaat uit een “boudkust” van al dan niet fraaie 

moderne villa’s voor mensen die het zich kunnen veroorloven een van de oude 

boerderijtjes aan te kopen, dit te slopen en er het paleisje van hun dromen neer 

te zetten? 

Of vinden we het belangrijk, dat er in ieder geval een klein stukje van de 

geschiedenis van Schiebroek wordt bewaard?

Denk niet te snel, dat dit toch niet kan. Enkele panden aan de Hoge Limiet 

staan in de monumenten lijst van de gemeente Rotterdam als “beeldbepalend 

object”. Dit geeft weliswaar niet dezelfde juridische bescherming als een echt 

gemeentelijk- of rijksmonument, maar de deelgemeente heeft wel degelijk de 

mogelijkheid beleid te ontwikkelen om deze panden te sparen. En eventueel 

met een passende aanbouw geschikt te maken voor een nieuwe bestemming

Ruime 5 kamer hoekwoning met uitgebouwde woonkamer en royale en 
fraai aangelegde achtertuin met achterom en vrijstaande houten berging. 
Het woonhuis is gesitueerd aan een rustig en kindvriendelijk plein met op 
het gras diverse speeltoestellen. Dit verscholen stukje Schiebroek – bij 
de Abeelweg en Hoge Limiet - is gunstig gelegen nabij het Schiebroekse 
park, diverse sportverenigingen en de winkels van Schiebroek en 
Hillegersberg.

   Vraagprijs € 279.500,- k.k.
Bijzonderheden:
- Eigen grond!
- Hoekwoning
- brote woonkamer met oppervlakte van meer dan 5- m2
- Woonkamer voorzien van parketvloer
- 4 slaapkamers
- Badkamer met bad en aparte douche
- Verwarming en warm water middels cv-combiketel uit 2-1-
- Achtertuin met achterom en vrijstaande houten berging

Via www.baljonenmora.nl en telefonisch kan bij Baljon & Mora (-1--
4223---) een afspraak voor de bezichtiging worden gemaakt.

TE KOOP 

Dirk Swarteveldplein 20
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ELTJE OF GOUDKUST VOOR RIJKEN?

Hoge Limiet 187 Oud: de sloper staat klaar om met zijn werk te beginnen. Hoge Limiet 187 Nieuw: “op nagenoeg dezelfde wijze” herbouwd.

Hoge Limiet 15: slopen of restaureren en met passende aanbouw geschikt 

maken voor een nieuw bestaan? 

Hoge Limiet: voor zo’n plaatje hoef je helemaal de wijk niet uit!

BELANGRIJK?

Maar de deelgemeente zal dat natuurlijk alleen maar doen, als men weet dat 

voldoende mensen dat belangrijk vinden. 

Daarom de vraag aan u: wat vindt u? Laat het ons weten: vindt u dat het tijd 

wordt om al die “oude troep” maar eens af te breken en te vervangen door 

nieuwbouw voor mensen die het geld ervoor hebben? 

Of vindt u het belangrijk, dat in ieder geval het laatste stukje dat nog herinnert 

aan de oorsprong van Schiebroek bewaard blijft? 

U kunt uw reactie sturen naar de redactie van dit blad: redactie@leven-in-

schiebroek.nl of naar de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg 

– Schiebroek – Terbregge (VSW)vswhst@hotmail.com. 

Een brief of kaart kan ook: Redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 8-, 

3-53 HN Rotterdam. Daar kunt u uw reactie ook in de brievenbus doen. En ten 

slotte kunt u ons ook nog bellen: -1- – 465 47 75.

Ik ben benieuwd naar wat u hiervan vindt.

Lieve mensen,
Wat zijn we blij met de steun die wij van u krijgen! 
Hartelijk dank dat u meehelpt om dit blad uit te kunnen 
blijven geven. Misschien kunt u het ook eens aan uw 
buurvrouw of buurman vragen?
Voor slechts € 5,- per jaar op girorekening 59 04 84 
t.n.v. SBO Schiebroek waarderen zij het werk van vele 
vrijwillige medebewoners. U weet het toch: vele kleintjes 
maken een grote! Vast bedankt hoor!  

