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Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek,
telefoon: (010) 418 77 08

*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten

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

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

   * Dames en herenkapsalon * schoonheiDssalon          
  * peDicure/manicure

Openingstijden:

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

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

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

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

De voorjaarscolletie komt eraan...en nu is er uitverkoop!
Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs

tel. 010-7518363/06-48277450

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

Het tragische levensverhaal van William Stoner; vanaf kind al 
in eenzaamheid levend, sociaal onhandig en niet in staat om 
werkelijk deel te nemen aan de wereld.
Hij trouwt met Edith, een emotieloze vrouw, even afstandelijk 
en gereserveerd als hijzelf.
Met liefde en passie voor de literatuur doceert hij zijn 
leven lang aan de universiteit waar hij ooit als student 
binnenkwam; zijn wereld is niet veel groter dan deze plek.

Een ingetogen, poëtisch geschreven, prachtige roman. Zeker 
daar waar het gedeelte begint als hij de werkelijke liefde 
ontdekt. En weer verliest...

Als ik het boek na de laatste regels dichtsla vraag ik me af: 
Zou hij het leven anders gewild hebben?

De keuze van Henriëtte:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

John Williams:

 

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

van voor

De Voedselbank een ver-van-mijn-bed-show? Nee, zo denkt u er duidelijk niet 
over! Op de beide oproepen die wij vorig jaar in ons blad hebben gedaan is zo 
enthousiast en zo massaal door u gereageerd dat het niet meer te doen was 
om alles van hier naar de Voedselbank in de Keilestraat toe te brengen: het 
wordt nu direct toegevoegd aan de basispakketten die naar Schiebroek worden 
gebracht. Hier? zegt u, in Schiebroek, is dat nodig dan? Het gaat ons hier toch 
goed? En met die vraag geeft u meteen de problematiek aan die hier aan de 
orde is: mensen van allerlei slag, allerlei opleiding en vanuit allerlei groepen 
kunnen in een situatie komen van grote nood. En hier in het op het oog zo 
welvarende Schiebroek zijn op dit moment zo’n zeventig (70!) adressen die een 
beroep moeten doen op de Voedselbank. Ter vergelijking: vijf jaar geleden waren 
het er nog “maar” 45… 
Dat grote aantal adressen en het grote enthousiasme dat de Schiebroekenaren 
tonen voor hun oproep hebben gemaakt dat Chiel en Madelon hun project 
nu aanduiden met “Samen voor de Voedselbank; ván Schiebroekenaren vóór 
Schiebroekenaren” en dat geeft helemaal aan hoe ons hele dorp Schiebroek 
hier in staat! Want wat is er allemaal sinds begin december gebeurd?

overwelDigenD

“Veel, ongelooflijk veel”, zegt Madelon, “we wisten niet wat ons overkwam. De 
mensen hebben het echt als voor en door Schiebroekenaren opgepakt. 
Veel mensen zeiden blij te zijn met een adres in de buurt en gaven van alles. 
Maar niet alleen particuliere adressen lieten van zich horen: de diaconie van de 
Vier Evangelistenparochie belde of ze de Voedselbank mochten betrekken bij 
hun actie Sluitpost. Dat is een jaarlijkse inzameling van levensmiddelen die ze 
aan een goed doel willen koppelen. Daar zijn we heel blij mee. 
Bakker Klootwijk bood aan om voortaan de dagrestanten van woensdag en 
donderdag in te vriezen en in de pakketten te doen. Maar hij bleek niet zo vaak 
veel restanten te hebben. Dus geeft hij er andere dingen bij. Geweldig, want die 
pakketten zijn echt niet zó groot dat je er met je gezin een week lang van kunt 
leven. Zo’n aanvulling is meer dan welkom.”

speciale acties

En dan waren er nog de speciale kerstacties. Er was een meneer die een 
inzamelingsactie voerde in zijn buurt en aankondigde dat voortaan ieder 
jaar met Kerst en Pasen te willen doen. Met de opbrengst daarvan konden 
de pakketten feestelijk worden aangevuld. En zo waren er meer inzamelaars.   

Buurtfeestjes rond de Opzoomerboom werden echte kerstfeestjes door 
onder die kerstboom een doos te plaatsen waarin mensen artikelen voor de 
Voedselbank konden zetten.

actie wilgenstamschool

“Maar de kroon werd gespannen door de kinderen van de Wilgenstamschool”, 
vervolgt Manon enthousiast. “Die kwamen op het idee om bij het kerstdiner op 
school ‘al het goede samen te delen’, want dat was het wezen van Kerst zeiden 
ze. We zijn er nog niet over uitgepraat over hoe dat heeft uitgepakt!
Twee kinderen van de Wilgenstam, Evi en Teun, waren op het idee gekomen 
en vroegen aan Karim die tegenover ons woont om het voor te stellen aan de 
leerlingenraad. Karim kreeg de hele leerlingenraad enthousiast, dus gingen de 
kinderen naar de directeur, Peter Berger, om de voedselactie voor te stellen. De 
directeur, de kinderen en hun ouders hebben vervolgens zich met hart en ziel 
voor de actie ingezet.
Op 20 december zijn wij naar de beide locaties van de Wilgenstam gereden 
om de spullen op te halen en wat we toen zagen… onze mond bleef openstaan 
van verbazing! We gingen eerst naar de  locatie Wilgenlei. Daar stond al zoveel 
op ons te wachten dat wij eerst onze vracht thuis moesten lossen voordat we 
verder konden. En ook op de locatie Meidoornsingel stond de toch ruime hal 
vol met kratten, plastic tassen, dozen en boodschappentassen en de mensen 
bleven maar komen met nog meer spullen. Wij waren sprakeloos en Peter 
Berger zei dat hij dit volgend jaar weer wil, want dat ‘dit het diepe wezen van 
Kerstmis’ is.
We hebben al de spullen die we toen verzameld hebben bewaard om de 
pakketten in januari mee aan te vullen. Na de feestdagen zit er traditioneel een 
dip in de giftenstroom weet men bij de Voedselbank, dus dan komt het goed 
van pas. 

Het was zoveel, we kunnen wel drie of vier weken aanvullen! En natuurlijk hopen 
we ook daarna door te gaan met onze actie en de pechvogels onder ons te 
kunnen blijven ondersteunen en opvrolijken met de giften van hun wijkgenoten. 
Al die giften komen goed terecht. Ook de kleine dingen die de mensen erbij 
doen voor de ontvangers van de pakketten, variërend van aardigheidjes tot en 
met een mooie tekening; wij doen ze erbij. 
Een lieve groet van Schiebroekenaren voor Schiebroekenaren.” 

