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Inkopen doen voor de feestdagen?
Neem wat extra boodschappen mee!

Surf naar: www.leven-in-schiebroek.nl

*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
Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek,
telefoon: (010) 418 77 08
Openingstijden:
woensdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag: 9.30 - 14.30 uur
Maandag en dinsdag gesloten.

* Dames en herenkapsalon * Schoonheidssalon
		
* Pedicure/Manicure
Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!

De wintercollectie is binnen met leuke aanbiedingen!

Ganzerikplein 10, 3053 EA Schiebroek
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl tel. 010-2261586/06-17540015

Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs
tel. 010-7518363/06-48277450

De keuze van Sonja:

Erna Schröder:
SPOEL MIJ SCHOON

Uw ogen passen zich voortdurend aan op de visuele
informatie uit uw omgeving. Bij voorbeeld op het water,
tijdens het autorijden, het lezen van de krant, werken achter
de computer, een sms versturen of internetten op uw tablet.
Varilux brillenglazen® bieden hiervoor optimaal kijkcomfort
zodat u zonder inspanning, in iedere situatie, op iedere
afstand scherp en helder kunt zien.
Wij laten u zien wat u niet voor mogelijk hield!
* bij aankoop van een bril met Varilux® glazen vraag ons naar de voorwaarden

Een belangwekkend verhaal over een Nederlandse arts en de
worsteling met zijn gruwelijke ervaringen in de Palestijnse
vluchtelingenkampen Sabra en Shatila.
Het verhaal, gedeeltelijk gebaseerd op ware gebeurtenissen,
heeft voor mij een flinter van het Israëlisch-Palestijns conflict
tot leven gebracht. Door de ogen van een Nederlandse arts
komt deze geschiedenis dichterbij. De dialogen tussen de
succesvolle ingestorte arts Victor en de wat stoffige psycholoog
en vroegere studiegenoot Arthur die hem probeert te helpen,
gebruikt Schröder efficiënt om de worsteling met geweten,
angst, egoïsme en zelfbehoud vorm te geven.
Ik heb Erna Schröder, schrijfster uit Schiebroek, een aantal
keer gesproken over het verhaal. Zij schrijft en spreekt
met voelbare verontwaardiging over de gebeurtenissen
in de vluchtelingenkampen. De door de internationale
gemeenschap veroordeelde, maar uiteindelijk in vergetelheid
geraakte geschiedenis, is nu in deze mooie fractionele roman
verwerkt.
Voor online bestellen: www.coelers.nl

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56
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BESTE MEDE-WIJKBEWONERS,
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Zo luidde de aanhef van de brief van Chiel en Madelon Hendrix, die wij vorige
maand publiceerden. Beste medewijkbewoners, schreven zij, wij willen graag
bijdragen aan de Voedselbank met giften voor pakketten, doet u mee? Wij
willen uw spulletjes voor u op de goede plek brengen. En u heeft u inderdaad
van uw beste medewijkbewonerkant laten zien!

Hartverwarmend
“De reacties zijn hartverwarmend”, zegt Madelon, “we hebben al heel wat dozen
met spullen kunnen brengen.”
Madelon en Chiel schreven u hoe zij geraakt waren door de manier waarop
de Voedselbank en de bijbehorende kringloopwinkel zich inzetten om mensen
die door allerlei oorzaken de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen
te helpen. Met voedsel en andere levensbenodigdheden, maar ook met een
cadeautje voor de feestdagen, kleine extraatjes die er de rest van het jaar niet
bij kunnen zijn. Zij wilden graag zelf ook bijdragen door gewoon een beetje te
delen en telkens wat extra artikelen bij hun boodschappen te kopen en zo weer
een doos vol te verzamelen om naar de Voedselbank te brengen. En ze riepen u
op hetzelfde te doen en stelden zichzelf als contact-inzamelpunt beschikbaar.
Dat hebben ze geweten!

bedoelingen zouden opgeven waar er iets te halen valt, was er volop begrip.
We willen natuurlijk de mensen graag persoonlijk ontmoeten, we maken zo met
veel mensen kennis, en soms zien we mensen terug die we in geen jaren gezien
hebben. Allemaal Schiebroekenaren met hart voor hun medemensen”, aldus
een enthousiaste Madelon.

Nog genoeg wensen
Madelon en Chiel zijn dus heel blij. Maar wensen hebben ze natuurlijk nog
wel. “We kregen reacties van mensen die een netwerk hiervoor op willen zetten
in hun vriendenkring”, vertellen ze. “En net kregen we nog een bericht dat
iemand via het werk speelgoed heeft ingezameld om met de feestdagen aan de
kinderen te geven. Dat is prachtig, zo wordt het groter. We zouden heel blij zijn
als er meer verzamelpunten kwamen, verspreid over de stad. Of wanneer een
grootwinkelbedrijf zich zou aanbieden als verzameldepot voor de spullen die je
daar koopt. Dat zou het allemaal nog dichter bij de mensen brengen.”

Voelt u zich aangesproken, wilt u meer informatie en/of wilt u graag
bijdragen? Neem dan alstublieft contact op met Madelon Hendrix:
e-mail: verenigd@hotmail.com. Wij begrijpen dat niet iedereen de
beschikking heeft over e-mail. Daarom kunt u ook een briefje met uw
contactgegevens afgeven bij de balie van Castagnet t.a.v. Leven in
Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. Wij zorgen ervoor
dat het bij Madelon terechtkomt, zodat zij contact met u kan opnemen.

Groot of klein is om het even...
“We hebben heel veel e-mails gehad met verzoek om informatie, maar ook met
vragen of we dit of dat konden gebruiken”, vertelt Madelon. “Mensen die zeiden
blij en verrast te zijn dat de Voedselbank ook gewoon spullen van particulieren
aanneemt. Oudere mensen die graag bijdragen, maar voor wie de afstand naar
de Keilestraat een probleem is. Er mailde iemand die al een tijd een doos
met speelgoedjes had staan en erg blij was er nu een goed bestemming voor
te weten. Er waren ook mensen die vertelden dat zij zo nu en dan een paar
spulletjes hebben, geen grote pakketten, maar de vraag was of we dat ook
konden gebruiken. En natuurlijk kunnen we dat! Het gaat immers niet om de
kwantiteit maar om de kwaliteit; om wat de ene mens voor de ander kan doen.
Hoeveel dat is, is de vrijheid van mensen zelf, dat moet je niet claimen. Al die
kleine beetjes komen hier heel goed terecht.”