     L   Sje
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VERSE MAALTIJDEN THUISBEZORGD!
Twee keer per week op dinsdag en vrijdag bezorgen wij onze maaltijden en/of 
boodschappen thuis. Nieuwe bestellijsten met zomermaaltijden zijn verkrijgbaar in onze 

winkel of bel -1--243 99 22 dan zorgen wij dat u hem krijgt. 

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” chdehubon

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

KUNSTFESTIVaL
20 jaar SCHIEBROEKS WERELDFEEST

Met elkaar en voor elkaar... Samen maken we Schiebroek zoveel 

leuker! Daar hoort vriendschap bij. Doet u mee?

Voor slechts € 12,- per jaar op bankrekening 1556 54 543 bent u 

onze vriend en houden wij u op de hoogte van alle activiteiten!

Toe... maak dat bedrag over en vergeet vooral niet uw naam en 

adres te vermelden, dan kunnen wij u nog een leuke attentie 

sturen.

Reuze bedankt voor uw bijdrage!

   vrijwilligers van het Kunstfestival
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vervolg van pagina 7: schiebroek van Toen, deel 12

Warm was het ook bij ons, mijn moeder stookte de kolenkachel zo hard op, 

dat je bij wijze van spreken in je zwempak in de kamer zat en dat je in de gang 

liep te bevriezen. Dat leverde wel mooie taferelen op het raam op, want daar 

stonden ijsbloemen op. Heel mooi. Dat mijn moeder zo veel stookte leverde 

ook het probleem op van kolen halen in de kelder. Als mijn vader op tijd thuis 

was deed hij dat, maar soms gebeurde het dat ik als oudste van de kinderen 

dat moest doen. Met de kolenkit naar beneden in die donkere kelder en het 

licht dat altijd uitfloepte als ik bezig was de kolen te scheppen. Je schrok je 

dan het apezuur als er een bewoner een fiets ging stallen in zijn eigen box. Ik 

kwam altijd met een halfvolle kit weer boven en dan zei mijn moeder “Ach kind, 

het was zeker zwaar hè?” Ze heeft nooit geweten dat ik zo bang was in die 

kelder, waar ik ooit nog eens een gevonden eende-ei voor het kelderraampje 

heb gelegd om het uit te broeden in de zon en het toen compleet vergeten ben. 

De buren (vooral de onderbuurvrouw) begonnen te zeuren dat er zo’n rare lucht 

uit de kelder kwam en mijn vader vond toen het eende-ei in een vergevorderde 

staat  van ontbinding.

Er schieten mij ook namen te binnen: Tonnie de Bruin, Hennie en Hannie 

Hakman, Henk Hulstaart, Sjaak bans, Piet beel, John de Bruin, Peter en berrie 

van Wijmeren, Jennie Erken, Willie Valentijn, Marian de bast, Joke Vermeulen, 

Tineke Kruger, Bettie Vos, Jeanne Vos. 

Mijn neef Rob Romein zat in een bandje “ The Shaking Shadows” (dat volgens 

mijn tante, de moeder van Rob, van wereldklasse was en zij kon het weten want 

de jongens repeteerden bij haar in de huiskamer) samen met Aad van bils, Wim 

Kaptein en Ton van Zwol.

Aan de overkant aan de Kastanjesingel woonde een van de mannen van de 

“Spelbrekers” die succes hadden met het liedje “Katinka”.

De liefde voor Rotterdam en Schiebroek zit bij mij heel erg diep, ook al ken ik 

mijn eigen stad niet meer en doet het me pijn om sommige delen zo te zien 

verpauperen. Ik heb mijn herinnering aan een grandioze stad, een humor die je 

nergens anders vindt (en die ik ook heb, vaak niet begrepen door anderen), en 

een taal die ik zonder enkel probleem overneem zodra ik hem hoor. “

Wilt u reageren op dit artikel? Stuur dan een e-mail naar: redactie@leven-

in-schiebroek.nl. U kunt natuurlijk ook een brief sturen: redactie Leven in 

Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.

