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LEVEN in SCHIEBROEK
FEBRUARI

2012

WELKOM OP STATION MEIJERSPLEIN!

Surf eens 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,-!

Wintercollectie en winterboots voor in de sneeuw!

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 Henriëtte:

Eric Morgenstern:
HET
NACHTCIRCUS
Een fantasierijk, warm verhaal spelend in 1900 over het
“Cirque des Rèves”, een reizend circustheater waarbinnen alles
mogelijk is. Al lezend raak je verzeild in een andere wereld
waar al je dromen werkelijkheid kunnen worden.
Je proeft de sfeer van het leven zoals in en rond het “Cirque du
Soleil”, maar dan niet met acrobaten, maar met mensen met
magische krachten, illusionisten, waarzeggers, contortionisten
(slangenmensen) en tovenaars.
Er woedt een hevige strijd tussen de twee (verliefde)
illusionisten Celia en Marco, maar wat ze niet weten is dat
zij marionetten zijn van een eeuwenoude rivaliteit tussen hun
twee mentoren.
Een boek dat, volgens de uitgever, valt onder de categorie
literatuur, maar ook zeker zeer toegankelijk is voor young
adults!
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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HOE STAAT HET MET...
Redactie
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Over de nieuwe halte Meijersplein van de Randstadrail zijn al heel wat
stukjes geschreven, niet alleen door ons, maar ook door vele bewoners
van de wijk. Of het nodig was dat de halte er kwam naast of in plaats van
Wilgenplas, of het handig was om een parkeerterrein aan de overkant van de
G.K. van Hogendorpweg te plaatsen, alleen in rechte lijn te bereiken via een
voetgangerstunnel, of het wenselijk was om lijn 35 dan weer door te trekken
naar de halte enzovoort.
Vragen die kennelijk in de hele wijk leven en stuk voor stuk vragen die nog niet
beantwoord zijn. Om de simpele reden dat nu, twee jaar na de officiële opening,
het station nog steeds niet is afgebouwd.

TWEE JAAR NA DATO
Of het voldoende is voor de gemotoriseerden onder ons om alleen aan de
de G.K. van Hogendorpzijde te kunnen parkeren is niet bekend, want de
voetgangerstunnel is nog steeds niet af. Of er voldoende parkeergelegenheid is
voor fietsers is ook nog onbekend: de beloofde fietskluizen zijn nog steeds niet
geplaatst. Om tegemoet te komen aan de vraag is er wel een stalen geraamte
bijgezet zonder fietsbeugels en zonder overkapping. Men kan zijn fiets tussen
die balken zetten, maar niet vastketenen. Dat zou je waarschijnlijk ook niet
durven, want het staketsel staat ook nog scheef…
Vreemd is ook dat de aankleding met groen nog niet af is: in sommige van de
plantroosters staan boompjes, in andere niet. Tussen die roosters heeft zich een
inmiddels voor plantkundigen ongetwijfeld interessante biotoop ontwikkeld, dat
wel. Maar voor u en mij oogt het toch niet fraai.

TE DUUR!
Inmiddels hebben wij van hogerhand mogen vernemen dat de fietskluizen
er waarschijnlijk helemaal niet komen: te duur. En de deelraad heeft
eind november het besluit genomen niet verder te investeren in de
infrastructuur rondom Meijersplein. Daarmee wordt bedoeld dat er geen
veiligheidsmaatregelen worden genomen voor het rijden van de bus over de
route naar het plein. Of dat betekent dat die bus die route niet gaat rijden en
het plein dus onbereikbaar en onvindbaar blijft…
Al die dingen bij elkaar opgesomd, het halfhartig werken aan de tunnel, de
stalling waar kennelijk niet in geïnvesteerd wordt , de nog altijd ontbrekende
bewegwijzering enz., enz., dat alles geeft je het gevoel dat hier een mooie
droom gedroomd is. Maar wel een die niet is uitgekomen!
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Lieve mensen,
De donkere maanden zijn voorbij; het voorjaar komt eraan.
De mooiste tijd om nieuwe plannen te maken en om eens goed
na te denken over wat nu echt belangrijk is. Ik denk erover om
een groentenbedje te maken in mijn achtertuin en misschien
neem ik een appelboompje. Mijn buren doen het ook. Samen
kunnen we dan oogsten. Het is fijn om dicht bij huis met en
voor elkaar iets te doen. Dus ik durf nu ook wel te vragen of
u iets voor mij wilt doen... Alvast bedankt hoor!
					 LISje
LEVEN in SCHIEBROEK - DONATIE
Hierbij machtig ik de Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek (SBO)
om, tot nadere opzegging, jaarlijks een bedrag van € 5,- af te schrijven
van mijn bankrekening ............................................................................
Naam + voorletters: ..........................................................................
Adres: ...............................................................................................
Postcode + woonplaats: ....................................................................
Teln: ............................... e-mailadres: ..............................................
Handtekening			Datum
.................................................		

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

Na incasso bent u gemachtigd om de afschrijving te weigeren. De termijn die
hiervoor staat is 56 dagen.
Wilt u deze bon s.v.p. inleveren of zenden aan:
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam.
www.leven-in-schiebroek.nl - februari 2012
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HEMA

IEDERE MAANDAG OM 9.00 UUR OPEN!

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

VRIEND!
VRIEND!
KUNSTFESTIVAL SCHIEBROEK
Wie wil er nou geen vriend? Wij in ieder geval wel en wij
zijn de vrijwilligers van het Kunstfestival. Wij zijn met
elkaar bevriend, hebben een vriendenkring en zoeken
daarvoor uitbreiding.
Die vriendschap levert ook wat op: voor slechts € 12,- per
jaar op bankrekening 1556 54 543 t.n.v. Stichting Kunstfestival Schiebroek wordt u op de hoogte gehouden van
alle activiteiten (Vergeet uw naam en adres niet te vermelden!)
Mogen wij u verwelkomen? Graag tot spoedig dan!
4