Beste medewijkbewoners (deel 3)
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Omdat mensen helpen ook jouw passie is...

Gastvrouw
(oproepbasis)

Hess uitvaartzorg is een full-service familiebedrijf dat al een eeuw uitvaarten verzorgt op een 
warme, persoonlijke wijze. Een dynamisch team van vijftien betrokken medewerkers deelt dezelfde 
passie: met volledige toewijding mensen helpen de uitvaart vorm te geven die bij hen past.

Jij bent iemand die op korte termijn op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Je kent je taak als 
‘visitekaartje’ van het bedrijf, maar kan je in die rol ook bescheiden opstellen. Vanuit je ervaring 
ken je de gebruiken binnen de verschillende kerkelijke kringen en je bent maatschappelijk 
betrokken. Je bent van nature gastvrij en kan je dienstbaar opstellen. Je helpt mee de visie van 
Hess uitvaartzorg waar te maken: voor jouw cliënten het onmogelijke mogelijk maken.

Zijn wij misschien jouw nieuwe uitdaging? Vertel ons in een brief (met uitgebreid CV) waarom.

 Personeelszaken Hess uitvaartzorg
 t.a.v. Arjen Hess
 Postbus 8112, 3009 AC Rotterdam

@ vacature@hess.nl
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BUURbook van start in SCHIEBROEK!

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

Er is een nieuw internetplatform waar iedereen hier in Schiebroek gratis aan 
mee kan doen. “Weer zo’n facebookding?”, zult u zeggen. “Hebben wij dat 
dan nodig?” Als bewonersorganisatie zeggen wij daarop ja. Want dit platform, 
Buurbook.nl heeft iets bijzonders. Het werkt met een plattegrond die u kunt 
instellen op Schiebroek, Rotterdam of zelfs heel Nederland. Op die plattegrond 
kunt u aangeven of daar een plan van bijvoorbeeld de gemeente voor is en 
wat u daarvan vindt, maar u kunt ook een eigen plan erop zetten. Iedereen die 
vervolgens zo’n plan, leest kan daar commentaar op geven en zo blijkt snel 
genoeg of er een draagvlak voor is of niet. 
Als overheid, met burgerparticipatie hoog in het vaandel kun je niet om zoiets 
heen. En zo krijgen bewoners en ondernemers van Rotterdam meer invloed op 
wat er in hun buurt gebeurt. 

De kracht van bewoners

Buurbook is een nieuw internetplatform waarop mensen gemakkelijk kunnen 
laten weten wat ze vinden van plannen in hun buurt. Maar belangrijker nog is 
dat bewoners zich heel gemakkelijk kunnen organiseren, als ze dat willen. Om in 
hun buurt iets voor elkaar te krijgen, een evenement of buurtfeest te organiseren 
of elkaar op de hoogte te houden van veranderingen in hun buurt.
De kracht van BUURbook is dat het niet van de gemeente is of van een 
woningcorporatie. Het is van de bewoners. Bewoners hoeven niet meer te 
wachten op een bewonersavond als zij hun mening willen geven, maar kunnen 
vanaf nu direct op plannen in hun buurt reageren. Dat kunnen plannen zijn die 
al op BUURbook staan, maar ze kunnen ook zelf een bericht op BUURbook 
plaatsen, zeggen wat ze ervan vinden. Zo wordt met BUURbook ook de 
betrokkenheid van bewoners bij hun buurt veel beter zichtbaar.

Zichtbare plannen

Op BUURbook wordt zo voor iedereen duidelijk wat het draagvlak is voor 
plannen. Plannen met weinig draagvlak zullen moeten worden aangepast of 
geschrapt. BUURbook zorgt zo dus voor betere plannen. En de gemeente krijgt 
via BUURbook inzicht in de gemeenschappelijke vraag uit de samenleving 
in plaats van dat zij bestookt wordt met allerlei, vaak tegenstrijdige reacties. 
BUURbook is bewonersparticipatie nieuwe stijl”.

BUURbook is bedacht door Maarten van der Velde, inwoner van Hillegersberg-
Schiebroek, architect, stedenbouwkundige en stedelijk gebiedsontwikkelaar en 
zijn partner Ria Voesten. 
Maarten: “Ik merkte in mijn werk dat bewoners vaak nog veel te laat worden 
betrokken bij plannen, terwijl juist de bewoners de echte gebiedsexperts zijn. 

Buren georganiseerd!

Steeds meer bestuurders begrijpen de noodzaak wel, maar vaak weten ze niet 
hoe ze dit moeten aanpakken.” 

invloeD sociale meDia

Maarten heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van sociale media 
op dit proces. Hieruit blijkt dat als bewoners meer invloed krijgen op hun 
leefomgeving, hun betrokkenheid meer zichtbaar wordt, ze eerder bereid zijn tot 
samenwerken en dat het vertrouwen tussen bewoners en de gemeente groter 
wordt. Bovendien stijgt het onderling contact in een buurt. Dat is goed voor de 
sociale controle, de veiligheid en de leefbaarheid.
Maarten van der Velde heeft daarom samen met Ria Voesten BUURbook.nl tot 
werkelijkheid gemaakt. De eerste versie is nu online en is op 16 januari 2013 
gepresenteerd in het LIS-kantoor. 
Ondanks de sneeuw en kou waren daar een flink aantal bewonersorganisaties 
en wijkverenigingen, waaronder bijvoorbeeld de winkeliersvereniging 
tegenwoordig. Samen vertegenwoordigden zij zo’n 27.0000 inwoners van onze 
deelgemeente!

staDsinitiatief 
BUURbook spreekt duidelijk al veel mensen aan. Maar hoe meer mensen 
ervan weten en meedoen, hoe beter. Maarten gaat daarom BUURbook in alle 
Rotterdamse deelgemeenten presenteren en doet bovendien mee aan het 
Stadsinitiatief Rotterdam. Als bewonersorganisatie(s) ondersteunen wij dit van 
harte en raden u ook graag aan voor BUURBOOK te stemmen als u straks weer 
uw stem voor een Stadsinitiatief mag uitbrengen. Hoe meer mensen BUURbook 
gebruiken, hoe beter BUURbook natuurlijk gaat werken en hoe serieuzer partijen 
als de gemeente het zullen nemen. 
Wij nodigen daarom iedereen uit op www.BUURbook.nl berichten of 
initiatieven te plaatsen of te reageren op geplaatste plannen en berichten. 
BUURbook zal intussen verder worden ontwikkeld en uitgebreid. Maarten 
doet dat het liefst met u als bewoners samen, want zo wordt het helemaal 
de inspraakmogelijkheid die u wilt. Reacties of tips zijn daarom meer dan 
welkom. Deze kunnen gestuurd worden naar maarten@buurbook.nl of via het 
contactformulier op de website www.buurbook.nl. 
Doe mee, voor en met uw buren!