Geen verzameladres
Dat “hier” een adres is dat je via de computer moet bereiken in plaats via
een postadres, blijkt daarbij geen obstakel. “Sommige mensen zeiden het
niet zo leuk te vinden dat we niet direct ons verzameladres geven. Maar nadat
we hadden uitgelegd dat we daarmee ook aan mensen met minder goede
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Foto voorpagina: December! Pakjesmaand, feestmaand. Zorgen wij, als Schiebroekenaren, ervoor dat het voor iedereen een feestmaand wordt? Ja, toch!

DE BOODSCHAPPENLIJST
rijst, pasta, couscous, groenten in blik of glas, (vloeibare) bak- en
braadproducten, olie, suiker, koffie, thee, bloem, broodmix, muesli,
blikken of pakjes soep, verpakte en langer houdbare vlees- en
visproducten, zeep, tandpasta en tandenborstels, (vochtig) toiletpapier,
maandverband/tampons, shampoo, deodorant, scheercrème,
scheermesjes, desinfecterende handwasgel, (vloeibaar) wasmiddel,
afwas- en schoonmaakmiddelen, en wat u zelf nog verder bedenkt...
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Iedere dinsdagavond in Hillegersberg-Schiebroek
Olijflaan 14, gymzaal Olijflaan
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DE HOGE LIMIET (deel 4)
Marius Heijenk
Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
In enkele voorgaande artikeltjes werd beschreven, hoe het kon gebeuren dat
het door de gemeente zelf als beeldbepalend omschreven pand aan de Hoge
Limiet 15 binnenkort toch gesloopt gaat worden.

Fraaie presentatie
In de vorige aflevering werd iets onthuld over de plannen wat daarvoor in de
plaats moet komen. Hier gaan we daar verder op in. Op 25 september jl. werd
de Raadscommissie Schiebroek-Terbregge verrast door een fraaie presentatie
van een gloednieuw sport- en gezondheidscentrum, dat daar moet verrijzen
in de groenstrook tussen de hockeyvelden van HCR, de Jasonweg en de Ankie
Verbeek-Ohrlaan. Het plan voorziet in een twee verdiepingen hoog gebouw van
bijna 2000 m2 met ruimte voor een grote sportwinkel, een medisch centrum,
buitenschoolse opvang en een fittnesscentrum.
Er komt parkeergelegenheid voor 85 auto’s, bereikbaar via een ontsluitingsweg
vanaf de Jasonweg. In de toekomst wordt een nieuw kunstgras hockeyveld
voorzien op de plaats waar nu nog Hoge Limiet 15 staat. Voor een eerste
impressie zie de afbeelding bij dit artikel.

Ooit iets van gehoord?
In de aanbieding van het plan staat dat dit tot stand is gekomen in nauwe
samenwerking van alle betrokken partijen. Blijkbaar worden de inwoners van
Schiebroek en 110-Morgen of organisaties als de bewonersorganisatie Leven
in Schiebroek of de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) niet als
betrokken partij gezien. Het plan blijkt al vier jaar oud te zijn, maar had u er ooit
van gehoord?
Aan de deelgemeente is gevraagd akkoord te gaan met de stedenbouwkundige
randvoorwaarden als:
- het gebouw heeft een “paviljoen in het groen”-achtige chique uitstraling
- maakt visueel deel uit van de ruime groenzone langs de Jasonweg en de
Ankie Verbeek-Ohrlaan
- het historische lint van de Lage (bedoeld is ongetwijfeld Hoge) Limiet 		
maakt er op respectvolle wijze deel van uit
- door de positie van het gebouw en de bomen is de huidige tribune 		
vanaf de openbare weg niet meer zichtbaar
- voldoende parkeerruimte uit het zicht van de openbare weg.

Waarom sloop?
Op zichzelf lijkt er met deze randvoorwaarden niet zoveel mis. Van de andere
kant: als men werkelijk respect voor het historische lint wil uitstralen,
waarom moet dan Hoge Limiet 15 gesloopt worden? Het maakt daar op een
natuurlijke manier deel van uit en is door zijn ligging precies in de bocht een
beeldbepalende blikvanger voor iedereen die over de Hoge Limiet gaat.
Als blikvanger wordt het nu vervangen door de kolossale nieuwbouw. Ook al
staat er op de plankaart een keurig rijtje bomen getekend: het zal nog jaren
duren voordat deze nieuwbouw aan het oog wordt onttrokken.
Is dat respectvol voor het historische lint?
Hoe wil men het respect voor de Hoge Limiet tot uiting brengen, als die gaat
kruisen met een aftakking van de Jasonweg, waar alle bezoekers van het sporten gezondheidscentrum overheen moeten?
Bovendien zullen de bewoners van Hoge Limiet 31 niet blij zijn dat zo vlak bij
hun huis een hockeyveld wordt aangelegd met alle hinder die dat met zich mee
brengt bij het aanleggen én bij het gebruik ervan.
Ondanks dat er gesproken wordt over een ruime groenzone, wordt het hier
allemaal toch wel erg krap.
Over een maximale hoogte van het gebouw wordt in het voorstel voor de
randvoorwaarden niets gezegd. Eerder lijkt er sprake van een minimale hoogte,
als je kijkt naar de voorwaarde dat de publieke tribune vanaf de weg niet
zichtbaar mag zijn.

Conclusie
Kortom: weinig mensen misgunnen HCR een hockey-accommodatie,die tot de
wereldtop behoort en een bijdrage levert aan de ambities van Rotterdam als
‘City of Sports’. Daar mogen wij ook als Schiebroekers misschien wel trots op
zijn. Maar mogen we dan asjeblieft eens meedenken over of en hoe zoiets is in
te passen in het gebied waar wij wonen?
Op 27 november komen de stedenbouwkundige randvoorwaarden weer aan de
orde in de Raadscommissie Schiebroek/Terbregge en op 11 december zal de
deelraad er een besluit over nemen.
Als u zich betrokken voelt: laat uw mening horen! Bel of schrijf de raadsleden,
hun telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op de website www.
rotterdam.nl/his. Ga naar de commissie en/of raadsvergadering en zeg daar
wat u ervan vindt!
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Spindler Makelaars

THUIS

IN SCHIEBROEK

Verjaardagstip:
geef een

New Style cadeaubon
modern, gewaagd
of een
compleet nieuwe look

“New Style”
Dames & Herenkapsalon
Peppelweg 140, 3053 GV Schiebroek
T (010) 418 98 00
Ook op afspraak

BLOK’S PAPERWORK
U bent van harte welkom!
PEPPELWEG 152
De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

Hallo Buurvrouw,
Vandaag ga ik € 5,- overmaken voor het blad Leven in
Schiebroek. Ik maak het over op rekening 59 04 84 en ik
zet er mijn adres even bij, want dan weten ze wie het gestort
heeft en dat ik het blad belangrijk vind. Zo steun je elkaar, het
zijn barre tijden en het eind is nog niet in zicht. Ik wil op de
hoogte blijven van alles wat er gebeurt in Schiebroek. Doe jij
het ook?
				
lieve groet van je buuf
6

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
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SENIORENPILATES

UIT DE DEELGEMEENTE...