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

ALGEMENE RECHTSPRAKTIJK/
STRAFRECHTSPECIALIST

Stichting Blok’s Paperwork, Peppelweg 152, 3053 GW Rotterdam, tel. 010-418 93 33
www.blokspaperwork.nl info@blokspaperwork.nl
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Afscheid van de voorzitter
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Op 7 maart a.s. neemt Jan van Arkel afscheid als voorzitter van onze
bewonersorganisatie. Hij is dan acht jaar lang voorzitter geweest.
Een turbulente periode waarin veel is veranderd en nog veel aan
het gebeuren is. Dat de naam van de organisatie is gewijzigd van
kleurloos SBO, Samenwerkende BewonersOrganisaties in LiS, Levenin-Schiebroek en dat vindt hij dan ook veel beter passen.
“Niet dat de organisatie zelf een kleur heeft,” zegt hij met nadruk, “wij zijn niet
gebonden aan enige politieke richting of partij. Leven in Schiebroek is het
ongekleurde cement om het kleurrijke mozaïek van Schiebroek bij elkaar te
houden. Dat mozaïek wordt gevormd door allerlei organisaties.”
Die hebben stuk voor stuk met elkaar gemeen dat ze bestaan uit vrijwilligers
met een bepaald maatschappelijk belang en een betrokkenheid bij Schiebroek.
Het zijn geen hobbyclubs of sportverenigingen.
Jan trad aan op een moment dat er sprake was van grote bouwkundige
veranderingen in Schiebroek: de wooncorporatie PWS (nu onderdeel
Havensteder) was bezig met de nieuwbouwplannen voor het huizengedeelte
tussen Ganzerikplein en de Meidoornsingel. Er was een huurderscommissie die
lid was van de SBO en met PWS overlegde over de belangen van de bewoners
van die straten. In diezelfde periode functioneerde de BAR, de Bewoners Advies
Raad, als de huurderscommissie van Woningbouwvereniging De Combinatie,
later Com.Wonen. PWS en Com.wonen zijn nu samen Havensteder.
De vrijwilligers haakten af toen er door de corporaties professionals werden
ingezet. Een ontwikkeling die je overal ziet en die ik heel jammer vind, want de
participatie van bewoners dreigt op die manier verloren te gaan.”
NIEUWE ONTWIKKELINGEN
“Gelukkig is er nu een nieuwe ontwikkeling. Buurtcomités ontstaan die
gericht zijn op de gezamenlijke belangen en die de leefbaarheid in zo’n
buurt vormgeven. Onze organisatie past zich aan bij deze ontwikkeling: wij
zien deze comite’s graag lid worden! We kunnen hun initiatief ondersteunen
met faciliteiten als het beschikbaar stellen van ons netwerk, een website,
vergaderruimte en als het nodig is gaan we mee naar de deelgemeente.”

VACATURE...

HOREN EN GEHOORD WORDEN
“Ik ben blij met het fenomeen deelgemeente”, verklaart hij. “Het is de
bestuurslaag die het makkelijkst voor de burger bereikbaar is en die het
gebied het beste kent. Een voordeel als je het bijvoorbeeld hebt over een
bestemmingsplan in de wijk. Ik vind het jammer dat de deelgemeente steeds
minder bevoegdheden overhoudt, als de stad dingen naar zich toe trekt.
Je loopt niet zo makkelijk een deur op de Coolsingel binnen.”
Met wel of niet deuren inlopen heeft Jan trouwens al vanaf zijn aantreden
ervaring. Toen hij zich meldde voor de ledenvergadering waarin over zijn
benoeming gestemd zou worden stond hij voor een dichte deur. “Ik dacht
dat ik naar de Castagnet moest, maar ik moest naar het wijkgebouw aan de
Teldersweg. Ik wist niet eens dat er daar een was”, vertelt hij lachend. “Maar
met wat vragen en zoeken ben ik er toch gekomen. En zo ging het al die acht
jaar dat ik voorzitter was, schitterende, boeiende jaren. Als voorzitter ben
je heel afwisselend bezig: je leert veel mensen kennen en je kunt over veel
Schiebroekse zaken meepraten en meebouwen. Soms lijk je voor een dichte
deur te staan, zeker in deze tijd van economische crisis, maar als je maar
contact blijft houden met alle betrokkenen over wat er leeft in Schiebroek en
over wat we met Schiebroek willen, dan komt het uiteindelijk toch van de grond.
En dat geeft steeds weer voldoening.”

Leven in Schiebroek is op zoek naar een

Met ingang van het nieuwe jaar voert de bewonersorganisatie voor Schiebroek
een andere naam, namelijk Leven in Schiebroek. De oude naam, SBO, is niet
meer dan een afkorting en zegt verder niet zoveel. Leven in Schiebroek is de
naam van onze website en ons magazine.
Op woensdag 7 maart a.s. vindt de jaarvergadering plaats met alle
lidorganisaties. Daar zal gesproken worden over de nieuwe werkwijze van de
organisatie voor de komende jaren. Juist de diversiteit van de lidorganisaties en
de veelheid ervan maakt het maatschappelijk leven in Schiebroek zo bijzonder
én waardevol. Omdat voorzitter Jan van Arkel op die dag zijn functie neerlegt, zal
ook het kiezen van een nieuwe voorzitter op de agenda staan.
Gegadigden voor deze functie kunnen contact opnemen met het kantoor tel.
422 77 28, e-mail: info@leven-in-schiebroek.nl.
Hebt u interesse om de jaarvergadering bij te wonen en kennis te maken met
de verschillende organisaties, laat ons dat dan even weten.
Voor een afspraak kunt u bellen met 010 - 422 77 28. Een e-mail sturen kan
natuurlijk ook: info@leven-in-schiebroek.nl

VOORZITTER
Leven in Schiebroek is de belangenorganisatie van bewoners
in Schiebroek. Het is een koepelorganisatie waarin alle
bewonersinitiatieven in Schiebroek verenigd zijn.
Het kantoor, dat gevestigd is in wijkcentrum Castagnet, ondersteunt de
lidorganisaties bij het uitvoeren van bepaalde taken.
Het bestuur bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van de
lidorganisaties en adviseurs.
De voorzitter is het bindend element in de organisatie.
Enige bestuurlijke ervaring is gewenst.
De functie van voorzitter is onbezoldigd. Kandidaten die in aanmerking
willen komen voor deze functie, worden verzocht contact op te nemen
met het kantoor, tel. 422 77 28, e-mail info@leven-in-schiebroek.nl.

www.leven-in-schiebroek.nl - februari 2012
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Spindler Makelaars

THUIS

IN SCHIEBROEK

SCHIEBROEK
DOET MEE!
SCHIEBROEK DOET MEE!
Schiebroek doet mee is een boek van gewicht in meerdere
opzichten. Aanleiding voor het schrijven van het boek is de
fototentoonstelling De Kijkdoos van september 2008.
Deze tentoonstelling maakte deel uit van de deelgemeentelijke manifestatie “Schiebroek doet mee!”
Margot Leeninga stelde de tentoonstelling samen op basis
van onderzoek en gesprekken met bewoners. Het is een
encyclopedie van Schiebroek.
Het boek heeft een chronologische aanpak. Daarbij wordt de
periode vanaf 1930 in decennia onderverdeeld.
Het boek is meer dan een knusse dorpsgeschiedenis. Het
voorziet de ontwikkelingen in Schiebroek van een context. Vaak
is dat een Rotterdams kader, bijvoorbeeld in relatie tot de sinds
1950 slepende discussie over de aangrenzende luchthaven.
Maar ook ontwikkelingen in Nederland, zoals de toestroom van
gastarbeiders en mondiale ontwikkelingen, zoals de energiecrisis
van de jaren zeventig, komen aan de orde.
Het boek is ook meer dan een leesboek, het is een naslagwerk.
Een aanrader voor wie in Schiebroek woont of gewoond heeft.

