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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

Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

Ik vind Dave Eggers een meester in het neer-
zetten van een ‘wereldje’ dat niet alleen geloofwaardig
wordt, maar dat je kan voelen in je keel. Het boek heeft
een fantastische spanningsopbouw. Dave Eggers schetst het 
verontrustende en angstaanjagend herkenbare beeld van 
een Facebook-achtig bedrijf dat zijn medewerkers en volgers 
in een onherroepelijke houtgreep krijgt. Het boek neemt je 
op overtuigende manier mee naar een wereld die iets te veel 
op de huidige wereld lijkt.

De keuze van Sonja:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

Leven in Schiebroek
Steun uw wijkblad. Maak een bedrag naar 
keuze over op onze rekening Iban NL 04 INGB 
0000590484 t.n.v. Sbo Schiebroek en wij 
kunnen dit blad gratis bij u blijven bezorgen. 
Het blad wordt gemaakt door vrijwilligers; zij 
verdienen uw steun!

DE CIRKEL; DAVE EGGERS

Spindler Makelaars

THUIS IN SCHIEBROEKSportieve collectie winterzonnebrillen!
Polaroid vanaf € 39,00, Adidas vanaf € 69,00
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Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

BEWONERS STEMMEN BEWONERS!

VERkiEziNgEN

De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Dit jaar zijn ze 
anders dan anders, want er zijn geen deelgemeenten meer. 
In plaats daarvan wordt onze stad verdeeld in gebieden. Onze 
deelgemeente wordt zo’n gebied. En hoewel we het dus over 
hetzelfde (dierbare) stukje grond hebben, verandert er voor ons 
toch heel veel. We krijgen namelijk geen eigen bestuurders meer, 
alles wordt bestuurd vanuit ‘de Coolsingel’. Aangezien ze daar 
heus wel begrijpen dat ze niet alles weten over de Rotterdamse 
wijken en zeker niet het fijne over u en mij, is besloten om in ieder 
gebied een gebiedscommissie aan te stellen. 

NogAL wiEdEs

In deze gebiedscommissie kunnen mensen gaan zitten die het 
gebied wel goed kennen en op de hoogte willen zijn en blijven van 
wat er omgaat. Die commissie kan gevraagd en ongevraagd advies 
uitbrengen aan de gemeenteraad over de wensen en problemen 
van het gebied. En net zoals u vroeger tegelijk met uw stem voor 
de gemeenteraad uw stem kon uitbrengen voor de deelgemeente, 
kunt u het nu voor de gebiedscommissie doen.
Er moeten dus mensen in die commissie die het gebied en de 
bewoners goed kennen. Logisch dat op de Coolsingel daarbij in 
eerste instantie werd gedacht aan ‘gewone’ burgers. 
Maar dat was niet naar de zin van de politieke partijen, waardoor 
er nu toch politieke parijen op de kieslijst staan. Niets op tegen 
natuurlijk, maar toch niet helemaal zoals de gemeente het zich 
had voorgesteld. En wij zelf ook niet. 

kRAchTEN gEbUNdELd

Daarom hebben de bewonersorganisaties van ons gebied de 
koppen bij elkaar gestoken en samen een lijst opgesteld met  
actief betrokken bewoners uit ons gebied. Dat konden mensen zijn 
die lid zijn van het bestuur van de bewonersorganisatie, maar ook 
daarbuiten, als ze maar hart hebben voor het hele gebied en zich 
voor alle bewoners in willen zetten! 

TwEE kANdidATEN UiT schiEbRoEk

Uiteindelijk is er een lijst samengesteld met zes kandidaten, van 
wie er maar liefst twee uit Schiebroek komen: Ton van Eijsden, 
secretaris van LiS en Ronald Klooster, bestuurslid van sociëteit 
Konneksjun. Beiden hebben ruime bestuurlijke ervaring en zijn 
bereid die voor ons, maar ook voor de rest van ons gebied in 
te zetten. Lijstaanvoerder is Jan Pierweijer, voorzitter van de 
Bewonersorganisatie 110-Morgen. Hij heeft inmiddels zijn sporen 
verdiend als het gaat om belangenbehartiging van bewoners. 
In het volgende nummer zullen wij al onze kandidaten uitgebreid 
aan u voorstellen. Daarvoor ontbreekt ons in dit nummer de 
ruimte. Maar wel willen wij u graag vertellen hoe trots wij zijn 
dat wij een lijst hebben van bewoners die hun stem uitsluitend 
hoeven te laten klinken voor bewoners en die direct en via de 
bewonersorganisatie, ook na de verkiezingen, bereikbaar zijn voor 
bewoners van ons gebied! 
Daarom geven wij nu alvast een stemadvies: 
Stem op onze lijst Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek. 
De naam zegt het al: Bewoners, stem op bewoners!