Vanaf september is Marianne Sport & Beweging op vrijdagochtend gestart met
de les seniorenpilates. Een vorm van bewegen die zich richt op het hele lichaam
en senioren weer helpt om makkelijker te bewegen. Lenigheid komt ook aan
bod, maar je hoeft niet lenig te zijn om met pilates te beginnen.
Pilates voor senioren is een les waarbij vooral gewerkt wordt met aangepaste
oefeningen en opties. Voordeel hiervan is dat we stabieler zijn en minder kans
hebben om bijvoorbeeld te vallen. Seniorenpilates is zeker geen bejaardengym.
Het is een uitdagende manier van bewegen die veel voordelen biedt.

Schouwen in Shiebroek: u bent van harte welkom!

Voor wie is de les geschikt?
De ‘gewone’ pilatesles is voor vrijwel iedereen geschikt. Seniorenpilates is
bedoeld voor mensen die op een veilige en verantwoorde manier weer aan
sport willen doen. Mensen die op een rustige manier weer willen beginnen met
bewegen. Doordat het tempo lager ligt dan in de gewone pilatesles en omdat
er wordt gewerkt met aangepaste oefeningen, is dit een prettige manier van
bewegen voor senioren.
Daarnaast is er ook aandacht voor balansoefeningen, zodat mensen zich ook
buiten de les weer zekerder gaan voelen.

Gratis proefles
Wilt u eens een les proberen? Een proefles is gratis. U bent van hart welkom op
vrijdagochtend in Centrum Djoj. Naast pilates geeft Marianne Sport & Beweging
ook de les Power Yoga. Een krachtige en dynamische vorm van yoga.
Alle lessen worden gegeven op vrijdagochtend. Power Yoga van 9.15 tot 10.15
uur, pilates van 10.30 tot 11.30 en seniorenpilates van 11.45 tot 12.45.
Meer informatie kunt u vinden op www.mariannesportenbeweging.nl of stuur
een email naar info@mariannesportenbeweging.nl

Help mee om uw eigen woonomgeving zo vriendelijk, mooi en veilig mogelijk te
maken. Dat kan door vier keer per jaar mee te gaan met de schouwploeg.

Planning 2013
maandag 18 februari (werf niet aanwezig)
maandag 15 april (werf aanwezig)
maandag 8 juli (werf niet aanwezig)
maandag 7 oktober (werf aanwezig)
We schouwen van 10.00 - 12.00 uur met de fiets.
U bent op de betreffende datum van harte welkom in wijkgebouw Castagnet,
Larikslaan hoek Kastanjesingel.

Loket Individuele Voorzieningen
Vanaf 23 oktober is er een spreekuur van de afdeling Individuele Voorzieningen
van SoZaWe in het deelgemeentekantoor aan de Argonautenweg 23.
De collega’s van het loket Individuele Voorzieningen helpen u graag.
Rotterdammers kunnen door een beperking problemen ondervinden bij het
huishouden, het zich verplaatsen in en om de woning of het ontmoeten van
mensen. Afdeling Individuele Voorzieningen kan daarbij helpen.
De adviseurs bieden een advies op maat aan. Zij kijken daarbij naar de
problemen die de klant zelf kan oplossen en welke ondersteuning door de
gemeente geboden kan worden. Dit kan bijvoorbeeld ondersteuning zijn in de
vorm van een rolstoel, woningaanpassing, vervoer, huishoudelijke verzorging of
bijzondere bijstand voor 65-jarigen en ouder.
Het spreekuur is van dinsdag t/m vrijdag van 13.00–16.00 uur op het
deelgemeentekantoor, Argonautenweg 23. U bent van harte welkom.
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 15)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

De rubriek ‘Schiebroek van Toen” vertelt de verhalen van (oud-)
Schiebroekenaren. In deze aflevering komen Joop (1941) en Trijnie (1944)
van Broekhoven aan het woord. Hoewel oorspronkelijk afkomstig uit
Groningen, voelt Trijnie zich een echt Schiebroekenaar, net als echtgenoot Joop
die geboren en getogen is in Schiebroek.

Heimwee
Joop en Trijnie ontmoetten elkaar tijdens het vuurwerk dat ter gelegenheid
van het Gronings Ontzet werd afgestoken. Trijnie herinnert zich zelfs nog het
tijdstip: ”Het was om 22.00 uur, toen begon het vuurwerk, zowel letterlijk als
figuurlijk gesproken. Joop zat in militaire dienst en was gelegerd in Groningen.
We trouwden in 1964 en vestigden ons in Roden. Natuurlijk kwamen wij nogal
eens naar Schiebroek voor een bezoek aan mijn schoonmoeder en Joop keerde
eigenlijk altijd met heimwee terug.
Kort nadat onze oudste docher Jolanda werd geboren, besloten we om naar
Rotterdam te verhuizen en in te trekken bij mijn schoonmoeder, zij was op dat
moment al weduwe dus dat bracht haar ook veel gezelligheid.
Schiebroek was toen al een gezellig dorp, hoewel het er wel wat kaal uitzag. Met
name de parken, het Schiebroekse Park werd in die tijd juist aangelegd. Aan
de overzijde van de Adrianalaan stonden ook nog geen huizen, wel was daar de
winkel van groenteboer Akkerman, wat verderop Slagerij Helmer en aan deze
kant was de sigarenwinkel van Pia Hartman. Twee huizen bij ons vandaan zat de
Spar.”
“Als kinderen speelden we veel aan het einde van de Adrianalaan. Over het
spoor had je ‘de bergen’, grote zandlichamen waar je heerlijk kon ronddolen. En
ik was lid van de padvinderij aan de Hoge Limiet”, vult Joop aan.
“Ik ging op de Adrianaschool bij juffrouw Rutteman, later ging Jolanda, onze
dochter, er ook heen. Toen ik haar bracht zei juffrouw Rutteman :’Oh Jopie, wat
leuk!”