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
SBO Schiebroek, Kastanjesingel 80
Bestellen per email kan ook: info@big-mama.nl
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OPZOOMERFEUILLETON
Marijke Driever
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Cornelis Willem Opzoomer, Rotterdammer van geboorte, was in de 19e
eeuw een bekende filosoof en theoloog. De Opzoomerstraat in Het Nieuwe
Westen is naar hem genoemd. Eind jaren 80, begin jaren 90 ondernamen
bewoners van deze straat allerlei initiatieven om zelf de leefbaarheid in hun
straat te verbeteren: meer verlichting, geveltuinen en vooral beter onderling
contact. In het kader van het toenmalige project Sociale Vernieuwing werd de
Opzoomerstraat gepromoot als “goed voorbeeld” in Rotterdam.
Al spoedig sprak men van Opzoomeren, een werkwoord dat nu zelfs
in het woordenboek is te vinden. Inmiddels telt Rotterdam circa 1800
Opzoomerstraten. In 1994 werd de grote Rotterdamse Opzoomerdag
georganiseerd en in Schiebroek waren duizenden bewoners hierbij betrokken.
Sinds die tijd spannen veel bewoners zich in om hun straat gezelliger, veiliger
en mooier te maken.De redactie is benieuwd welke ervaring er inmiddels is
opgedaan en of bewoners wellicht iets van elkaar kunnen leren, aan elkaar
willen doorgeven of met elkaar delen.
Een gesprek met Peter Verschuren van de Tjaskerlaan, die de aftrap geeft voor
het Opzoomerfeuilleton.

TJASKERLAAN
Verschuren: “Wij zijn in 1987 in Schiebroek komen wonen. Na een paar
maanden werk aan het opknappen van het pand, maakten we kennis met
de buren direct naast ons en met de buren daarnaast. We konden heel goed
met elkaar opschieten. Ook zij waren betrekkelijk nieuw in de straat en wilden
eveneens beter kennismaken met andere bewoners van de straat.
We besloten daarom een buurtfeestje te organiseren. Omdat de afscheidingen
tussen onze tuinen toch aan vernieuwing toe waren, konden we één grote tuin
creëren. De hele straat werd uitgenodigd en met ruim 80 mensen hebben we
een geweldig feest gehad.
Maar ja, hoe gaat het dan vervolgens? Als ik later op straat buren tegenkwam,
werd steevast gevraagd wanneer het volgende feest gehouden zou worden. Het
heeft tot 1998 moeten duren, maar toen is het er toch van gekomen. Vanaf
die tijd vindt er elke twee jaar een groot buurtfeest plaats. Een kleine groep
mensen stelt de plannen op en met een grote groep doen we de uitvoering.
Het aantal bewoners dat er aan deelneemt beloopt ca. 125 volwassenen en 50
kinderen. Zo’n groot buurtfeest organiseren vraagt mankracht, materiaal en geld.
Vrijwilligers zijn er meer dan genoeg.
Begin 2000 ontdekten we de Opzoomermogelijkheden. Met het extra geld
konden we tenten (in geval van slecht weer!) huren maar ook speelmateriaal
voor de kinderen. Later kwamen de speelketen ter beschikking waardoor we
jaarlijks gemakkelijk een kinderspeeldag kunnen organiseren.
Met de komst van de jaarlijkse grote kerstboom in de straat, zijn ook andere
buurtactiviteiten ontstaan.
Het met elkaar organiseren van buurtactiviteiten schept een band. Kinderen
leren elkaar kennen, bewoners maken afspraken, oppassen worden geregeld, je
let meer op elkaar, elkaars huizen en spullen.”

PUUR NATUUR
Verschuren vervolgt: “Maar er is meer: omdat we elkaar beter hebben leren
kennen, hebben we inzicht gekregen in elkaars kwaliteiten. Het leuke is dat
er dan ook initiatieven spontaan ontstaan, zoals bijvoorbeeld die van de
kweekkasjes: Opzoomeren wees ons op de mogelijkheid van het realiseren van
ideeën. We zijn toen het minimoestuinproject gestart. Met behulp van financiële
bijdragen van de (deel-)gemeente, konden we kweekkasjes aanschaffen. In
veel tuinen in de Tjaskerlaan vind je die en er wordt van alles in gekweekt. De

Peter Verschuren, Tjaskerlaan

volgroeide groenten en kruiden worden in een lekker gerecht verwerkt dat we
dan weer in een gezamenlijk straatdiner oppeuzelen. Het is gezellig en leuk,
maar ook leerzaam. Onze kinderen leren al op vroege leeftijd hoe alles groeit
en bloeit. We zijn nu ook lid van de e-mailcirkel van de politie. Dat was helaas
nodig vanwege een golf van inbraken in onze buurt, maar deze dienst aan
elkaar geeft je toch ook een veiliger gevoel.”

WIE IS ER AAN DE BEURT?
Op de vraag aan wie hij het Opzoomerstokje wil doorgeven, zegt Peter
Verschuren dat de bewoners van de Secretariestraat ongetwijfeld wat willen
vertellen over hun ervaringen met Opzoomeren.

FOTO’S OP DE WEBSITE
De administratie van Opzoomermee wordt gedaan door welzijnsorganisatie
Thermiek. Op de website van Leven in Schiebroek (voorheen SBO) is voor iedere
straat een eigen pagina gereserveerd. Opzoomerstraten kunnen daar foto’s op
plaatsen of mededelingen. Een simpel e-mailtje volstaat. U kunt dat sturen
naar: info@leven-in-schiebroek.nl.

JUBILEUM ORANJEFEEST!