PORTRET VaN EEN MEDEMENS (deel 2)

Dat het detentiecentrum op Rotterdam The Hague Airport geen 

asielzoekerscentrum is maar een streng bewaakte gevangenis, werd in het 

vorige ‘Portret’ duidelijk. Uit een pas verschenen rapport blijkt dat van de 5-- 

‘gevangenen’ die er verblijven:

- 25% echt uitgezet wordt, dus op het vliegtuig terug naar het land van herkomst

- 25 % overgeplaatst wordt naar een ander detentiecentrum

- 5- % ‘geklinkerd’ wordt, dus als zwerver op straat wordt gezet.

Als je bij die laatste groep hoort en geluk hebt, zoals Djibi uit het vorige verhaal, 

heb je ergens een plek om naartoe te gaan, ken je mensen in Nederland. 

Helaas geldt dat niet voor iedereen. Marlies, trouw lid van de bezoekgroep, 

maakte kennis met één van hen.

Youssou
Hij is geboren in Liberia, zo’n dertig jaar geleden. Op de vlucht voor de 

moordpartijen van de burgeroorlog, waarbij zijn broer om het leven kwam, kocht 

hij van zijn laatste geld een vliegticket naar Amsterdam. Hij had gehoord dat het 

leven in Nederland beter zou zijn. 

Youssou is een heel stille, beetje onbeholpen en niet-zelfredzame jonge man die 

graag bezoek wilde. Hij vertelt moeizaam over zijn leven. 

Aangekomen op Schiphol werd hij meteen naar het detentiecentrum van 

Rotterdam gebracht in afwachting van zijn asielverzoek. De aanvraag werd 

afgewezen, waarop onderzocht werd of uitzetting mogelijk was. Hij verbleef er 

zeven maanden. Hij zag alleen de bewakers en medegevangenen en niets van 

de buitenwereld. 

In Liberia zijn de omstandigheden erg, in Nederland voor hem nog erger. Want 

hij kent het land niet, heeft angst voor het onbekende, heeft geen enkel contact 

buiten het detentiecentrum, alles is vreemd voor hem.

 

Marlies had niet het idee dat het goed zou komen en adviseerde Youssou 

om via zijn advocaat te proberen naar zijn land terug te gaan. Daarvoor 

moest echter garantie zijn dat hij veilig kon terugkeren, maar hij kreeg geen 

toestemming van Liberia. Hij is dus niet welkom in zijn thuisland en ook niet in 

Nederland. Bij ieder bezoek vroeg Youssou: ‘Wat moet er dan met mij?’ 

Dan zou hij het telefoonnummer van de Pauluskerk krijgen na een taxirit naar 

het Centraal Station. 

De Pauluskerk heeft een netwerk van hulpverleners en geeft enig leefgeld als 

dat nodig en mogelijk is, maar heeft nauwelijks of geen plaats voor mensen uit 

het detentiecentrum.

 

Bij uitzondering kreeg Youssou geen ‘klinkerbewijs’, waarmee hij binnen 48 uur 

het land zou moeten verlaten, maar een ‘ongewenstverklaring’. Het betekent dat, 

als hij bij controle aangehouden wordt, hij meteen weer opgepakt zal worden. 

Een uitzichtloze situatie. 

Youssou kreeg zijn taxiritje naar het Centraal Station en het telefoonnummer van 

de Pauluskerk mee. Deze bleek vol te zijn.

Een lid van de bezoekgroep bood hem een paar dagen onderdak. 

 

Als bezoeker houd je zoveel mogelijk afstand en vertel je hoe moeilijk de 

situatie is, maar je schaamt je dat je onderdeel bent van een maatschappij 

waarbij, zoals in de meeste rijke landen, op dit gebied helemaal niets geregeld 

is. Je laat iemand niet in de goot terecht komen. De nood is echter zo hoog 

dat het eind zoek is. Door het huidige beleid wordt het probleem steeds groter. 

Europees beleid op dit gebied is noodzakelijk, maar nog niet in zicht. 

Het is lastig te aanvaarden dat je nauwelijks iets kunt doen, behalve af en toe 

een uurtje als medemens met elkaar praten. 

 

Voor Youssou wordt naarstig naar een oplossing gezocht; tot die tijd logeert hij 

iedere paar dagen bij iemand anders .

    Opgetekend door Dokie van Noort

Nb: om veiligheidsredenen zijn de namen in dit Portret gefingeerd.