Kleurrijk leven
Joop was zes jaar oud toen zijn vader overleed. Een grote schok voor het
hele gezin. Joop was erbij en herinnert het zich nog als de dag van gisteren.
“Het gebeurde hier achter in de tuin, maar mijn zusje en ik werden meteen
weggehaald en elders ondergebracht. Het gevolg van die gebeurtenis was dat ik
me niets herinner in de periode van mijn zesde tot mijn twaalfde jaar. Behalve
de namen van een paar vriendjes kan ik niets terughalen.
Mijn vriendjes waren Peter Nederveen, Sjoerd Haasdijk en Jean Longayroux.
Mijn ouders woonden eerst aan de Prunuslaan die toen overigens nog

Trijnie en Joop van Broekhoven

Lindelaan heette, op nummer 51. Vader had een boekbinderij met de naam De
Combinatie en zijn bedrijf was gevestigd in de Burgemeester Roosstraat. Ook
had hij nog een pand op de Noordsingel.
Mijn moeder was eerder getrouwd met een broer van mijn vader. Ze was een
kleurrijke vrouw, kwam oorspronkelijk uit Amsterdam en speelde daar in een
bekend operettegezelschap.
Moeder had al twee kinderen toen zij met de broer van mijn vader trouwde en
vader was ook al getrouwd geweest en had twee kinderen. Uiteindelijk bleek dat
zowel mijn zus als ik van mijn vader waren. Vader en moeder zijn getrouwd en
vervolgens zijn we met vier kinderen naar de Adrianalaan verhuisd.
Wij, kinderen, hebben pas veel later van de affaire gehoord. Maar we begrepen
toen wel waarom er zo geheimzinnig gedaan werd en waarom we bijvoorbeeld
haar trouwboekje dat nodig was toen wij gingen trouwen, niet te zien kregen.”
Joop vervolgt: “Het was een druk gezin waar altijd van alles gebeurde. In de
oorlog hadden we Joodse onderduikers op zolder en vader had een keer een
varken meegenomen. Dat moest geslacht worden en tot die tijd werd het in de
keuken gezet. Mijn moeder gaf het beest een emmer sloeber (nat varkensvoer),
maar ‘s avonds klonk er een vreselijk gegil. Het varken had kennelijk altijd
droogvoer gehad en door het natte voer was zijn maag geklapt. Paniek brak uit,
want niemand mocht het natuurlijk weten van dat varken en recht tegenover ons
woonde een NSB’er. Het dier is in recordtijd geslacht, dat moest wel.”
“Na het plotseling overlijden van mijn vader werden we in een klap een arm
gezin. Maar mijn moeder was creatief en ondernemend en we zijn nooit iets te
kort gekomen. MIjn ouders waren ook zo muzikaal, niet alleen mijn moeder zong
in de operette, maar vader speelde prachtig piano. Jammer genoeg heb ik dat
niet van hen meegekregen.”
Trijnie voegt er aan toe: “Mijn schoonmoeder had altijd dieren in huis. Jarenlang
is er een jonge kauw bij ons in huis geweest. Als zij de aardappels ging schillen,
kwam hij de pitjes eruit halen. Wijzelf hebben ook altijd dieren in huis gehaald,
bij ons overnachtte een jonge kauw op de kast. Pas toen de kast opgeruimd
werd, kwamen we erachter dat de hele achterkant onder de vogelpoep zat. We
hadden ook drie katten en een kauw met een kale kop, die noemden we Kojak
naar de televisieserie van die politieagent met zijn kale kop. De dieren aten uit
hetzelfde bakje, zo ongelooflijk leuk.”

Moeder van Broekhoven als operettester en rechts met Joop’s zus Hélène op de arm
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Verhuizen
“Nadat we een aantal jaren bij mijn schoonmoeder woonden, werd het ons een
beetje te druk”, vertelt Trijnie. “We vertelden haar dat we wilden gaan verhuizen,
waarop ze onmiddellijk zei dat zij dan ook het huis uit zou gaan. Daarop hebben
we voorgesteld dat zij een andere woning zou gaan zoeken en zo is dat ook
gebeurd. Zij heeft nog jaren in de Hamakerstraat gewoond. Gelukkig kon ik goed
met haar overweg en zijn de jaren samen een mooie herinnering.
Maar ja, toen kwam natuurlijk de kwestie dat het huis overgeschreven moest
worden. Daarvoor kwam er een dame van de woningbouwvereniging. Joop
bouwde in die tijd een eigen bootje en het casco stond in de tuin. ‘Wat moet
die boot in de tuin’, snauwde de dame om vervolgens kenbaar te maken dat
‘we er maar niet zo zeker van moesten zijn dat wij het huis zouden krijgen.’
Gelukkig moest er ook nog iemand van Volkshuisvesting komen kijken en die
man zei ons dat wij ons geen zorgen hoefden te maken, want we voldeden aan
alle voorwaarden. Hij begreep heel goed dat Joop graag in zijn geboortehuis
bleef wonen en zo kwam het uiteindelijk allemaal goed.”

Op avontuur
Toch bleef het avontuur lokken. Toen de kinderen groter werden en er veel
reuring in huis kwam, besloten Joop en Trijnie om terug naar het Hoge Noorden
te gaan. Trijnie vond het idee ook wel fijn om wat dichter bij haar ouderlijk huis
te gaan wonen en de kinderen zouden zich wel redden. Zij vonden en kochten
een huis in Noord-Friesland.
Trijnie: “Het was een leuk huis en we zijn er meteen in aan de slag gegaan.
Een nieuwe keuken en andere verbouwingen stonden op het programma. Maar
ons gevoel zei ons dat we dit huis aan moesten houden. Onze dochter Jolanda
kon hier tijdelijk wonen en we spraken af dat, mocht het wonen in Friesland
tegenvallen, wij gewoon terug zouden komen. Bianca zou dan uitkijken naar een
ander huis, iets wat in die tijd niet al te moeilijk was.
We verhuisden in januari en op een dag in juni kwam Joop terug met de honden
van een wandeling. Huilend, verteerd door heimwee naar Schiebroek. Korte
metten hebben we ermee gemaakt. Direct Bianca opgebeld en gezegd dat we
de volgende dag terug zouden komen. Het huis werd in augustus van dat jaar
al weer verkocht, Bianca had in betrekkelijk korte tijd een eigen woning en wij
waren zielsgelukkig dat we weer in Schiebroek waren.”
De liefde voor Schiebroek maakte ook dat zij ervoor op de bres stonden. Toen
halverwege de jaren ‘80 een grote uitbreiding van het vliegveld gepland werd,
stonden Joop en Trijnie vooraan om te protesteren. Jarenlang hebben zij het
volgehouden, totdat uiteindelijk in het begin van de jaren ‘90 het besluit viel dat
het vliegveld verder zou gaan als zakenvliegveld en de uitbreiding van de baan