Met de feestdagen net achter de rug lijkt het nog ver weg, maar binnen
het Oranje Comité Schiebroek wordt alvast reikhalzend uitgekeken
naar de komende Koninginnedag. Het jaarlijkse Oranjefeest op het
Wilgenplasplein vindt dit jaar namelijk voor de twintigste keer plaats.
Deze jublileumeditie wordt natuurlijk groots aangepakt.
Dit jaar is het podium op het feestterrein ook toegankelijk voor lokaal
muzikaal talent. Als bands of andere muzikanten uit Schiebroek het leuk
vinden om hun geluid aan de buurt te laten horen, dan kunnen zij zich
opgeven bij het Oranje Comité Schiebroek. Daarnaast gaat het Oranje
Comité graag de samenwerking aan met ondernemers uit Schiebroek.
Het Oranjefeest is een feest voor de wijk en biedt daarom verschillende
mogelijkheden voor sponsoring en zichtbaarheid. Wilt u als lokale
ondernemer deze jublieumeditie van het Oranjefeest mogelijk maken
door een bijdrage, in geld of middelen, neem dan contact op met
info@ocschiebroek.nl.
Uiteraard komen de Vrijmarkt, de Kinderspelen, de Playbackshow en
de Lampionnenoptocht als vaste onderdelen terug op het gezelligste
Koninginnedagfeest van Rotterdam.
In dit blad wordt u op de hoogte gehouden van het programma en de
ontwikkelingen van deze jubileumeditie.
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 9)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Bij een spoor naar het verleden
duik ik de diepte in
overbrug ik tijd en ruimte
en herleef ik mijn herinnering

Zomaar wat woorden, wellicht ooit geschreven in een vlaag van
weemoedigheid. Terugdenken aan het verleden gaat daarmee soms
gepaard, zeker als het over Schiebroek van Toen gaat.
In deze aflevering staan de herinneringen van Kees Donker
centraal. Op dit gesprek heeft hij zich goed voorbereid. Een aantal
volgeschreven vellen papier ligt op tafel én een tekening van de
straten in Oud-Schiebroek en de winkels die er in de jaren ’50
waren. Gaandeweg duiken we dieper de geschiedenis in en passeren
gedetailleerde herinneringen de revue.
In augustus 1953 verhuisde het gezin Donker met vier kinderen vanuit
Ouderkerk aan de IJssel naar Schiebroek. Vader was rijksambtenaar en
kreeg, vanwege zijn economische binding met Rotterdam, de toen vereiste
woonvergunning.
Het huis aan de Schoolstraat werd van een makelaar gekocht die ook voorzitter
was van het schoolbestuur van de Groen van Prinstererschool. Bij de koop van
het huis werd dan ook meteen het dringende advies gegeven om de kinderen
naar deze, overwegend gereformeerde school te doen, hoewel de Donkers
Nederlands Hervormd waren. De reden was dat de andere protestantse school
in Schiebroek, de Prinses Irene School, een zogenaamde ‘doorbraak’school
zou zijn. De ‘doorbraak’gedachte hield in dat je als christen niet per se op een
christelijke partij behoefde te stemmen, maar dat ook andere partijen jouw
stem mochten krijgen.

NAAR SCHOOL
Kees Donker: “Er waren zes klaslokalen, maar Schiebroek groeide qua
inwoneraantal enorm, dus de school werd al snel te klein. Op zolder kwam ook
nog een klas en de vijfde klas werd in 1955 gesplitst. Eén vijfde klas verhuisde
naar de Olijflaan, waar voor meerdere uit hun jasje gegroeide scholen opvang
was. In 1957 ging ik naar het Caland Lyceum, ook weer in de Olijflaan. Mijn
ouders wilden mij liever niet naar de stad sturen en in Schiebroek was er
geen andere school voor hoger voortgezet onderwijs. Eerst in 1958 werd de
Christelijke HBS-Noord gevestigd in De Brandaris, maar toen zat ik al goed en

wel op het Caland. Rector de heer De Jager herinner ik me nog goed, vooral zijn
uitspraak: ‘Ik ben blij dat ik jullie kan horen, maar niet blij dat ik jullie hoor!’.
Na het Caland heb ik de HTS bezocht en in de Frederikskazerne in Den Haag
heb ik mijn militaire diensttijd volbracht.”
Kees Donker herinnert zich veel uit zijn kindertijd die hij vanaf zijn negende jaar
doorbracht aan de Schoolstraat. De vriendjes uit zijn jeugd is hij uit het oog
verloren, ieder ging na de lagere school zijns weegs. Aan het verenigingsleven
nam hij geen deel, wel voetbalde hij bij Unicum, eerst nog op Laag
Zestienhoven, daarna aan de Hazelaarweg.

DORPS
“Toen wij hier kwamen wonen was Schiebroek eigenlijk nog behoorlijk dorps”,
vertelt Kees met enige trots in zijn stem. “Maar we hadden toch het idee dat
we een beetje ‘in de stad’ terechtkwamen. Er was nog veel weiland, maar grote
delen waren niet meer dan een bouwput. Rond de Molenvijver was bebouwing,
maar de Meidoornsingel hield aan één kant op bij de kerk.
Op nagenoeg iedere hoek van de straat was wel een middenstander te vinden.
Bovenaan de Adrianalaan, waar vroeger café De Gouden Leeuw zat, stond ook
een soort rotsvormig tentje dat de gelijknamige naam De Rots droeg. Daar kon
je een patatje kopen. Als tante op bezoek kwam was het steevast ‘Zullen we
even wat halen?’
Vlakbij was het garagebedrijf van Dijkshoorn, de fietsenmakerij van Vader
Dijkshoorn en smederij van Uittenbogaard en Both.”

VOORKAMERWINKELTJES
Voetballen op het schoolplein achter de openbare Adrianaschool in
de Schoolstraat. Op de achtergrond de huizen aan de doorgetrokken
Villeneuvestraat. Op de voorste rij links Piet Dijkshoorn, tweede van
rechts is Kees Donker
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Van iedere voormalige winkelier weet Kees Donker wel iets te vertellen. Van
kapper Rieborn, die helaas al in 1956 of 1957 overleed, evenals zijn buurman
dokter Pronk. Of de dameskapsalon van Mies die vlakbij de drogisterij van
Potjes zat.
In die tijd waren er ook nogal wat ‘voorkamerwinkeltjes’ waar achter en boven
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de winkelier met zijn gezin woonde. De familie Rienks had ook zo’n winkeltje.
In de voorkamer werden manufacturen en elektromaterialen, zoals lampen en
armaturen verkocht en in de garagebox had de heer des huizes zijn electrowerkplaats. Donker ziet in gedachten de heer Rienks nog op zijn brommertje
door Schiebroek rijden: “Hij had een Berini met zo’n eitje voorop. Aan het
stuur hingen grote tassen en om zijn schouder droeg hij een paar rollen
installatiedraad.”
Van mevrouw Hartmann die een tabakswinkeltje had in de Adrianalaan weet
hij te vertellen dat zij ongelooflijk consciëntieus was. “Zelfs in de zomer werd
de kachel gestookt als dat nodig was om het juiste klimaat voor de sigaren te
creëren.”