Maarten van der Velde en Ria Voesten, bedenkers van BUURbook.nl

Veel belangstelling voor BUURbook
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Spindler Makelaars

THUIS       
IN SCHIEBROEK

U bent van harte welkom! 
PEPPELWEG 152

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

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

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

Verjaardagstip: 

geef een New Style cadeaubon

modern, gewaagd 
of een 
compleet nieuwe look

Dames & Herenkapsalon

Peppelweg 140, 3053 GV Schiebroek 
T (010) 418 98 00                  Ook op afspraak

BLOK’S PAPERWORK

“New Style”
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Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Tja, dat kantoor staat er dus nog steeds. Maar hoe het er staat…?! 
We zijn het er allemaal snel over eens: het kantoor is geen parel van 
architectonische schoonheid. De stapel containers bij de entree van Schiebroek 
is ooit neergezet als noodbehuizing voor onze deelgemeente. 
Een semipermanente bebouwing voor de duur van vijf jaar. Althans, dat was de 
bedoeling. Inmiddels staat die stapel er al acht jaar! Zeven jaar lang heeft de 
deelgemeente er gebruik van gemaakt en sinds een jaar staat het leeg. 
“Hoe nu”, vroegen wij de deelgemeente. “U was toch niet zo aan uw optrekje 
gehecht geraakt dat het als monument moet blijven staan? Of wilt u het 
bewaren als gedenkteken voor de barre tijden die u er heeft doorgemaakt?”
Want barre tijden waren het! De ambtenaren en bestuurders die in het 
kantoor verbleven kregen al hun huisvestingswensen vervuld, alleen nooit op 
het moment dat ze dat wilden. Verdorstten ze in de zomer door de hitte in het 
pand, in de herfst kregen ze pas water via de lekkende plafonds. Verkoelend 
ijs kwam pas ’s winters als alle leidingen en zelfs de toiletten bevroren waren. 
Zeker weten dat die verkoeling waar ’s zomers om gesmeekt werd toch nooit zo 
bedoeld was. 
Nee, de wens van de deelgemeente om burgernabij en vooral niet geisoleerd te 
besturen, is door de huisbaas indertijd beslist te letterlijk begrepen. 

HOE STAAT HET MET…  
HET VOORMALIG 
DEELGEMEENTEKANTOOR?

nieuwe huurDer?
Huisbaas zegt u? Ja, het pand is geen eigendom van de deelgemeente, maar 
van de dienst Stadsontwikkeling. Als het aan de deelgemeente lag, zo horen 
wij, dan mag dit voor hun zo traumatische onderkomen wel uit het zicht 
verdwijnen. Maar de dienst Stadsontwikkeling heeft weliswaar sinds het vertrek 
van haar huurder het pand volledig gestript, maar kennelijk niet afgeschreven: 
Stadsontwikkeling is in onderhandeling met een potentiële nieuwe huurder!
 
“Lieve beste deelgemeente”, zeggen wij dan. “Steun ons Schiebroekenaren 
in ons streven naar een fraaie entree voor onze wijk. Eis! van de dienst 
Stadsontwikkeling dat deze volkomen uigewoonde bouwval verdwijnt, compleet 
met de betonplaat eronder! En laat het groene park dat er was terugkomen, 
zodat wij ons niet meer hoeven te schamen tegenover iedereen die langs die 
toch zo mooie Melanchtonweg Schiebroek binnenkomt!”

HOE BEDOELT U... EVEN AFSTEMMEN?
Redactie
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Ondanks sneeuw, ijs en gladheid begeef je je trouw op weg naar het LiS-
kantoor. Vanwege de gladheid met de auto, maar de weg is versperd! Nergens 
een aankondiging  gelezen, nergens een bord waarop staat waarom. Wel een 
bord waarop staat dat de aafalteringswerkzaamheden van de Wilgenplaslaan 
beginnen op 21 januari. Daarover hebben we ook netjes bericht gekregen.
Wat blijkt? De dames en heren van de RET hebben eindelijk het licht gezien: de 
tramrails bij de Castagnet, die sinds de vorige winter heeft gezorgd voor menige 
valpartij moet op stel en sprong worden hersteld. Na een dag (1!) werken 
treedt de vorst in en wat voor vorst! Wekenlang gebeurt er niets, eind januari 
is de vorst weg en worden de werkzaamheden weer opgepakt, althans voor het 
oostelijk deel. Nu moet ook nog het westelijk deel...
Als we het eens na gaan vragen, blijkt dat de deelgemeente van deze 
werkzaamheden niet eens op de hoogte is! Hoezo afstemmen?

Wilgenplaslaan
Deze laan wordt voor een deel geasfalteerd. Het werk gebeurt gefaseerd.
FASE 1: kruising Wilgenplaslaan-Meidoornsingel, duur: ca vijf weken 
De kruising Wilgenplaslaan–Meidoornsingel wordt volledig afgesloten; de tram 
blijft in bedrijf. Omleidingen in beide richtingen via de Teldersweg–Asserweg– 
Meijersplein-Noord–Wilgenplaslaan–Wilgenlei.
Bus 35 gaat via de Wilgenlei en slaat haltes Asserweg en Wilgenplaslaan over. 
Er komt een tijdelijke halte op de Wilgenlei ter hoogte van Meidoornsingel.

FASE 2: westzijde tussen Donkersingel en Meidoornsingel, duur: ca. acht weken 
De Wilgenplaslaan tussen Meidoornsingel en Donkersingel wordt afgesloten. Het 

verkeer richting Meidoornsingel blijft mogelijk, de tram blijft in bedrijf.
Omleidingen: verkeer richting Melanchtonweg kan vanaf de kruising 
Meidoornsingel–Wilgenplaslaan via de Meidoornsingel–Asserweg–Donkersingel.

FASE 3: oostzijde tussen Donkersingel en Meidoornsingel, duur:  c.a. 8 weken. 
Wilgenplaslaan tussen Donkersingel en Meidoornsingel wordt afgesloten. 
Verkeer richting Melanchtonweg blijft mogelijk, de tram blijft in bedrijf.
Omleidingen: verkeer richting Meidoornsingel kan via de Donkersingel– 
Asserweg–Meidoornsingel .