was. In Sporen, een geschiedenisboekje voor de onderbouw, staan Joop en
Trijnie op de foto.
Ook hebben ze een aantal keren Ierse kinderen uit Belfast een mooie vakantie
gegeven. Dat gebeurde eind jaren ‘70. Trijnie: “De eerste keer kregen we twee
meisjes, een protestant en een katholiek meisje. Thuis stonden ze elkaar naar
het leven; hier moesten ze op een kamer slapen. De kinderen hadden helemaal
niets. De Schiebroekse organisatie had elke dag uitjes voor de kinderen
bedacht en ‘s morgens brachten we hen naar wijkgebouw Castagnet. Gelukkig
hebben wij, net als vele andere Schiebroekenaren, deze kinderen drie heerlijke
weken kunnen bezorgen, waarin de oorlog ver weg was. Daar mochten ze
trouwens ook helemaal niet over praten. In de jaren daarna heb ik nog wel eens
een kaart gestuurd, maar er is nooit meer echt contact geweest.”
Wilt u reageren op dit artikel? Wilt u zelf uw verhaal vertellen of kent u
iemand die kan vertellen over Schiebroek van Toen? 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.

Klassefoto Adrianaschool met op de voorste rij, vierde van links Joop van Broekhoeven

In de tuin, overzijde groenteboer Akkerman

Voor melkinrichting Aurora (later Wulffraat)

Geschiedenis van Schiebroek
De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille begin.
Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Een ‘must have’ in uw boekenkast, een mooi geschenk
voor de feestdagen. Bent u Schiebroekenaar of kent u
iemand die ooit in Schiebroek gewoond heeft en er nog steeds
met liefde over spreekt? Dan is dit boek echt een aanrader!
Chris Mast: “Schiebroek doet mee is een encyclopedie van
Schiebroek, een boek van gewicht”

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl
www.leven-in-schiebroek.nl - november 2012
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Verse
Groente

Lekker
Fruit

HANS CAMMAN

“Uw Gemakkelijke Groenteman
Gezonde
Salades

Kant & Klaar
Maaltijden
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 010-243 99 22 dan zorgen wij dat u hem krijgt.

VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!
Ook voor uw reparaties zoals: goud,

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

zilver, horloges en klokken, vakkundig
gerepareerd met garantie. Rijgen en
knopen, taxaties... Kortom, daarvoor
bent u bij ons aan het juiste adres!

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

VRIENDEN MAKEN WE GRAAG!

Voor € 12,- per jaar op bankrekening 1556 54 543 wordt u op
de hoogte gehouden van onze activiteiten. U bent zó welkom!

WELKOM in ONZE
COFFEE-CORNER!

Mooie
Huiswijn:
Pierre Jean
mmm... lekker!

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard

€ 4,

Peppelweg 79a, 3053 GD Rotterdam
tel: 010 4220593, fax: 010 7528849, www.klootwijk.nl

99

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 24,95
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Bij bakker Klootwijk aan de Peppelweg
79a kunt u tegenwoordig, naast
ons assortiment van lekker vers
gebakken brood, broodjes, banket,
overheerlijk gebak en taarten, ook
gezellig in de coffeecorner zitten.
Wij zorgen graag voor onze gasten:
een lekker bakkie mét... aan u de
keus! (van belegde broodjes tot
een vers gebakken appeltaartpunt).
U bent van harte welkom!

www.leven-in-schiebroek.nl - november 2012

SKIBROEK, aan de voet van ‘de Hillegersberg’
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Waar een wil is... is Skibroek. En waar Skibroek dan wel is? Het antwoord luidt
kort en bondig: Aan de voet van de Hillegersberg.
Maar wat Skibroek is… daarvoor zijn wat meer woorden nodig.
Skibroek is een initiatief om startende ondernemers te ondersteunen, dat is de
simpelste omschrijving. Maar daar doe je Skibroek mee tekort. Want Skibroek
wil meer zijn, meer doen voor wie aan Skibroek deelnemen. En met dat
deelnemen wordt al veel meer aangegeven waar het voor staat: het is niet maar
een bedrijf of een instantie, het is een coöperatie, een samenwerkingsverband
tussen mensen. Dat is wat de deelnemers voor ogen staat, samenwerking door
ons, voor ons en wel zo dat Schiebroek er mooier en beter van wordt.
Skibroek is gevestigd in de voormalige winkelstrip aan de Asserweg. In deze
winkels krijgt een aantal beginnende ondernemers ondersteuning bij hun start.

Die ondersteuning bestaat uit het ter beschikking stellen van de ruimte, het
met raad en daad terzijde staan en bovenal hulp bij het leggen van contacten
in en met de wijk. De ondernemers, stuk voor stuk creatieve en ambachtelijke
talenten, willen graag samen met de Schiebroekenaren onze wijk nog mooier en
het leefklimaat nog aangenamer maken dan het al is.
Door u de ruimte te geven uw creatieve kanten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld
door te leren pottenbakken. Of fietsen repareren, meubels maken… En heeft u
na zo’n creatieve uitspatting behoefte om tot rust te komen en weer energie op
te bouwen, dan is er yogales!
Maar er is nog veel meer en er komt nog veel meer, want Skibroek is nog volop
in opbouw. “Aan de Asserweg bouwen we iets moois”, zegt Ilse Breget, een van
de initiatiefnemers.
“Een vrije ruimte waar je kunt denken en doen zonder voorwaarden, een plaats
waar je je met elkaar kunt verbinden en samen iets neer kunt zetten, een berg
beklimmen en als je dan boven bent, samen van het uitzicht genieten. Dat is
wat we voor Schiebroek willen.”