COMESTIBLES
Kees Donker weet nog meer: “Op de hoek van de Ligusterweg zat kruideniersen comestibleszaak Van ‘t Wout. Op de zakjes waarin de waren werden verpakt
stond de slogan ‘Bij Van ‘t Wout kijkt de wereld u aan’ en daarbij was een
afbeelding van een oog afgedrukt. Als er nieuwe mensen kwamen wonen,
stapten de middenstanders erop af en vroegen om klandizie. Meestal werd
eerst gekeken of ze wel van hetzelfde houtje (zelfde geloofsrichting, red.) waren.
In die tijd was dat nog steeds normaal.
Toen wij er net woonden, kwam er een melkboer aan de deur. Moeder dacht:
”Die zal wel protestants zijn, dus dat is in orde” en ze werd klant. Toen er enige

tijd later nog een melkboer aanbelde, bleek de eerste katholiek te zijn en de
tweede hervormd. Moeder koos niet, de pot werd verdeeld, beide heren kregen
haar klandizie.”
“Toen de winkelstraat De Peppelweg werd gebouwd, verdween op den duur het
ene na het andere winkeltje uit de Adrianalaan en haar zijstraten. Maar alleen
de melkwinkel van de RMI (Rotterdamse Melkinrichting) en de bakkerswinkel
van Van der Meer en Schoep vestigden zich op de Peppelweg. Op de Oude
Peppelweg zat de boekhandel en speelgoedzaak van Reevers. Zodra de nieuwe
Peppelweg werd gebouwd, verhuisde hij daarnaartoe. Reevers had ook een
bibliotheek. Vader ging daar zaterdags altijd boeken lenen. Later werkte Jan
van Vlijmen bij Reevers, die uiteindelijk de zaak overnam en zich bij Intertoys
aansloot. Er was in 1953 ook geen warme bakker in Schiebroek. De bakkers die
aan de deur kwamen bakten elders. Uit Hillegersberg kwam Brevet, uit Berkel
Van der Breggen ‘De Zeeuw’ en uit de stad Van der Meer en Schoep, Ulrich en
Den Hartigh. Het typeert wel hoe klein Schiebroek eigenlijk was.”

AAN DE RAND VAN HET DORP
Donker vervolgt: “Een ander voorbeeld daarvan is de bouw van de Goede
Herderkerk. Toen de plannen bekend werden zei mijn moeder tegen vader:
’Begrijp jij nou dat ze zo’n kerk aan de rand van Schiebroek zetten?’ Ze wisten
niet welke uitbreidingen er nog op stapel stonden! In die tijd ging buslijn S tot
aan het eind van de Kastanjesingel en weer terug.”
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Kruidenier A. Rijsdijk (Vivo)
Schoenmaker De Groot
Café-restaurant De Gouden Leeuw
De Rots, rotsvormig gebouwtje voor snacks etc.
Windhorst, ijzerwaren, huishoudelijke artikelen en speelgoed
Arcadia, Café-restaurant
Smulders schoenmakerij en winkel
Kapsalon De Jong
Ladderhuis Nelly
Bloemenmagazijn Anthos (Gebr. v.d. Berg)
Aurora Melkinrichting
Wijnhandel Hendriks
Slagerij Van Driel
Van As groenten en fruit
Melkinrichting Jac. Paul
Drogisterij Potjes
Kruidenier Kool
Benninck, tabakswaren en kantoorboekhandel
Leenmans de Konink, tabakswaren, kantoorboekhandel, bibliotheek
Slagerij La Rivière
Dameskapsalon Mies
Kapsalon Rieborn (heren)
Wanna tabakswaren
Wijnhandel De Druiventros, J. Reijndorp
Melkinrichting RMI
Postkantoor fam. Nootenboom
Brood en banket Van der Meer & Schoep
Slagerij Helmer
Rienks Manifacturen en Electro
Hartmann Tabakswaren
Kruidenier De Spar, Jo Paul
Banketbakkerij Van Dijk Akkerman, groenten en fruit en kolen
J.G. van ‘t Wout, kruidenier en comestibles
Akkerman, groenten en fruit en kolen
Dameshoedenzaakje, gevestigd in woonhuis
Fietsenmaker Ph. Dijkshoorn
Fietsenmaker A. Slingerland
Garagebedrijf P. Dijkshoorn
Garagebedrijf Th. de Koning
Van den Akker (stalling en benzine)
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F. Smederij Uittenbogaard en Both
G. Boortoren, later Ja-knikker
H. Drukkerij Staedler en Sauerbier
I. Instrumentenfabriek ‘t Hart
J. Sunrise Limonadefabriek
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Verse
Groente

Lekker
Fruit

HANS CAMMAN

“Uw Gemakkelijke Groenteman
Gezonde
Salades

Kant & Klaar
Maaltijden

Verwen u zelf met de lekkerste... GRATIS SALADE.
Elke vrijdag en zaterdag krijgen alle klanten (bij besteding vanaf € 7,50) GRATIS
200 gram salade. Elke week een andere. Welke?... dat is een verrassing!

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

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

Verjaardagstip:

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

geef een

zilver, horloges en klokken, vakkundig

“New Style” cadeaubon
modern, gewaagd
of een
compleet nieuwe look

gerepareerd met garantie. Rijgen en
knopen, taxaties... Kortom, daarvoor

Dames & Herenkapsalon

bent u bij ons aan het juiste adres!

“New Style”

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

Mooie
Huiswijn:
Pierre Jean
mmm... lekker!