FASE 4: westzijde tussen Meidoornsingel en Kastanjeplein, duur: ca. acht weken 
Wilgenplaslaan tussen Kastanjeplein en Meidoornsingel wordt afgesloten. 
Verkeer richting Kastanjeplein blijft mogelijk, de tram blijft in bedrijf;
Omleidingen: verkeer richting Meidoornsingel kan via de Wilgenlei–Meidoorn-
singel. De werkzaamheden duren tot en met de maand juli. 

Het zielloze voormalig deelgemeentekantoor biedt een treurige aanblik!

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 15)

Bij de voorbereidingen voor het boek “Schiebroek doet mee” sprak ik met een 
groot aantal (oud-) bewoners. Prachtige verhalen werden mij verteld en bij 
elkaar schetsten zij een beeld van het wonen en leven in Schiebroek in vroeger 
dagen. Een van die mensen is Theo Potjes (1936), zoon van de fameuze drogist 
op de hoek van de Adrianalaan en Populierenlaan. In mijn schooltijd kwam 
ik daar wel eens om wat artikelen te vragen voor de ‘tombola’ die op school 
gehouden werd. Vrijgevig als hij was ging ik met een tas vol lekkere spulletjes 
de deur weer uit. Zoon Theo Potjes heeft mij met een tas vol verhalen de 
deur uit laten gaan. Graag maak ik u deelgenoot van zijn herinneringen aan 
Schiebroek.

De Drogisterij

Mijn vader had gestudeerd voor mijnbouwingenieur. Maar toen hij en mijn 
moeder verliefd werden en er getrouwd zou worden, vonden haar ouders 
het beter dat hij een vak ging leren. Dat werd dus drogist. Op de hoek van 
de Adrianalaan en de Populierenlaan begonnen mijn ouders drogisterij ‘De 
Populier’. Vader kocht ons huis in 1934 voor fl. 6000,- .
Ter ondersteuning van de winkelnaam had vader een grote jonge populier in 
de tuin geplant. Dit werd de hoogste boom van Schiebroek. Te hoog, want hij 
leverde gevaar op voor omwaaien. Mijn vader kreeg echter geen vergunning om 
de boom om te hakken. In de jaren ‘60 is de boom toch omgewaaid, waarna 
deze deels op het huis van de overburen terecht is gekomen. Dat huis ging door 
de klap zo heen en weer dat de kopjes op tafel dansten. 
Mijn broer heeft de boom in stukken gezaagd die vervolgens door de Roteb 
werden weggehaald. Daarvoor moest mijn vader toen ruim ca. 300 gulden 
betalen, wat hij heeft geweigerd.

De polDer

In de Eikenlaan (Larikslaan, red.) was de Gerardus Majellaschool. Daar ging ik 
naar toe en buiten schooltijd speelde ik met alle kinderen uit de buurt rondom 
huis en school. Vanaf de speelplaats van de school keek je zo het weiland in, 
er was alleen maar polder om Schiebroek heen, het lag als het ware midden in 
het land. Achter de nog in aanbouw zijnde Elzenlaan (Cipreslaan, red.) begon 
het land van boer Koot en daarachter weer het land van boer Kloot. Boer Kloot 
had een gaswel, hij kookte op moerasgas. Soms, op warme dagen, deed de wel 
het niet, dan was er te weinig druk.
Aan de andere kant, richting Kleiweg, had je het land van boer Poot. Dat was 
een kwaaie! Als hij je op het land te pakken kreeg, stopte hij je kop in de sloot. 
Nou, we keken wel uit.

Achter het tweede gedeelte van de Lijsterbeslaan had je een koolaspad. 
Daarachter had je op de hoek van de Populierenlaan ‘De Poel’, een stuk 
modderig land, waar je heerlijk kon spelen. Vanuit de Poel groeven wij tunnels  
onder het plaveisel door, die dan natuurlijk weer instortten. De Poel was 
ontstaan doordat men grond voor de bouw van de huizen had weggehaald, 
maar de bouw was onderbroken door de oorlog.

wilgenplas 
‘s Zomers gingen we regelmatig zwemmen in het Wilgenplasje. Een van mijn 
klasgenootjes is destijds verdronken omdat hij in het betonnen gedeelte van het 
bad was gedoken. Hij woonde net twee maanden in Schiebroek. Dat heeft op 
ons kinderen een diepe indruk gemaakt. 

Als je onder het tunneltje bij de Wilgenplas door ging en meteen linksaf sloeg, 
kwam je op een houten bruggetje met een oud houten huisje. Eenmaal is de 

boer met paard en wagen door het bruggetje gezakt. Urenlang zijn ze met man 
en macht bezig geweest het paard te redden, maar dat is niet gelukt; het paard 
is ter plekke overleden. 

beste vrienD

Bij ons achter in de Beukenlaan 58 (Lijsterbeslaan, red.) kwam in 1938 een 
gezin uit Aken te wonen. Het zal kort voor het uitbreken van de oorlog zijn 
geweest, toen mijn moeder uit het raam keek en het zoontje van die mensen 
in de zandbak zag spelen. Omdat ik nogal vervelend was, toog zij met mij aan 
de hand naar de buurvrouw en vroeg of ik met het kind mocht spelen. Dat was 
Walter Goffard, hij werd mijn beste vriend. Het gezin Goffard vluchtte uit Aken 
naar Nederland omdat zij de Hitlergroet moesten brengen tijdens een parade 
van Hitler en dat vonden ze zo afschuwelijk dat ze besloten te vluchten. Ernst 
Goffard vond in Rotterdam werk als boekhouder.

oorlog in schiebroek

Hoewel ik nog vrij jong was toen de oorlog uitbrak, herinner ik me er veel van. In 
de winkel van mijn vader kwamen natuurlijk allerlei mensen, sommigen waren 
‘fout’ (NSB, red.). Mijn vader wist met iedereen om te gaan en was bovenal niet 
bang uitgevallen. 
Wat ik me sterk herinner, is de spanning van die tijd. Op sommige plekken kon 
je beter niet komen. Een daarvan was ‘De Gouden Leeuw,’ een uitspanning 
op de kop van de Adrianalaan en de Ringdijk. Als we van de Hoge Limiet (van 
Koot) kwamen, dan gingen we zo’n 100 meter vóór de “hol” rechts het trapje af 
en dan bij Dijkshoorn langs achterom naar de Adrianalaan. Een vreemde tijd, 
want ondanks alle ellende werd er gelachen en er was toch ook sprake van een 
zekere saamhorigheid. Het is dat dubbele gevoel dat me altijd is bijgebleven.