KLEUTEREN MET KUNST
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Nee, dat is géén omschrijving voor een moderne kunstenaar. Het is ook niet
de aanduiding voor het Kunstbeleid van almaar bezuinigende overheden, het
is de naam van de cursus die gegeven wordt door Ted Eggink. En die cursus
gaat over hoe je samen met je peuter/kleuter lekker creatief bezig kunt zijn en
tegelijkertijd creatief denken en ruimtelijk inzicht van het kind kunt ontwikkelen.

van heeft. “Dat klinkt allemaal heel gewichtig, over die ontwikkeling en zo, maar
het is natuurlijk eerst en vooral leuk”, zegt Ted. ”Het is heerlijk om samen met
je kind te knutselen en te zien hoe het kind zich ontwikkelt. Het is gezellig, het
is ontspannen en het is daardoor een van de beste manieren om met je kind te
communiceren.
Al met al een heel bijzonder initiatief, iets wat je niet gauw ergens anders zult
vinden. En duidelijk een van de voorbeelden waaruit blijkt dat Skibroek, aan de
voet van de Hillegersberg, de horizon van onze wijk heeft verbreed.

Ted Eggink is één van de beginnende ondernemers die via Skibroek werkzaam
is in onze wijk. Skibroek wil startende ondernemers graag een kans geven en
biedt daarvoor ruimte in de voormalige winkelstrip aan de Asserweg om daarin
je bedrijf op te zetten en te ontwikkelen. Vooral ambachtelijke en creatieve
initiatieven kunnen hier ontplooid worden, reden voor Ted om zich hier graag
te vestigen. “Ik geef workshops voor ouders hoe en waarom ze samen met hun
kind kunnen knutselen”, legt ze uit, “en voor dat knutselwerk reik ik ‘recepten’
aan. Het basisrecept verf bijvoorbeeld is een recept hoe je samen met je kind
met verf kunt werken zonder de hele kamer mee te verven. Een speelse manier
om met serieuze zaken aan de gang te gaan.”
“Want het gaat niet om maar lekker met je kind maar een beetje te fröbelen.
Het is serieus de bedoeling om kinderen (en vaak ook hun ouders) kennis
te laten maken met kunst op een manier zodat ze hier in de toekomst voor
open staan.” Ted was ooit lerares CKV, “kunstjuf”. “Maar ik schrok ervan hoe
weinig ervaring de middelbare scholieren die ik les gaf met beeldend materiaal
hadden. Dat hadden ze toen ze kleiner waren kennelijk niet meegekregen.
Daarom ben ik gastlessen gaan geven in het kleuteronderwijs.”
Vanuit die ervaring heeft zij een lesmethode samengesteld. Daarmee is zij
een eigen bedrijf gestart en geeft nu op maandagmiddag van 16.00 -17.00
uur de cursus Kleuteren met kunst die inspirerend is voor de kleuters en
hun begeleiders. Het is ook nuttig voor het kind: met het smeren en krassen
en scheuren dat op de lessen gebeurt ontwikkelt het kind de grove en fijne
motoriek. Al werkend met materialen ontdekt het kleuren en vormen. En
door samen met je kind te knutselen en erover te praten ontwikkelt het kind
ruimtelijk inzicht en creatief denken, een basis waar het zijn hele leven plezier
www.leven-in-schiebroek.nl - november 2012
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Quitro Fashion
Damesmode

ADMINISTRATIEKANTOOR

J . W. M E K K I N G
Wij verzorgen voor u uw:

Administratie
Belastingaangiften
Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam
Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl

MEULMAN

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!
- 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)

Peppelweg 70a, 3053 GN Rotterdam
T: 010 - 418 44 19, www.quitro.nl

Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
Peppelweg 128-130, Rotterdam-Schiebroek, tel. 010-4228025
www.meulman-profiel.nl

Leuke kinderwinkel is
zeker uw bezoekje waard!
Hét adres in Schiebroek voor
hippe kinderkleding en leuke
kado's.
En dat alles tegen scherpe
prijzen!
Het Kroontje, Peppelweg 15a, 3053 GA Rotterdam. Tel. 010-4657189, www.hetkroontje.nl
12
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EINDE WERKCENTRUM ZURINGSTRAAT
Op 1 november 2012 kwam voor de laatste keer de klankbordgroep
Zuringstraat bijeen. En daarmee werd een bijzondere periode van negen jaar
afgesloten voor het werkcentrum van Bouman GGZ in Schiebroek.

Grote weerstand
Het begon in 2003. De Stichting Delta Bouman zocht in het kader van de
verslavingszorg een onderkomen en vond dit in een vrijkomend industrieel
pand op het bedrijventerrein van Schiebroek. Dat had in het begin heel wat
voeten in de aarde. Sommigen zetten zich schrap tegen de komst van zo’n
centrum, anderen vonden dat het wel moest kunnen, maar dan onder strenge
voorwaarden. Er werd een hoorzitting georganiseerd in ons wijkcentrum
Castagnet. Onder grote belangstelling werd uitleg gegeven over het pand,
de begeleiders en de patiënten. Een niet al te positieve stellingname
van omwonenden heeft ertoe geleid dat er een stichting onder de naam
Wijkbelangen Schiebroek Noord werd opgericht om een proces te kunnen
voeren tegen dit centrum. Ook de Vereniging Bedrijventerrein Schiebroek was
niet blij met de komst van het werkcentrum.

Convenant
Toenmalige deelgemeentelijk portefeuillehouder Welzijn, Anton Stapelkamp,
stelde een uitgebreid convenant op met als doel het maken van afspraken
tussen gebruikers van het werkcentrum, omwonenden, bedrijven op het
bedrijventerrein Schiebroek, de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, de
gemeente Rotterdam en de politie Rotterdam-Rijnmond, district Noordhoek.
Dit convenant is tot het einde toe nageleefd en heeft als zodanig zijn dienst
bewezen.
In het begin kwam de klankbordgroep maandelijks bijeen. Dat werd al spoedig
eens per kwartaal en later eens per half jaar. Aan de ene kant was dat nodig

omdat er nogal wat stringente voorwaarden in het convenant waren opgenomen.
Een voorbeeld: het halen en brengen van de mensen die daar werkten
mocht uitsluitend met busjes van Delta Bouman. Niemand mocht op eigen
gelegenheid komen of het pand verlaten.
Het was een gesloten systeem.
Binnen werd gewerkt door ca. 25 tot 40 mensen, die in dagdelen aanwezig
waren. Er werden o.a. creatieve dingen gemaakt, kleding versteld, mailingen
verzorgd en dat gebeurde onder begeleiding van een zeer gemotiveerd team.