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard

€ 4,

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

99

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

HANS CAMMAN BEZORGT UW
MAALTIJDEN TOT IN DE KEUKEN...
Hans Camman, uw “Gemakkelijke Groenteman” staat al jaren bekend om
zijn kant-en-klare maaltijden uit eigen keuken. Hij heeft veel keuze uit veel
verschillende maaltijden zoals stamppotten, ovenschotels of lasagne.
Nieuw is dat Hans Camman elke dinsdag en vrijdag gaat bezorgen bij
mensen die (tijdelijk) niet zelf naar zijn winkel kunnen komen.
Deze maaltijdservice biedt de klanten de gelegenheid om tweemaal per
week maaltijden te laten bezorgen. U bestelt minimaal drie maaltijden per
keer, de bezorgkosten zijn slechts twee euro. U kunt uw bestelling natuurlijk
aanvullen met andere produkten uit de groentewinkel van Hans Camman.
Er wordt naar gestreefd dat u een vaste bezorgster heeft, zodat u weet wie
er bij u aan de deur komt. Als het nodig is, kan zij u helpen bij het invullen
van de lijst.
Per seizoen worden de maaltijden aangepast en kunnen in verschillende
porties besteld worden. Een kleine portie van 400 gram is er al vanaf €
3,95, een normale portie van 500 gram vanaf € 4,95 en een grote portie
van 700 gram is er vanaf € 6,95. De maaltijden worden vers gemaakt en
zijn drie dagen houdbaar in de koelkast bij 3-5 graden Celsius. U kunt de
maaltijden ook invriezen. Ze worden koud geleverd en zijn verpakt in een
magnetronbestendige verpakking.
Maak het uzelf gemakkelijk en ga naar “Uw Gemakkelijke Groenteman”!
Meer weten? Haal de speciale folder in de winkel of bel: Hans Camman,
Peppelweg 13a, tel. 243 99 22.

IN MEMORIAM
Even voor de Kerstdagen overleed de heer
André Raad op de gezegende leeftijd van 98 jaar.
André Raad was een begrip in Schiebroek.
Al vrij snel na de oprichting van de Schiebroekse
Gemeenschap (later SBO, nu LiS) werd hij voorzitter
Foto: Joost van den Broek©.
en bleef dat meer dan twintig jaar. In zijn werkzame
leven was hij directeur van de Gemeentelijke Plantsoenendienst en die
combinatie heeft in Schiebroek ongelooflijk goed uitgepakt. Hij wist als geen
ander het polderlandschap, waarin ons dorp ligt, te waarderen. Het Bergen Broekpark en het Schiebroekse Park zijn door zijn inzet vormgegeven.
In 1978 maakte ik kennis met hem, een rijzige heer die zich niets wijs liet
maken. André Raad stónd voor zijn Schiebroek. In de Wijkwelzijnsgroep
werden de welzijnsvoorzieningen in de hele deelgemeente onder de loep
genomen en waar nodig, herschikt. Hier viel het op dat Schiebroek rijkelijk
bedeeld was en ik herinner me nog goed dat een opbouwwerker over deze
materie eens een sneer uitdeelde richting Schiebroek, hetgeen André Raad
meteen pareerde met een: “Och arme...” Herschikt werd er weinig; de andere
wijken kregen er gewoon voorzieningen bij. André Raad wist gewoon hoe hij
zaken voor elkaar moest krijgen. Vele jaren lang heeft hij de belangen van
Schiebroek en de Schiebroekenaren behartigd. In 2006 verraste hij ons
met zijn aanwezigheid bij de heropening van het Schiebroekse Park of liever
gezegd: zijn Schiebroekse Park, want hij wandelde er nagenoeg iedere dag.
Schiebroek heeft veel te danken aan deze illustere man.
Margot Leeninga

vervolg pagina 9 - Schiebroek van Toen (deel 9)

ZEEPMANNEN
Kees Donker weet niet alleen veel van de nering rond de Adrianalaan, maar
hij herinnert zich ook die in het Molenkwartier. Met op de hoeken van de
Tjaskerlaan en de Paltroklaan de winkels van Vivo, bloemenmagazijn Stotijn,
de groentenzaak van Van Dijk en op de andere hoek het stempelfabriekje van
Preidel. Iets verderop zat kapper Pool met zijn bediende Tom.
In die tijd waren er ook nog straathandelaren. Zo kwam er een vrouw uit
Scheveningen met versche vis, waren er fruitventers, zeepmannen en een man
van het Blindeninstituut die daar gemaakte matten en borstels verkocht.
Eenmaal per jaar was er kermis in Schiebroek. Op de plek waar nu de
Castagnet staat. “Als kinderen voetbalden wij op het weilandje bij de
Sleedoornlaan en als het had gevroren konden wij op het ondergelopen land
schaatsen”, herinnert Donker zich.

DE FABRIEK
“Aan het einde van de Adrianalaan was de moderne nieuwe fabriek van W.C.
‘t Hart. Daar heerste heel wat bedrijvigheid, want er was een groot contract
afgesloten voor productie van onderdelen voor Starfighter straaljagers. Als de
fabriek uitging, zag je in de Adrianalaan eerst twee autootjes, dan een paar
motorfietsen, gevolgd door heel veel bromfietsen, vervolgens de fietsers en
daarna, te voet, nog eens mensen die met de bus mee moesten.”
“De Sleedoornlaan, die het verlengde vormt van de Schoolstraat, liep in de tijd
dat wij er kwamen wonen, nog dood. Er lag daar ook nog een tuin, van de heer
Slabbekoorn, waar je plantjes kon kopen.
Hij was de eerste koster van de Goede Herderkerk en zijn Zeeuwse vrouw liep
nog altijd in klederdracht.
Er waren ook twee vrachtrijders bij ons in de straat, de broers Paul en Wout
Hoogland. Paul onderhield met zoon Jan een bodedienst tussen Den Haag en
Rotterdam. “

In de Schoolstraat samen met overbuurman Piet Dijkshoorn (tweede van rechts)

“Er was nog heel wat boerenleven, zeker aan de Hoge Limiet. Daar woonde
ook een wat zonderlinge man, Hannes. Hij had een paard en wagen en daarop
had hij een eenvoudige poppenkastwagen getimmerd, waarmee hij de buurten
introk.”
Kees Donker heeft Schiebroek nooit verlaten. Samen met zijn vrouw is hij ooit
op zoek gegaan naar een ander huis, maar nergens vonden zij wat hier zo
prettig is: landelijk wonen met alle voorzieningen redelijk dichtbij.
Reageren op dit artikel? Stuur dan een e-mail naar:
redactie@leven-in-schiebroek.nl. Een briefje kan natuurlijk ook: Leven in
Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam.
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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!

spring 2012
Peppelweg 70a, 3053 GN Rotterdam
T: 010 - 418 44 19, www.quitro.nl

- 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
- Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
- In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.