Meer informatie vindt u op www.bewonershis.nl. U kunt ook 
contact opnemen met sbo Leven in Schiebroek. Tel. 010-4227728 
of info@leven-in-schiebroek.nl. 

19 mAART: VERkiEziNg gEbiEdscommissiE 

Links: Ton van Eijsden, rechts: Ronald Klooster. Twee mannen die zich volop willen inzetten voor de 
belangen van de bewoners in ons gebied
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DE BELBUS VIERT 25ste VERJAARDAG: ALLEMAAL BLIJE MENSEN
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

De Belbus, nagenoeg iedereen kent hem. Vijf dagen van de week rijden de gele 
busjes van wat officieel de Stichting Wijkvervoer De Belbus heet, door onze 
wijk. Al 25 jaar lang! Opgezet als particulier initiatief – tegenwoordig zouden we 
zeggen: burgerinitiatief – groeide de belbus uit tot een volwaardige organisatie 
van meer dan zeventig vrijwilligers. Met een eigen kantoor, telefoonlijn, mobiele 
oproepinstallatie en natuurlijk: de busjes. 
Tegenwoordig zijn het er drie. Drie duidelijk zichtbare gele busjes, voorzien van 
ruime zitplaatsen. Ook voor rolstoelgebruikers, een gemakkelijke opstap en in 
één bus zelfs een liftje. ‘Bel de belbus!’ staat er boven de informatiefolder van 
het wijkvervoer en meer dan duizend mensen doen dat. Samen waren zij in 
2013 goed voor maar liefst 22.000 ritten. Die belbus voorziet in een behoefte, 
dat is duidelijk.

wiE ziTTEN ERiN?
Maar wie maken er nu eigenlijk precies gebruik van die belbus en waarom doen 
ze dat, vroegen wij ons af. Daarom reed onze redactie een ochtendje met de 
belbus mee. Dat werd een enorm leuke ochtend! 
Op het moment van opstappen hebben de chauffeur Kees en zijn bijrijder Hans 
er al aardig wat ritjes opzitten; ze zijn om 8.30 uur begonnen. 
“Met een ziekenhuisrit”, vertelt Kees, “vervoer van en naar het St. Franciscus 
Gasthuis wordt heel vaak aangevraagd. Bij het maken van afspraken zeggen we 
altijd tegen de mensen dat we een kwartier voor of na het afgesproken tijdstip 
kunnen komen. Daar moet bij het rijden naar een dergelijke afspraak natuurlijk 
wel rekening mee worden gehouden: je mag niet te laat komen. We proberen 
altijd zoveel mogelijk op tijd te zijn en in zo’n geval telt dat extra zwaar. Onze 
planners plannen zo’n ziekenhuisrit zo nauwkeurig mogelijk in. Maar met andere 
ritten heb je dan soms wat meer ruimte nodig.” 

Hoe dat komt wordt meteen gedemonstreerd: we zijn nog maar net van het 
ziekenhuis vandaan, waar we iemand naar de afspraak hebben gebracht of we 
worden via de mobilofoon verzocht terug te gaan: De ziekenhuisafspraak van 
vanmorgen 8.30 uur wil nu graag naar huis gebracht worden. Tja, je weet in een 
ziekenhuis altijd wel hoe laat je er moet zijn, maar hoe laat je weer terug kan…  
“Dat kun je dus niet plannen”, zegt Kees. “De receptie van het ziekenhuis belt 
ons als er iemand voor de belbus staat en de wagen die het dichtst in de buurt 
is brengt onze passagier dan naar huis. Nu konden we binnen twee minuten na 
de oproep bij het ziekenhuis zijn, maar daardoor komen we dus tien minuten na 
de afgesproken tijd bij de volgende cliënt.”