Er waren geen kranten, je moest het hebben van de verhalen van de mensen 
en die vertelde je aan elkaar door. Vader wilde van alles te weten komen. De 
buurman van huisarts Pronk, Gerrie de Jong, wist veel van radio’s af. Hij bouwde 
voor vader een radio en de antenne werd op het dak achter over de hele lengte 
van het blok geïnstalleerd.Vader luisterde dan naar de Engelse radio en ik 
kon, in mijn kamertje, alles meeluisteren. De berichten gingen het dorp in via 

Theo Potjes bewaart mooie herinneringen aan Schiebroek
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de winkel. Dat was natuurlijk bloedlink. Als er Duitsers in de winkel kwamen, 
verstond vader alles, maar hun vragen werden netjes in het Nederlands 
beantwoord. 

inunDatie

Het witte huis aan de Meidoornsingel (kop Cipreslaan, red.) was gevorderd door 
de Duitsers. Daar recht tegenover stonden Duitse zoeklichten. Door lichtbundels 
te kruisen probeerden zij de Engelse vliegeniers neer te halen. Voorzover ik weet 
is dat niet één keer gelukt.
Op de toren van Arcadia was een Duitse uitkijkpost en helemaal aan het einde 
van de Adrianalaan, voorbij de spoorwegovergang, was een Duitse kazerne in 
en om de boerderij gestationeerd langs de ‘nieuwe weg’, de weg tussen de 
Bovendijk en de veiling van Rodenrijs.

De Duitsers waren tijdens de oorlog bevreesd voor een Engelse invasie. Om die 
te voorkomen werd in onze omgeving het land onder water gezet (inundatie). 
Om de huizen te beschermen moesten de inwoners van de dorpen meehelpen 
om dijken aan te leggen.  

Als je onder het tunneltje van de Wilgenplas door rechtdoor liep, kwam je bij 
boer Kranenburg. Tussen de sloot (die van dat paard) en de Wilgenplas stonden 
heel veel bomen. Alle bomen werden omgehakt en afgevoerd naar de polder 
aan het einde van de Eikenlaan (Larikslaan) en de Elzenlaan (Cipreslaan). Die 
polders konden namelijk niet onder water worden gezet. Daar werden op een 
onderlinge afstand van zo’n 25 meter kuilen gegraven van 1,50 meter waar de 
palen rechtop in kwamen te staan. Ze werden aan de bovenkant verbonden 
door staaldraad.  Dat was om een eventuele Engelse landing te voorkomen. 
Vader heeft daaraan mee moeten helpen.
Nadat de Engelsen in Normandië waren geland, werden alle palen tijdens de 
hongerwinter stiekem ’s nachts omgehakt en verstookt.

buurtbewoners

De tuin van ons huis werd onderhouden door broers van een nabijgelegen 
bloemenwinkel. De gebroeders werden, uit volle overtuiging, lid van de NSB.
Bij de bevrijding zijn ze in een zelfgemaakte kist gekropen. Toen aan de buren 
gevraagd werd waar zij gebleven waren, werd geantwoord dat er wel getimmer 
was gehoord. Zo werden zij uit hun huis gehaald.
Op de avond van de bevrijding danste iedereen met iedereen op straat. 
Tegelijkertijd werden de NSB’ers uit hun huis gehaald en opgesloten in de 
kelder van Arcadia. Wij kinderen mochten door de openstaande luikjes lelijke 
woorden roepen naar de opgesloten mensen.
Ik herinner me nog zo goed dat ik ook mijn hoofd door een luikje stak en recht 
in het gezicht van de broers keek. Ik zei niets, trok mijn hoofd terug. 

Nadat de broers ongeveer twee jaar in een strafkamp hadden gezeten, kwamen 
ze terug in Schiebroek. Vader stelde ze opnieuw aan als tuinlieden. Daarop 
kwam veel commentaar, maar vader wilde er niet van weten: wat geweest is, is 
geweest. Het duurde even, maar toen werden ze weer geaccepteerd. 

het verhaal van De honD

Een paar huizen verder woonde een NSB’er en die had een hond, een 
groot dier. In de hongerwinter had hij onvoldoende voedsel voor de hond 
en hij kwam bij vader aan met een vergunning. Die had hij gekregen van de 
Ortscommandant en daarin stond dat het restant van het voedsel van ons 
gezin dagelijks bewaard moest worden voor de hond. Wij waren toen met zes 
kinderen; er was geen voedsel, wij aten gekookte aardappelschillen. 
De eerste avond lieten we expres iets over en met z’n allen keken we toe hoe 
de hond ons voedsel opat. De tweede avond herhaalde zich dit, maar de derde 
avond zei ik tegen vader: “Pappa, ik eet alles op”. “Best”, zei vader, “hij krijgt 
straks niets meer.” En daarmee was de kous af.
Toen de man weer achterom kwam, vertelde vader hem dat we alles opgegeten 
hadden, dat er niets meer was en dat hij ook niet meer hoefde te komen. 
Daarmee nam mijn vader een geweldig risico, maar de man is nooit meer 
teruggeweest. Nadat hij in 1948, na een gevangenisstraf, weer terug was in 
Schiebroek, kwam zijn dochter bij mij in de klas. Toen ik dat aan vader vertelde 
sprak hij: “Dat kind kan er niets aan doen, alles wat er in de oorlog is gebeurd, 
ben jij nu vergeten”.

onDerDuiken

Walter’s vader, Ernst Goffard, werd in de oorlog natuurlijk onder de wapenen 
geroepen. Vanaf 1943 werkte hij in Huizen bij de administratie en Walter en zijn 
moeder gingen er, toen er nog treinen reden, regelmatig op bezoek. 
Eenmaal per twee weken kwam hij naar huis; het was een vreemd gezicht, die 
man in zijn uniform. Zij hadden zelf een intense hekel aan alles wat Duits was.
Toen er een razzia was en de Duitsers de Lijsterbeslaan aan beide zijden 
afgesloten hadden, haalde mevrouw Goffard de jongens van Vilein en Menges 
naar binnen om onder te duiken in de kruipkelder. Daar waren ze veilig, want bij 
het zien van de Duitse vrouw maakten de Duitsers rechtsomkeert.

In de Elzenlaan (Cipreslaan) woonden de heer en mevrouw Van de Sluis, oom 
Mau en tante Ernie. Zij kwam uit Keulen, hij was van joodse komaf. De hele 
oorlog heeft ook Mau op zolder gezeten, maar toch werd hij verraden. 
    
     lees verder op pagina 11Inundatie met een drooggevallen Zwarte Pad, waar de oudste kinderen Potjes spelen...