* BINNENZONWERING		
* VERF EN BEHANG
* VOUW/PLISSE- en			* JALOEZIËEN (OP MAAT)
ROLGORDIJNEN (OP MAAT)		
* LAMELLEN (OP MAAT)
Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
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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U SCHRIJFT ONS...

IN CASTAGNET:

VOORGOED VOORBIJ

Woensdag 8 februari: Filmtheater Cars 2

Wat kon ik genieten van de verhalen van mijn vader over hoe hij in de jaren
dertig van de vorige eeuw, als aankomend elektromonteur, door zijn baas op de
fiets naar het veraf gelegen buurtschap Schiebroek gestuurd werd. Daar werden
op het platteland zonder verharde wegen, de eerste herenhuizen neergezet van
wat later Tuinstad Schiebroek zou heten.
In het huis dat wij ruim vijftig jaar later kochten, legde hij ooit de elektrische
bedrading aan. Terwijl hij deze in de tachtiger jaren verving, schetste hij de
situatie van toen. Slechts her en der een boerderij en vooral uitgestrekt land.
We kunnen het ons nu niet meer voorstellen. Alle groene plekjes zijn of worden
volgebouwd.
Het enige stukje Schiebroek dat nog een beetje authentiek bleef, was de
Hoge Limiet. Toen daar een paar jaar geleden een voetgangersbrug hardblauw
geverfd werd kwam er protest en vond de deelgemeente gelukkig nog een blik
donkergroene verf om het over te doen, zodat de brug beter in het landschap
paste.
Toch veranderde in de loop der jaren beetje bij beetje het historische aangezicht
van de Hoge Limiet. Aan de originele bebouwing werd bij- en aangebouwd;
meestal niet erg in stijl. De in Hillegersberg zo actieve Vereniging voor
Stedebouwkundig Wijkbehoud keek oogluikend toe, liet het gebeuren en zo de
kans voorbijgaan deze weg de welverdiende historische status te verschaffen.
En nu heeft het de deelgemeente blijkbaar behaagd een vergunning te verlenen
aan een gefortuneerde huiseigenaar, om een van de laatste oorspronkelijke
woningen te slopen en te laten vervangen door het kolossale ontwerp van een
Utrechtse architect, die geen enkele voeling met deze locatie heeft.
Hiermee is de geschiedenis van Schiebroek definitief verdwenen.
Gelukkig hebben we de foto’s nog…
						M. Opper

De grote ster uit het racecircuit Lightning McQueen en zijn trouwe
mecanicien en vriend Mater reizen naar Japan en Europa voor hun
eerste grote Grand Prix. Maar alsof de snelste auto ter wereld worden
nog niet moeilijk genoeg is, raakt Mater betrokken bij een internationaal
spionagecomplot.
Aanvang: 14:00 uur, entree: € 3,- inclusief popcorn.

BAKFIETSTERREUR
Met jaloerse blikken keek ik een paar jaar geleden naar de opkomst van de
kinderbakfiets… net te laat uitgevonden om mijn kinderen in te vervoeren.
Ik heb heel wat afgezeuld op de fiets met een jongetje voor- en een jongetje
achterop. Inmiddels weet ik beter en kijk ik er heel anders naar.
De terreur van die bakfiets neemt in het straatbeeld steeds grotere vormen aan.
Dat heeft niets te maken met het vervoermiddel op zich of met de kinderen (of
boodschappentassen) die erin zitten, maar alles met de bestuurders, vrijwel
altijd de moeders. Het lijkt wel of zij zich ineens bestuurder van een grote truck
voelen en in hun grootheidswaan denken overal voorrang te hebben en te
mogen rijden. Ze glippen vlak voor auto’s langs van de ene kant van de weg
naar de andere. Veranderen van richting zonder op of om te kijken. Zwalken met
een hand aan het stuur en met de andere aan de telefoon. Rijden tegen het
verkeer een straat in met eenrichtingsverkeer (Larikslaan). Scheuren over de
stoep alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Als eenvoudig wandelende
boodschapper ben je je leven op de Peppelweg niet meer zeker.
Laatst deelde een agent een bekeuring uit aan een moeder met bakfiets die
lustig over het trottoir zwierde. Tjonge, wat was ze verontwaardigd.
Met verlangen kan ik terug denken aan de tijd dat jonge kinderen nog ‘gewoon’
op de fiets meegenomen werden. Zo lang geleden is dat toch niet?
				
					Marietje van Dalen

Leven in Schiebroek niet ontvangen?

Neemt u dan even contact met ons op!
tel. 422 77 28 of per e-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl

Zondag 12 februari: Zondagmiddaglounge (55+),
Meike zingt Shaffy
De grootste chansonnier die ons land ooit heeft voortgebracht, is
onbetwistbaar Ramses Shaffy. Het is dan ook met veel liefde, eerbied en
plezier dat zangeres Meike van de Linde, samen met pianist Bam Commijs,
de liedjes van deze grootmeester eigen heeft gemaakt.
Aan de piano treffen we Bam Commijs, vast begeleider van Meike en
eveneens groot Shaffy-fan.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 6,50/ R’pas € 4,50.

Vrijdag 17 februari: Kids Totaal met Pippa’s Zoektocht ( 2+)
Als Pippa uit het ei kruipt begint de zoektocht naar haar mama. Zonder
succes, want geen enkel dier lijkt op Pippa. Als Pippa haar beeltenis ziet
in een boek, schrikt ze. Ze blijkt een dodo te zijn en die bestaan niet meer.
Wat nu? Het jongetje Sebastiaan heeft een plan. Zal dat plan werken en
zal Pippa haar mama vinden? Ontdek het in deze verrassende muzikale
poppentheatervoorstelling.
Aanvang: 16:00 uur , entree: € 4,50 / R’pas € 3,Informatie en reservering: LCC Castagnet, Larikslaan 200, tel. 422 50 96.