DE NIEUWE LIS
Het eerstvolgende magazine Leven in Schiebroek verschijnt op 3- 

augustus. Als u kopij wilt inleveren dan kan dit voor 6 augustus via 

e-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl. 

Een brief aan Redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 8-, 

3-53 HN Rotterdam kan natuurlijk ook. 

Afgeven aan de balie van het wijkgebouw is ook nog een mogelijkheid.



www.leven-in-schiebroek.nl - zomer 201212

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.

 * BINNENZONWERINb  * VERF EN BEHANb
 * VOUW/PLISSE- en   * JALOEZIëEN (OP MAAT) 
    ROLbORDIJNEN (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 potterdam. Tel. 010-4657189, www.hetkroontje.nl

Leuke kinderwinkel is 

zeker uw bezoekje waard!
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U SCHRIJFT ONS...

UW WELZIJN ZAL ONS EEN ZORG ZIJN?
Dat de zorg onder druk staat weten we inmiddels. Jaarlijks ervaren we steeds 

meer en steeds hogere bijdragen. Tegelijkertijd zou je verwachten dat ook de 

kwaliteit van de zorg met deze prijsstijgingen toeneemt. Maar dat is nog maar 

de vraag...

Sinds enkele jaren staat er aan het begin (of is het het einde?) van de 

Wilgenplaslaan bij het Kastanjeplein een schitterend gebouw: het medisch 

centrum Schiebroek.  

Een apotheek, een praktijk van een aantal fysiotherapeuten, een ‘prikpunt’ van 

de Star, een diëtiste en niet in de laatste plaats een drietal maatschappen 

van elk twee huisartsen. Alles onder één dak op een centraal gelegen en goed 

bereikbare locatie. 

Een kwaliteitsslag in de dienstverlening op medisch gebied zou je denken. 

Op zich klopt dat wel, maar wat te denken van het gegeven dat alle daar 

praktiserende huisartsen besluiten om tegelijk op vakantie te gaan. 

Waarschijnlijk niet gezamenlijk, maar wel zodanig gepland (of juist niet) dat 

zo’n medisch centrum meermalen per jaar gedurende enkele weken van elke 

huisarts is verstoken.

Een telefoonbeantwoorder verwijst je dan op basis van de beginletter van je 

achternaam... naar een andere huisarts elders in de wijk of elders. Althans in 

dringende gevallen, zo niet dan moet je maar even geduld hebben tot de dames 

en heren artsen van hun vakanties zijn teruggekeerd.

En mocht men zijn of haar onvrede hierover kwijt willen of gewoon een afspraak 

willen maken dan is het te hopen dat het u lukt om tussen 8.-- - 11.-- uur 

telefonisch contact te krijgen, want anders wordt de verbinding “automatisch 

verbroken”. Op andere uren zijn de assistentes onbereikbaar omdat ze “met 

andere dingen bezig zijn...”

ONMONDIGE PATIENTEN?

Begrijp me goed, ik ontzeg niemand en dus ook geen huisarts zijn of haar 

welverdiende vakantie, maar met drie maatschappen en in totaal zes artsen kan 

het toch niet zo moeilijk zijn om dit fraaie medisch centrum op dit gebied ook in 

de vakantieperioden nog enigszins normaal te laten functioneren. 

De kwaliteit van de geboden zorg zelf staat niet ter discussie, maar die van 

de geboden dienstverlening wel. Hoezo klantvriendelijkheid of zijn we voor 

de huisartsen van het Medisch Centrum Schiebroek nog steeds uitsluitend 

onmondige patiënten?

   Bewoner Schiebroek (naam bij redactie bekend)

MEIJERSPLEINPERIKELEN
Ik woon in Schiebroek en maak voor mijn werk graag gebruik van de 

Randstadrail. Dankzij de rail ben ik binnen twaalf minuten op mijn bestemming; 

met de auto duurt het drie kwartier.  Ik vertrek vanaf Meijersplein waar ik helaas 

wel met de auto naar toe moet. Ik moet ’s morgens namelijk eerst mijn kinderen 

wegbrengen en haal het allemaal niet als ik met de fiets ga. 