Koninginnedag 1947: nog 
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WELKOM in ONZE 
COFFEE-CORNER!

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!

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

Mooie 
Huiswijn: 

Pierre jean

€ 4,99

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

mmm... lekker!

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard

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

VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!

Ook voor uw reparaties zoals: goud, 

zilver, horloges en klokken, vakkundig 

gerepareerd met garantie. Rijgen en 

knopen, taxaties... Kortom, daarvoor 

bent u bij ons aan het juiste adres!
VRIENDEN MAKEN 
DOEN WE GRAAG! 

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

U bent zó welkom! 

Kunstfestival Schiebroek
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De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille begin. 
Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikke-
ling. Een ‘must have’ in uw boekenkast, een mooi geschenk 
voor een verjaardag. 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

Geschiedenis van Schiebroek

     vervolg pagina 9

Er kwamen drie Duitsers aan de deur die het huis wilden doorzoeken. Tante 
Ernie begon te schaterlachen en zei hen (in het Duits) dat iemand haar een 
hak wilde zetten en of ze niet binnen wilden komen om wat te drinken, ze was 
blij dat ze eens bezoek kreeg! Dat deden ze en na wat gedronken te hebben, 
verlieten ze zonder verdere omhaal het huis.
Kort na de oorlog is oom Mau overleden aan een maagaandoening. 

De winkel

Moeder was eigenlijk altijd zwanger, ook in de oorlog. Ze maakte een jurk met 
verschillende zakken aan de voorzijde, waar ze flessen melk in kon verstoppen 
die ze bij boer Koot haalde. Ons winkelmeisje was Alie Koot, zijn jongere zus.
Moeder was erg vlijtig van aard. Naast ons drukke gezin en de winkel, was er 
ook nog tijd voor knutselen. In de oorlog was het vieren van Koninginnedag 
(31 augustus, red.) verboden. Maar moeder bewaarde het etalagemateriaal, 
een soort rekbaar crêpepapier. En in de eerste jaren van de oorlog maakte 
ze hiervan voor de buurtkinderen petjes en hoedjes als versiering voor 
Koninginnedag. In de loop van de tijd werd vader hiervoor steeds krachtiger 
gewaarschuwd en in het laatste jaar, 1944, zei moeder: “Dan maak ik reclame 
voor de zaak”. En dat gebeurde: van alle merken werden verpakkingen 
omgetoverd in hoedjes en petjes en versieringen voor de kinderen. Want 
Koninginnedag, dat werd gevierd in Schiebroek!

op transport

Na de oorlog werden er transporten naar Brabant georganiseerd voor kinderen 
om aan te sterken. Iemand in de buurt wist dat en zo vertrok ik met een groot 
valies naar de vestiging van het Rode Kruis aan de Scheepstimmermanslaan. 
De wagens zouden vanaf 14.00 uur komen. De eerste vrachtwagen kwam. De 
kinderen werden afgeroepen en stapten in. De wagen vertrok zonder mij, want 
de beste man was vergeten mij aan te melden. Uiteindelijk ben ik als laatste in 
de tweede wagen gestapt en toen we in Roosendaal aankwamen, werd ik toch 
bij een familie ondergebracht. Het werd een geweldige tijd, na vier dagen was ik 
al vijf kilo aangekomen; ik ben er drie maanden geweest.

Toen ik 18 jaar was, overleed moeder. Vader is later hertrouwd met een zus van 
boer Koot. Na zijn overlijden heeft zij nog een tijdje de zaak voortgezet. 
Het was in die tijd dat ik in militaire dienst ben gegaan. Daarna ben ik getrouwd 
en we zijn het land in getrokken. Sinds een aantal jaren wonen mijn vrouw en ik 
in Roosendaal, de stad waar ik zulke fijne herinneringen aan had. 

In tuinstad Schiebroek heb ik een prachtige jeugd gehad, waar ik met veel 
plezier aan terugdenk.

De stadswerkplaats Schiebroek is een openbare houtwerkplaats waar iedereen 
terecht kan, van beginner tot vakman, man of vrouw en van jong tot oud (onder 
18 jaar onder begeleiding). 
De professionele houtbewerkingsmachines kunnen door iedereen gebruikt 
worden. Diploma’s of jarenlange ervaring zijn niet vereist. Wel de vaardigheid om 
veilig met de machines om te kunnen gaan.
Beschik je daar niet over, dan biedt de Stadswerkplaats Schiebroek cursussen 
aan om je die vaardigheden eigen te maken (meubelmaken basis, introductie 
machinaal hout bewerken). Tijdens de open werkplaats is er altijd een ervaren 
houtbewerker aanwezig voor overleg en het delen van kennis en kunde.
In principe is er elke zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur een open werkplaats. Er 
is plek voor ongeveer acht mensen, dus meld je tijdig aan. 
De kosten bedragen € 13,50 per ochtend. Houders van een Rotterdampas en 
leden van de vereniging Skibroek betalen € 10,- .
Wanneer je zelfstandig aan grotere projecten kan en wil werken is dit ook door 
de week mogelijk op afspraak. De kosten hiervan bedragen € 40,- per dagdeel 
(vier uur). 
Locatie: Stadswerkplaats Schiebroek, Voetiushof 30, 3052 AW Rotterdam
Voor aanmelden en vragen: knud@sauer.nl, tel: 06-55827186.

STADSWERKPLAATS SCHIEBROEK
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Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

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

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

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKKING

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

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

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

Wij verzorgen voor u uw:

M E U L M A N

Quitro Fashion
Damesmode

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

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

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

Leuke kinderwinkel is 
zeker uw bezoekje waard!

UITVERKOOP!
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VOORSTELLINGEN IN THEATER CASTAGNET
Zondag 24 februari: Zondagmiddaglounge, Senioren Big Band  (55+)

De Big Band is opgericht in januari 2008 door een aantal enthousiaste 
muzikanten. 
Aanvang; 14:30 uur – 16:30 uur, wntree: € 4,50/ ‘pas € 3,40

Woensdag 27 februari: Theater Snater met Ridder Tim (4 – 8 jr.)

Tim is vreselijk zenuwachtig; morgen moet hij afzwemmen en stel je voor dat 
het niet lukt…
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50 / R’pas € 3,40

Woensdag 6 maart: Poppentheater Jacobus Wieman
Van Vijf Vreemde Vriendelijke Vogels (3+)

Koos wil feestvieren met zijn vrienden de vogels: Pelikaan, Papegaai, Kip en Kleine Eend. 