VROUW RIBES EN
HET NIEUWE JAAR
Mijn vriendin Baukje kwam helemaal opgewonden bij me
binnenvallen. “Heb je het gelezen?” vroeg ze. “De nieuwjaarsvoornemens van
het deelgemeentebestuur? Ze willen burgernabij zijn, aanraakbaar zijn voor de
burger! Adriana, jij hebt toch een politieke knipselmap? Laat eens zien of het
de moeite waard is.” Giechelend opende ze de map. “Hmmm, deze heeft wel
leuke pretoogjes maar verder ... Ik zie ze liever wat donkerder”, verklaarde ze,
“zo met van dat golvende haar. Ha, kijk hier…!”
“ Baukje!”, zeg ik geschokt, “we zijn dan wel niet jong meer, maar toch nog niet
zo oud, dat we op zo jong vallen!”
“Je hebt gelijk”, zucht ze, “ik heb ze ook liever wat rijper en exotischer, met een
mysterieuze oosterse blik of zo, weet je wel.”
“Bedoel je zoiets?”, vraag ik bij de volgende foto. “Nee, nee, die blik heeft te
weinig mysterie, die begrijp je zo wel”, pareert ze onmiddellijk.
Op dat moment rolt er een losse foto uit de map.
“Ja”, juicht Baukje, “dat is hem!” Ik ben het helemaal met haar eens: golvend
haar, exotisch uiterlijk, mysterieuze donkere ogen…
We zuchten samen. “Helaas”, zeg ik en wijs op het onderschrift.
“Verkeerde bestuurder, deze is niet van de deelgemeente.”
Maar Baukje geeft het niet op. “Kom, pak je spullen”, roept ze, “dan gaan we
naar de nieuwjaarsreceptie op het stadhuis. Hij” – ze wijst op de foto – “zal toch
ook wel nieuwjaarsvoornemens hebben? Kom mee, dan gaan we zien of ze op
de Coolsingel ook aanraakbaar zijn!”

www.leven-in-schiebroek.nl - februari 2012
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DE SCHIEBROEKSE VRIJDAGMARKT
SNOEPKRAAM
NOTENKRAAM

Aanbieding voor Schiebroek

Gemengde noten en
Studentenhaver
250 gram
500 gram

€ 3,00
€ 5,00

POELIER WIL DE WIT

Heerlijke bonbons, allerlei
soorten lekkere drop, snoep en
chocolade...
Je kunt het zo gek niet opnoemen of het is te krijgen
bij de Snoepkraam. Kies zelf maar uit, we vullen
graag uw zak met heerlijkheden!!
Iedere vrijdag zijn we op de markt in Schiebroek
te vinden. Onze kraam staat aan de kant van de
Peppelweg. Tot ziens, tot vrijdag!

HOOGENDOORN KAAS

Heerlijke verse kip en kipvariëteiten!
Een speciale aanbieding voor onze
Schiebroekse klanten:

bij aankoop van 1 kilo
kipgehakt à € 4,80
krijgt u een pond
kipgehakt gratis!
14

Kwaliteit is
onze leus
plus vaste lage prijs
en grote keus!!!
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Natuurlijk zijn ook de stoepborden op de Peppelweg niet onopgemerkt gebleven
waarmee uw hulp werd gevraagd bij het oplossen van de enige tijd daarvoor
gepleegde overvallen op Verhage en Albert Heijn. recent is daar nog eens de
overval op de Plus bijgekomen.
Aan u vroegen wij om te allen tijde alert te zijn. Dit heeft zeker zijn vruchten
afgeworpen. Veel wijkbewoners gaven zich op als straatvertegenwoordiger die
extra ogen en oren in de wijk wilde zijn met de jaarwisseling. Veelal de meeste
bewoners willen deze bijdrage blijven leveren in de toekomst.

CSI SCHIEBROEK
DONKERE DAGEN!
De donkere dagen voor kerstmis. In die tijd schreven wij ons vorige stukje.
Wij hadden het toen over onze inzet met het oog op de jaarwisseling, die
overigens zonder grove incidenten in de wijk is verlopen.
Wij meldden u toen dat wij druk bezig waren met het zogenaamde Donkere
Dagen Offensief, een gerichte surveillance rond de openings- en sluitingstijden
van de winkels in Schiebroek om overvallers af te schrikken. Blauw verven van
een bepaald gedeelte van de openbare ruimte wordt dit ook wel eens in het
vakjargon genoemd.
Aan het bureau organiseerden wij voor de kerst een voorlichtingsavond voor de
ondernemers uit de wijk om overvallen te voorkomen en over wat je beter wel
en niet kunt doen. Met name de DNA douche wekte de interesse bij velen.

De eerste Emailcirkels zijn opgestart. Een bewoner is intermediair tussen een
aantal wijkbewoners en de wijkagent. Wijkagent en contactpersoon hebben dan
contactuitwisselingen over veiligheidsonderwerpen. Met name in de omgeving
van de Tjaskerlaan is een grote groep bewoners aangesloten. Wij verwachten
dat deze cirkels een extra bijdrage gaan leveren aan de veiligheid in de wijk en
zeker de pakkans van de daders kunnen vergroten.
SAMEN gaan werken aan een veilig Schiebroek ook in 2012 gaan wij dat weer
doen. Wij wensen u het allerbeste en danken u voor uw bijdragen.
Graag tot ziens in de wijk!
Martin van der Heijden, wijkagent, martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl
Wijkagent Frits Knulst, tel. 0900-8844, frits.knulst@rijnmond.politie.nl.

Donkere Dagen Offensief? Bel 0900-8844
STRAATVERLICHTING KAPOT? Bel 14010

Leven in Schiebroek
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek

DONATIES

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

Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. v.d. Meer, tel. 223 34 66
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Klankbordgroep Zuringstraat
Mw. W. Hoogervorst, tel. 422 77 28
Actiecomité Asserpark
Mw. M. Plooij, tel. 422 77 28
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Bewonersgroep Hamakerstraat
Mw. L. Samson, tel. 840 64 09
Bewonersgroep Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761
Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid

KOPIJ

Wereldwinkel Kerken Schiebroek

Cocky van Trigt, tel. 418 29 46.

Het volgende maandblad komt uit op 8
maart 2012. U kunt uw kopij vóór 15
februari 2012 inleveren.
Redactieadres: Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl
U kunt uw kopij ook afgeven bij de balie van
Lokaal Cultuur Centrum Castagnet.

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

LIDORGANISATIES

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

SBO-SECRETARIAAT
Kastanjesingel 80 (zij-ingang wijkgebouw
Castagnet), tel. 422 77 28. Als u langs wilt
komen, bel dan eerst even.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
Internet: www.leven-in-schiebroek.nl
www.leven-in-schiebroek.nl - februari 2012

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

REDACTIE
Marijke van Seventer, Jan van Arkel, Marijke
Driever, Kees Keller en Margot Leeninga
Gastschrijver: Chris Mast
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie
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ESPRESSO
Koffie/lunchroom
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag

11.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur
8.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur

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

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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