Nieuw perspectief
Inmiddels is Delta Bouman overgegaan naar BoumanGGZ met de missie
“Bouwen aan nieuw perspectief”. Er is gewerkt aan een nieuw onderkomen.
Op 2 november 2012 verhuist de opvang naar de Boszoom in Kralingen. En
daarmee is deze specifieke verzorging uit Schiebroek verdwenen.
Achteraf zal men zich afvragen waar het centrum precies gevestigd was. Er
stond geen aanduiding op de gevel. En in de negen jaar dat het centrum daar
diensten verleende hebben zich nauwelijks incidenten voorgedaan. Er is totaal
geen overlast geweest, niet voor het bedrijventerrein en niet voor de bewoners
van Schiebroek.
De klankbordgroep heeft toegezien op de naleving van het convenant. En dat
was mogelijk door de inzet van de begeleiders, de wijkagenten, de GGD, de
portefeuillehouder en de ambtenaren van de deelgemeente Hiilegersberg
Schiebroek en enkele bewoners van Schiebroek.
Jan van Arkel,
lid klankbordgroep Zuringstraat

VOORSTELLINGEN IN THEATER CASTAGNET
Vrijdag 14 december:
Poppentheater Jacobus Wieman met Hans & Grietje (4+)

Zondag 16 december:
Kerstconcert door The Young Christian Singers

Een vrolijke bewerking van het oude sprookje Hans en Grietje, vol met gekkigheid
en een feest van herkenning.
Koos staat in de keuken als een heuse chef-kok en zwaait met zijn pollepel en
roert in de pan. Ondertussen vertelt hij het verhaal van de twee kinderen die
achterblijven in het grote bos. De kinderen zien in de verte een lichtje. Ze komen
aan bij het huisje van de heks met het dak van peperkoek. In het eetbare huisje
ligt het vol met ...
Natuurlijk zitten er ook dieren in het bos van Koos, maar zijn het wel echte
dieren? Of zijn het betoverde pollepels?

TYCS (The Young Chtistian Singers), is een gemengd koor, dat verbonden is
aan de Hildegardiskerk te Rotterdam-Noord. Het koor is opgericht in 1972 als
jongerenkoor, dat al snel in de wijde omgeving van Rotterdam bekend werd
vanwege haar “beat-missen”. Inmiddels bestaat het koor uit 50 enthousiaste
koorleden, onder leiding van dirigent Tom Emmerich. TYCS heeft ook een eigen
combo met Karin Horeweg als pianist/arrangeur. Het repertoire van TYCS is zeer
divers, van Bach tot hedendaagse muziek.

Aanvang: 16:00 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Zaterdag 15 december:
Cruise Control, Jazzconcert met toelichting
Het concert wordt toegelicht door Ruud Bergamin. Een deel van dit concert is van
de hand van pianist Bart Egeter, saxofonist Ruud Bergamin en bassist Dan Simon.
Verder staan er stukken op het programma van onder andere Thelonious Monk,
John Coltrane en Charles Mingus. Met dit concert wil Cruise Control laten horen
en zien hoe het samenspel in een jazzformatie is georganiseerd. Men zegt vaak
dat jazzmusici improviseren, maar wat houdt dat in? De toelichtingen zijn geen
uitgebreide lezingen. Veel spelen, weinig praten is het devies!

Aanvang: 20:00 uur, entree: € 6,50 / R’pas € 4,90

Aanvang: 14:30 uur ( zaal open 14:00 uur), entree € 6,50

Woensdag 19 december:
in Filmtheater Castagnet speelt “Santa Claus”
Zo heb je de kerstman nog nooit gezien. Ditmaal komt hij lachsalvo’s brengen in
deze supervrolijke succeskomedie met in de hoofdrol Tim Allen!
Op kerstavond komt de speelgoedverkoper Scott Calvin in een lastig parket.
De kerstman is van het dak gevallen en Scott moet hem, tegen wil en dank,
vervangen. Door het pak van de kerstman aan te trekken, neemt Scott zonder dat
hij het weet alle plichten op zich. The Santa Clause is een film vol special effects
en kerstamusement voor iedereen!

Aanvang: 14:00 uur, entree: € 3,00/ inclusief popcorn.

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

www.leven-in-schiebroek.nl - november 2012
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BLOEMSIERKUNST SJERP
HELEMAAL VAN DEZE TIJD!
Na een maand verbouwen is Bloemsierkunst Sjerp terug op de Peppelweg. De
tijdelijke verkoop vanuit het voormalig consultatiebureau aan de Petuniahof was
een goede oplossing, maar het team van Sjerp is blij om weer terug te zijn op
zijn oude stek.
Bloemsierkunst Sjerp is een van de oudste winkels op de Peppelweg en
bovendien nog eens adverteerder van het eerste uur in dit magazine dat al
sinds 1956 verschijnt. De eerste winkel was in de Benthuizerstraat in Noord,
daarna kwam er een winkel op het oude gedeelte van de Peppelweg. Vervolgens
kwam er een tweede pand op de nieuwe Peppelweg, maar dat was een enkele
winkel. Ongeveer 25 jaar geleden werd verhuisd naar het dubbele pand dat nu
in een eigentijds jasje is gestoken. De winkel heeft een uitnodigende, sfeervolle
en mooie uitstraling; het is een genot om er binnen te lopen.
Eigenaar Herman kwam als 16-jarige bij Sjerp in dienst en heeft het bedrijf
op 23-jarige leeftijd overgenomen. Dit jaar vierde hij zijn zestigste verjaardag.
Hij geniet hij nog elke dag van zijn werk, samen met zijn vrouw, die ook al
ongeveer 35 jaar met het bedrijf verbonden is. Sinds vijf jaar werkt hun zoon
fulltime mee; hij hoopt in de toekomst het bedrijf voort te zetten. Met vier
andere personeelsleden zijn zij een vrolijk/kleurrijk bedrijf in het winkelcentrum.
Eind oktober was de heropening van de zaak. Veel belangstellenden en
vaste klanten kwamen een kijkje nemen in het verbouwde pand. Met muziek,
ballonnen, bonbons, een borrel en natuurlijk bloemen. “Heel erg bedankt voor
alle positieve reacties die we steeds krijgen, we genieten er elke dag van”, aldus
het enthousiaste team.
De redactie van LiS-magazine wenst hen veel plezier en succes.