Hij is druk bezig met alle voorbereidingen als Pelikaan al binnenkomt. 

Leeftijd: 3+, aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Zaterdag 16 maart: Braziliaans Jazzconcert Celebração
Celebração is het Portugese woord voor viering. De essentie van dit project is de viering 

van een reeks aan muzikale ontmoetingen tussen levende legende van de Braziliaanse 

muziekcultuur, drummer en percussionist Robertino Silva en Haagse musici.

Aanvang: 20:30 uur , entree: € 6,50/ R’pas € 3,25

Zondag 17 maart: Zondagmiddaglounge Operettekoor Irene
Operettekoor “Irene” is een Rotterdamse vereniging die zich al 100 jaar bezighoudt met 

muziektheater, waaronder hoofdzakelijk operette. 

Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Woensdag 20 maart: Theater De Winter Bezoek uit een boek (4 +)

Daria krijgt voor haar verjaardag een gouden ketting, een piratenboek en twee poppen: 

een engel en een soldaat. Die nacht komt haar speelgoed tot leven...

Aanvang: 14:30 uur,  entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Donderdag 21 maart: Schrijvers in Schiebroek
Een bijzondere ontmoeting met schrijvers, georganiseerd door Stichting. Kunstfestival 

Schiebroek in samenwerking met Boekhandel Coelers en LCC Castagnet.

Aanvang: 20.30 uur, entree: € 9,- (kaarten verkrijgbaar bij Coelers en Castagnet)

Zondag 24 maart: Zondagmiddaglounge Jong van Hart
Sheherazade (55+)

Jong geleerd, oud gedaan. Het 50-plus toneelgezelschap ‘Jong van hart’ speelt de 

toneelvoorstelling ‘Sheherazade’. Een bijzondere Oosterse vertelling gecombineerd met 

westerse muziek en al dan niet toepasselijke teksten! 

Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

informatie en kaartverkoop:
lokaal cultuur centrum castagnet, larikslaan 200 

tel. 422 50 96

Woensdag 23 januari heeft Minister Schultz haar bezuinigingsplannen in een 
gezamenlijke conferentie met alle regiobestuurders bekendgemaakt. Het gaat 
voornamelijk om uitstel van projecten en er wordt weinig geschrapt. 
De A13/A16 staat niet op de lijst met projecten die de Minister wil uitstellen, 
maar de regio mag nog op het voorstel van de Minister reageren. Het ziet er 
echter niet naar uit dat de regio iets anders zal willen. 

Velen zijn teleurgesteld dat de A13/A16 gewoon doorgaat, ondanks de grote 
nadelen voor de woonomgeving, maar er is geen sprake van een nieuwe 
afweging op milieuaspecten en inpassing. Die afweging hebben we in de loop 
van 2012 net achter de rug. Afgelopen jaar hebben de betrokken gemeenten 
in de Stadsregio hun standpunt bepaald en ingestemd met de eind 2011 
gepresenteerde variant met een landtunnel door het Lage Bergse Bos. Tevens 
zijn toen voorwaarden gesteld aan de uitwerking bij de woonomgeving, die er 
niet op mag achteruit gaan. De discussie over de financiëring is geen reden 
daar nu ineens anders over te denken.
De instemming van gemeenten en Stadsregio eerder dit jaar is voor de Minister 
wellicht juist een stimulans om dit project niet te vertragen.

De A13 /A16 gaat dus gewoon verder volgens de lopende procedure. 
Dat betekent dat de Minister nu de laatste variant zal vaststellen voor 
nadere uitwerking tot een ontwerp tracébesluit (OTB). Dat gebeurt met een 
“Standpuntbrief” aan de Tweede Kamer. Dat zal zij waarschijnlijk niet doen voor 
haar bezuinigingsvoorstellen definitief zijn geworden na bespreking in maart-
april met de Tweede Kamer. 
Na uitwerking tot een OTB kan een Tracébesluit door de Minister naar 

verwachting pas ergens medio 2015 vastgesteld worden. De eerste schop zal 
dan niet vóór 2016 de grond in kan gaan. 

maar...
Niets is zeker in deze wereld van lange-adem-projecten. Over twee jaar is er met 
het Tracébesluit weer een nieuw beslismoment en in twee jaar kan de wereld 
nog aardig veranderen. 
Nieuwe bezuinigingsronden? Is het geld nog wel beschikbaar? Zit dit Kabinet 
er nog? Hoe ontwikkelt het verkeer zich, blijkt het toch af te nemen door steeds 
meer internetwerken? Gebruiken veertigers inderdaad veel minder de auto als 
vervoermiddel? Met andere woorden: is er nog geld en staan nut en noodzaak 
inmiddels niet nog sterker onder druk dan nu al het geval is ?

twee sporen

Het project volgt twee sporen:
- spoor 1 van de procedure : OTB - Tracébesluit - aanbesteding - uitvoering...
- spoor 2 van de financiëring en nut en noodzaak: is er nog wel voldoende 
geld voor de aanleg en zo ja zijn nut en noodzaak van de aanleg nog steeds 
aanwezig.

Spoor 1 gaat nu verder. Komende jaren zullen we dit spoor nauwgezet 
moeten blijven volgen om te zorgen dat er in de uitwerking iets wordt gedaan 
met de door de Gemeenteraad en Stadsregio gestelde voorwaarde dat de 
woonomgeving er niet op achteruit mag gaan. 
Daarnaast zullen wij ook spoor 2 van nut en noodzaak aan de orde moeten 
blijven stellen aan de hand van de ruimtelijke ontwikkelingen. 
Ook het alternatief “Portway Rotterdam” zal als “nuttiger geldbesteding” dan de 
A13/A16 blijvend onder de aandacht gehouden moet worden.