Ik parkeer mijn auto ergens in de omliggende straten, omdat ik voor het 

parkeerterrein aan de andere kant via Rodenrijs of de Melanchtonweg om moet 

rijden: daarvoor heb ik nadat ik de kinderen heb weggebracht geen tijd meer. 

Ik zag dan ook echt uit naar het moment dat de tunnel bij Meijersplein klaar 

zou zijn.

TEbENVALLER!
Toen na jaren bouwen die tunnel eindelijk klaar was bleek deze echter alleen 

voor fietsverkeer te zijn aangelegd! Dit snap ik echt niet. Ik moet nu nog steeds 

mijn auto in de omgeving Asserweg parkeren en heb al een paar keer een 

briefje onder mijn ruitenwisser gevonden van omwonenden of ik mijn auto op 

het parkeerterrein wil plaatsen. Die vinden het vervelend dat ik daar parkeer 

omdat ze bang zijn dat de gemeente parkeermeters zal gaan plaatsen en zij dan 

op kosten gejaagd worden. 

Ik voel me nu erg opgelaten om mijn auto daar te parkeren. Ik weet dat mensen 

het vervelend vinden als ik voor “hun” deur parkeer. Ik probeer al zoveel 

mogelijk met de fiets te gaan, maar dat red ik niet altijd. Je moet tegenwoordig 

samen werken, kinderen verzorgen en naar BSO brengen (anders kun je niet 

werken); daar heb je het heel druk mee. 

Dan ben je blij als er een goede verbinding is die wat extra tijd schept om alle 

logistieke rompslomp, je kinderen en je werk te combineren en alle ballen 

in de lucht te houden om te overleven. En dan voel je je een indringer als je 

je auto parkeert. Kan die fietstunnel nu echt niet opengesteld worden voor 

autoverkeer?!

     S. van der Hoeven

Noot van de redactie:

In de afgelopen weken bereikten ons berichten dat er wel degelijk auto’s rijden 

door het fietstunneltje: namelijk die van de POLITIE!

Tja... je zal maar het goede voorbeeld moeten geven.

HALTE MEIJERSPLEIN
De fietskluizen zijn geplaatst!

Geachte metroreiziger(s),

Wij vragen u vriendelijk in het vervolg uw auto te parkeren op het voor u 
van toepassing zijnde gratis parkeerterrein (P+R) aan de andere zijde 
van de metrolijn. Dit terrein is daar speciaal voor ingericht.
Wij als omwonenden zijn u daarvoor zeer erkentelijk, omdat wij in 
de toekomst dan gevrijwaard zullen blijven van uiterst vervelende 
maatregelen van de gemeente (betaald parkeren!!).
Hartelijk dank voor uw medewerking.

DIT IS EEN “VOORUITBRIEFJE”
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Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek 

LIDORGaNISaTIES

Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast eBTV) 

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 eMiddenstand 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, Kees Keller en Margot 

Leeninga

Opmaak: Margot Leeninga

Correcties: Diana de Veld

Foto’s: redactie en VSW

KOPIJ

Het volgende maandblad komt uit op 30 

augustus 2012. U kunt uw kopij vóór 6 

augustus 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.

Blok’s Paperwork

Sjoerd Brunia, tel. 422 77 28

LiS-SECRETaRIaaT

Kastanjesingel 80, tel. 422 77 28. 

E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl

lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl

Leven in Schiebroek

Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam, 
telefoon 418 87 27

BRILJaNT aaNBIEDING
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CSI SCHIEBROEK

Terwijl wij deze bijdrage schrijven is het EK voetbal van start gegaan. Ook in 

Schiebroek zijn sommige straten geheel in het oranje gehuld. Leuk om te zien 

dat mensen dit met zijn allen willen beleven. Het zegt iets over saamhorigheid 

in Schiebroek.

Vaak hoor je in de wijk zeggen dat veel mensen alleen met zichzelf bezig zijn 

en geen oog meer hebben voor gemeenschappelijkheid. Dat geldt zeker niet 

voor de bewoners van de Diephuisstraat die onlangs weer een leuk straatfeest 

hadden georganiseerd. Ons inziens een uitstekend initiatief dat navolging 

verdient in andere straten.

LET EEN BEETJE OP!