Leven in Schiebroek
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek
LIDORGANISATIES
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
s.sinnecker@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Stichting Kunstfestival
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Mw. M. Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek

Mw. L. van Kleij-Gouw tel. 422 97 16
LETS Ruilwinkel
SVR, tel. 292 36 66
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. v.d. Meer, tel. 223 34 66
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl
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Actiecomité Asserpark
Mw. M. Plooij, tel. 422 77 28
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
Mw. S. van Idsinga, 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
Stg. Gedenkbos Hilllegersberg-Schiebroek
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32

LiS-SECRETARIAAT
Kastanjesingel 80, tel. 422 77 28.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl
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DONATIES
Op bankrekening 59 04 84 kunt u uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester Samenwerkende 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 7 februari 2013. U kunt uw kopij vóór 14 januari
2013 inleveren.
Redactieadres: Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

VROUW RIBES
EN BURGERLIJKE
STAND

CSI SCHIEBROEK
WONINGOVERVALLEN
Diverse bewoners hebben de afgelopen weken met de wijkagenten
contact gezocht omdat zij zich steeds meer zorgen maken over het aantal
woningovervallen in Rotterdam. In de media staan regelmatig berichten
dat overvallers woningen binnendringen en bewoners overrompelen. Bij de
overvallen worden bewoners vaak bedreigd met geweld. Het is de overvaller
meestal om geld te doen.

Tips
Het is niet eenvoudig om een advies op maat te geven om dit te voorkomen.
Het is belangrijk om niet zomaar voor iedereen de voordeur open te doen.
Kortom, controleer altijd wie er voor de deur staat. Open ’s avonds na een
bepaalde tijd de voordeur niet meer als er wordt aangebeld. Goed hang- en
sluitwerk is essentieel. Met het aanbrengen van een veiligheidsketting op de
voordeur kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat iemand zo maar de deur van
buitenaf kan openen en u naar binnen kan duwen.
Op de website van de politie staan nog meer tips om een kans op een overval
te verkleinen. Kijk voor deze tips op www.politie.nl/ondewerpen/woningoverval.
html. Blijft alert en bel in verdachte situaties altijd het alarmnummer 112.

Verlichting
De kerstdagen en de jaarwisseling komen dichterbij. We zitten met recht in de
periode van de donkere dagen voor Kerstmis. 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 14010 en voorkom dat er “enge plekken” in uw
straat ontstaan. In het vorige nummer van “Leven in Schiebroek” heeft Martin
geschreven over shoppende criminelen die in Schiebroek een goede kans zien
hun slag te slaan. Verklein deze kans en zet de criminelen in het licht!

Vuurwerk
De politie wordt regelmatig geconfronteerd met meldingen van vuurwerkoverlast.
We maken ons samen met u zorgen over het verboden zware vuurwerk. Vuurwerk
met de kracht van een handgranaat waarmee afvalbakken, bushokjes e.d.
worden opgeblazen. Veel schade en een toenemende kans op zwaar letsel.
Merkt u dat in uw straat of buurt zwaar vuurwerk wordt afgestoken meld dit dan
direct aan de politie. Dit kan via 0900-8844 of in geval een heterdaad situatie
via 112. Geef daarbij zoveel mogelijk signalementen van de daders door.
Samen houden we het veilig.
Uw wijkagenten wensen u op voorhand fijne feestdagen.
Graag tot ziens in de wijk!
Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek
martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl/frits.knulst@rijnmond.politie.nl

Ik mag dan wel niet meer zo jong zijn, maar dat betekent
niet dat ik niet opensta voor veranderingen. Dus heb ik een computer en surf
mee op het worldwideweb. Dat brengt de hele wereld dichterbij!
Nou ja, de hele wereld… in ieder geval onze deelgemeente, want die gaat
tegenwoordig ook digitaal. Alle ambtelijke stukken staan alleen nog op internet
en als je een afspraak wilt maken moet dat via de mail. Zelfs als je die afspraak
maakt om zoiets ouderwets als een stuk papier te komen halen, zoals een
paspoort.
Via mijn computer zette ik daarvoor een afspraak vast om 14.15 uur en begaf
mij vervolgens, geheel persoonlijk (want dat lukt nog niet virtueel), naar het
loket van de burgerlijke stand. “Heerlijk”, dacht ik, “ik heb een afspraak, dus ik
hoef niet te wachten, geen wachtrij of wachttijd.”
Maar dat viel tegen: behalve mij waren er nog vijf anderen en die piepten voor!
“Hoe kan dat nou”, vroeg ik, ”ik heb toch een afspraak?”
“Jawel”, hoorde ik tot mijn ontzetting, “maar dat hebben die anderen ook, we
bestellen er zoveel tegelijkertijd. Dan hoeft u niet lang te wachten, tenminste…
als u een nummertje trekt.”
Aldus op mijn nummer gezet trok ik een papiertje uit de automaat. Ik voelde me
een nummer en wat voor één: op het bonnetje stond een dikke vette nul.

Lieve mensen,
December... pakjesmaand en feestmaand. Het duurt dan
weer een tijdje voordat ik u weer kan schrijven. In de
afgelopen maanden hebben heel veel mensen laten weten
dat het belangrijk is dat we in Schiebroek met elkaar op een
prettige manier omgaan, samenleven. En dat het goed is
dat er een bewonersorganisatie met een eigen blad is. Van,
voor en door bewoners. Met veel verschillende onderwerpen,
aandacht voor mensen en voor de geschiedenis van onze
tuinstad. Dat heeft mij blij gemaakt en ik ga dan ook vol
vertrouwen het nieuwe jaar in. Maar natuurlijk wel met
een verzoek aan u: blijf ons steunen, want in ons eentje
klaren we de klus niet.
Aarzel dus niet om een donatie te geven voor ons magazine.
U kunt uw welgemeende bijdrage overmaken op ons
bankrekeningnummer 59 0484 t.n.v. Samenwerkende
Bewonersorganisaties Schiebroek.
Vanaf deze plaats wens ik u en de uwen heel gezellige
Kerstdagen en een liefdevol, gezond en gelukkig 2013!
Dank u wel!
Ze vraagt erom! volgens Rob van Dolron uit Schiebroek...

Wijkagent Knulst is nu ook te volgen via twitter:
www.twittercom/prrknulst
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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
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