GEEN UITSTEL A13/A16
Paul Scheublin
Platform Regiopark Rottemeren A13/A16
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Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek 

LIDORGANISATIES
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
s.sinnecker@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Stichting Kunstfestival
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek
Mw. L. van Kleij-Gouw tel. 422 97 16
LETS Ruilwinkel
tel. 218 88 44
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. v.d. Meer, tel. 223 34 66
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl

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

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

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

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 21 
maart 2013. U kunt uw kopij vóór 25 
februari 2013 inleveren. 
Redactieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

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
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
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

Leven in Schiebroek

Lekker eten kan je inmiddels ook bij Skibroek: in de Cockpit bij Hotspot 
Hutspot. Twee avonden in de week – donderdag en vrijdag – kookt een 
groep buurtkinderen een biologisch driegangen diner. 
Onder begeleiding natuurlijk, want de kwaliteit moet goed zijn. 
“Keukendiscipline is een van de dingen die de kinderen hier leren”, 
vertelt Bob Richters, initiatiefnemer van het restaurant. 
Donderdag 17 januari kookten de eerste meiden, op vrijdag de jongens. 
Waarom gescheiden van elkaar? “Om gesodemieter te voorkomen”, 
lacht Bob. Dat de meiden hun taak serieus namen was te zien aan de 
geconcentreerde gezichten en de zorg waarmee ze de witlofmaissoep op 
tafel zetten. Iedereen een drankje? Iedereen tevreden? Tussendoor nog 
even een jas aannemen. Pff, daar komt veel bij kijken! 
“Op Iens scoort het Hotspot Hutspot restaurant op Lombardijen heel 
goed. Hier serveren we hetzelfde menu, dus als je makkelijk en voordelig 
(€7,- voor een driegangenmenu!) wilt eten reserveer dan snel een 
plekje. Aanschuiven kan vanaf half zes”, aldus Bob.
Reserveren kan via de website www. hotspothutspot.nl of stuur 
een e-mail naar bob@hotspothutspot.nl

HOTSPOT HUTSPOT IN SCHIEBROEK!
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CSI SCHIEBROEK

VROUW RIBES 
EN DE OMAFIETS

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

Ze vraagt erom! volgens Rob van Dolron uit Schiebroek...

Lieve mensen,
Februari! De crocussen vliegen de grond uit, maar het duurt 
nog even voordat mijn bloemetjes de sprong naar buiten 
wagen. Dat is toch ieder jaar weer verbazingwekkend: 
De donkere dagen zijn nog niet voorbij of de eerste 
bloemknoppen zijn al te zien. En wat volgt is een scala aan 
kleur en geur, van februari tot en met oktober. Wat zal het 
heerlijk zijn om straks al die pracht weer te aanschouwen. 
Lentekriebels? Ja, inderdaad, ook zij steken hun kop al op!
En bij lentekriebels horen nu eenmaal soortgelijke gevoelens, 
wat zeg ik... ideeën! Over hoe mooi het zal zijn als iedereen 
dat kleine steentje bijdraagt aan onze Schiebroekse 
samenleving. Door voedsel te geven aan de Schiebroekse 
Voedselbank en door een kleine bijdrage te geven om ervoor 
te zorgen dat dit blad blijft verschijnen. Om u op de hoogte te 
houden van belangrijke Schiebroekse zaken. Omdat het fijn 
is om Schiebroek die mooie tuinstad te laten zijn die het kan 
zijn!  Ons rekeningnummer 59 04 84 t.n.v. Samenwerkende 
Bewonersorganisaties Schiebroek staat geheel voor u open! 

   een lieve groet van L   Sje

SKYPE!
Het nieuwe jaar is begonnen en terugkijkend op de donkere dagen voor 
Kerstmis en de jaarwisseling kunnen wij nu zeggen: het was relatief rustig in 
onze wijk. Dat wil dus zeggen dat er wel incidenten zijn geweest, maar niet in de 
mate zoals de jaren daarvoor.  
Met name het aantal vernielingen nam sterk af. Speciaal willen wij via deze 
weg de wijkbewoners bedanken die zich bij ons hadden opgegeven als 
straatvertegenwoordiger tijdens oud-en-nieuw.
Deze extra ogen en oren in de wijk hebben hun vruchten afgeworpen. 
Tevens krijgen wij steeds meer meldingen van verdachte personen naar het 112 
alarmnummer waardoor de heterdaadkracht in onze wijk aanzienlijk groter is 
geworden en waardoor er al veel daders zijn aangehouden. 

SOCIALE MEDIA
Via diverse middelen, zoals Twitter, Facebook, internet en telefoon, kun je in 
contact komen met de politie.
Vanaf 19 december voegen wij Skype ook aan het rijtje toe. Onze wijkbewoner 
Hugo Borst had de première en nam op die datum via de beeldtelefoon contact 
op met onze districtscommissaris Gertrude Graumans in aanwezigheid van de 
pers.
Aan het skypen is een digitaal spreekuur verbonden. Via de beeldtelefoon kun 
je op iedere donderdag tussen 19:30 en 20:30 uur contact opnemen met de 
wijkagent. Met mij dus. Zoveel als mogelijk zal ik mobiel bereikbaar proberen te 
zijn op tijden buiten de vaste donderdag met een iPhone. Skype is gratis.

ZWERFVUIL!
Tot slot willen Frits en ik nog een opmerking maken over het vele zwerfvuil in de 
wijk. Het valt ons op dat de rotzooi op de straten en plantsoenen steeds meer 
wordt. Wij doen een beroep op eenieder daar echt mee bezig te zijn. Ook het 
vuil naast de containers hoort daarbij.
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

SKYPEADRES: wijkagent.schiebroek    
Iedere donderdag van 19:30 - 20:30 uur
Daarnaast via de smartphone indien deze op 
“beschikbaar” staat.

Sommige Schiebroekenaren wonen in de buurt van de 
aanvliegroute van ons vliegveld, maar ik in die van onze
 middelbare school. Op allerlei tijden – de roosters veranderen constant –  loop 
ik het risico van de weg geblazen te worden door een storm aanvliegende 
leergierigen. En altijd hebben ze haast!  Het regent dan ook opmerkingen als 
ik een veilig heenkomen aan de kant zoek: “Zo oma, wil het niet meer lukken?” 
roepen ze dan. “Opzij voor de moderne tijd!” De moderne tijd? 

“Jullie rijden nota bene op omafietsen!,” riep ik laatst verbaasd uit. “Die fiets  is 
hartstikke modern, heeft niks met bejaardenvervoer te maken”, riepen ze terug. 
“En handig is ie ook.”  Waarna ze trots op de krat voorop wezen waar zij wegens 
hun leeftijd toch nog geen bier in mogen vervoeren. 
Maar ze hadden wel een punt, vond ik. Het werd tijd dat ik mijn vervoer 
aanpaste. Dus schafte ik mij een schitterende bejaardenfiets aan. Daar zat ik 
de eerste de beste schooldag na de vakantie weer mee vast in een squadron  
van die zwarte vleermuizen. 

“Lukt het niet oma?”, klonk het weer. “Oh jawel”, zei ik, zette een tandje bij en 
zoefde moeiteloos langs de verbijsterde meute. 
Echt geweldig, zo’n elektrische fiets!
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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 