Wat ik daar hoorde is dat men elkaar helpt door in voorkomende gevallen 

aan inbraakpreventie te doen en aan de wat oudere bewoners hand- en 

spandiensten verlenen. Zo wordt onder andere hun tuintje bijgehouden en er 

wordt opgelet. En dat opletten kan echt geen kwaad, want vooral in de zomer 

komen er bij ons veel aangiften binnen van diefstal vanuit de woning.

Hoe komt dat, zult u zich afvragen.

U hebt dat ongetwijfeld ook wel eens gehad, vooral als het warm weer is en 

de ramen openstaan. U gaat even snel, gedachtenloos, de deur uit voor een 

boodschapje of iets anders zonder de ramen boven of achter te sluiten. Een 

uitgelezen moment voor woninginsluipers om hun slag te staan. Die figuren zijn 

erop uit en stropen hele straten af om te kijken om hun slag te staan. 

FIETSENDIEFSTALLEN

Iets anders zijn de fietsendiefstallen in de wijk. Ondank het feit dat wij een paar 

hardnekkige fietsendieven hebben opgepakt blijven de aangiften binnen komen.

Wij houden speciale fietsacties, dus zorg ervoor dat uw fiets behalve op slot 

ook ergens aan vastgezet staat. Bij station Meijersplein kunt u ons straatbord 

aantreffen (zie foto).

Tenslotte nog even dit: ook de politie moet met de tijd meegaan, dus is 

wijkagent Frits, zoals ik vorige keer al meldde, aan het twitteren. Hij is te volgen 

via www.twitter.com/prrknulst.

Wij wensen u allen alvast een fijne zomertijd  toe. Het wijkteam blijft gewoon 

zijn diensten draaien en naast het nummer -9---8844 zijn wij via de e-mail te 

bereiken.

braag tot ziens in de wijk!  

Wijkagenten Martin van der Heijden (martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl)

en Frits Knulst (frits.knulst@rijnmond.politie.nl). Telefoon -9---8844.

VROUW RIBES 

EN DE FLEXPLEK

Op de eerste zonnige dag van het jaar stapte ik het 

nieuwe deelgemeentekantoor binnen en viel meteen

in een verhit gesprek. Daar stond de man die 

vergunning had gekregen voor een frietkraam tegenover 

de school op de Argonautenweg. 

Daar waren ze naderhand op teruggekomen, herinnerde ik me. 

“Schande!” riep hij. “Afspraken maken en onder druk van de publieke opinie 

erop terugkomen. Polderbeleid dat is het, Hedwigepolderbeleid!” 

De man raakte duidelijk verhit, zo verhit dat er een zwart geüniformeerde man 

de trap af kwam rennen. De beveiliging dacht ik, maar nee, het bleek een 

brandwacht te zijn. 

“Afkoelen meneer, afkoelen in het belang van de veiligheid. De plafonds van dit 

gebouw zijn nog niet brandveilig en...”

Hij werd onderbroken door een luid getier van boven: “ba weg, dit is mijn plek, 

ik zat hier het eerst! Opgestaan plaatsje verg...  Mijn computerprogramma, je 

hebt mijn programma onderbroken!”

beluiden van rake klappen, geschreeuw, en toen opeens, het brandalarm! 

Iedereen naar buiten, het hele bestuur drong zich wel heel burgernabij langs me 

heen. Diverse ambtenaren zag ik in joggingoutfit geroutineerd een sprint naar de 

overkant trekken. “bebeurt dit vaker?” vroeg ik een van hen. 

“Oh ja, met de regelmaat van de klok. We hebben namelijk geen eigen 

werkplekken meer ziet u, maar flexplekken, tafels met computers waar iedereen 

kan aanschuiven. Als er plaats is. Maar er is te weinig plaats, vooral op dinsdag, 

en dat verhit de gemoederen.” 

Ik kijk eens om me heen. Diverse ambtenaren hebben intussen een flexplek 

ingericht op het grasveld, compleet met blocnote en mobieltje. 

“Weet je wat jij moet doen”, zeg ik tegen de frietbakker, “vraag een staplek voor 

het deelgemeentekantoor. Emplooi genoeg, vooral op dinsdag!”

OPPASSEN!...
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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  