gEwELdigE UiTViNdiNg

Die volgende cliënt, een dame uit een serviceflat, heeft daar duidelijk geen 
probleem mee; opgewekt stapt ze in de bus voor een ritje van nog geen vijf-
honderd meter naar het winkelcentrum. Daar helpt Hans haar met haar rollator 
voorzichtig met uitstappen. “De belbus is een geweldige uitvinding”, vertelt ze, 
“zo kan ik lekker zelf boodschappen doen en hoef ik niet achter de geraniums 
weg te suffen!” Een krachtige uitspraak die die morgen in diverse variaties 
herhaald wordt. Er stappen mensen in die naar een koffieochtend gaan of naar 
een gespreksgroep, de dokter of de fysiotherapeut, om boodschappen te doen 
of te gaan bridgen. Mensen met heel verschillende wensen, maar over één ding 
zijn ze het eens: dankzij de belbus kunnen ze de deur uit!
En niet alleen maar de deur uit, ook kijken en op de hoogte blijven van het 
doen en laten in de wijk. 
Rijdend door de Bergse Dorpsstraat wordt aandachtig gekeken welke winkels 
nieuw zijn en wat er verdwenen is. Niet zelden worden de mensen weer 

opgehaald vanuit een gelegenheid waar prettig koffie geschonken wordt – daar 
hebben we gelijk bijgepraat met die en die, want die kwamen ook net langs 
wordt er dan gezegd – en wordt er van alles besproken van het weer via de 
nieuwbouw tot het subsidiebeleid van kabinet en gemeente. “Die subsidie voor 
de belbus moet wel blijven hoor” roepen de mensen, “al die hulp die anders 
voor ons moet komen kost meer!” 

wAT EEN oRgANisATiE!
Na een uur of wat mensen halen en brengen krijg je niet alleen respect voor de 
busbemanning die het allemaal voor elkaar krijgt, maar ook voor de regelaars 
aan de andere kant, de mensen die zorgen dat die busjes kùnnen rijden. Het 
moet een hele organisatie zijn. 

Goedenmorgen! Goedemiddag! Stapt u maar lekker in... Vrolijke chauffeur Kees heeft voor iedereen 
wel een aardig woordje over. Bijrijder Hans helpt waar het nodig is.
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DE BELBUS VIERT 25ste VERJAARDAG: ALLEMAAL BLIJE MENSEN
“Dat is het ook”, vertelt Nelly, een van de coördinatoren van de Belbus. Elke 
werkdag rijden er drie busjes, behalve maandag, dan zijn het er twee. Op iedere 
bus zit een chauffeur en een bijrijder, twee mensen dus, van 8.30 uur tot 12.30 
uur en weer twee anderen van 13.00 uur tot 16.30-17.00uur. Dat zijn al zes 
personen. Dan is er ’s morgens ook nog één persoon op kantoor achter de 
telefoon om afspraken te maken en via de mobilofoon contact te onderhouden 
met de bus en ’s middags zit er behalve de telefonist ook nog een planner. 
Acht personen per dag dus en allemaal vrijwilligers! 

iNTENsiEf kUNsT- EN VLiEgwERk

“Het werk van die vrijwilligers is best intensief en is, zeker bij de planning, lang 
niet altijd eenvoudig”, vertelt Nelly verder. “We willen graag zoveel mogelijk 
mensen van dienst zijn en ook zo goed mogelijk. Dat betekent dat de afspraken 
die we met hen maken zoveel mogelijk aansluiten bij de tijd dat ze ergens 
willen zijn en dat we, ook zoveel mogelijk op de afgesproken tijd, weer bij hen 
voor de deur staan. Een hele kunst en we zijn dan ook erg blij dat we nu een 
automatiseringssysteem krijgen dat dat voor ons zal kunnen vereenvoudigen. 
De wijkbus Alexander, die maar liefst acht busjes heeft en wel 250.000 ritten 
per jaar maakt, werkt al met dit systeem. Als het bij zo’n grote organisatie helpt, 
moet het hier ook kunnen hopen we. Op dit moment worden we nog ingewerkt; 
er is iemand bij ons die ons leert met het systeem om te gaan. We kunnen nog 
niet zeggen hoe het gaat, maar we verwachten er veel van.”

AANTREkkELijk VRijwiLLigERswERk

In de kantoorruimte zitten inderdaad twee mensen ingespannen achter 
de computer, de één is geconcentreerd bezig, de ander ziet toe en geeft 
aanwijzingen. Achter de telefoon maakt een vrijwilligster een afspraak voor een 
rit naar de markt op vrijdag, naast haar tuurt de planner naar een scherm met 
een afsprakenschema. 
Aan de muur aan de overkant hangt een bord waarop staat welke vrijwilliger 
welk dagdeel aanwezig is. Van iedere vrijwilliger hangt een vrolijk lachende foto. 

Meer dan zeventig mensen. Sommigen zijn al vanaf het begin betrokken bij 
de organisatie. Er zijn ook vrijwilligers die soms niet eens meer in Rotterdam 
wonen, maar nog altijd actief zijn voor de belbus. 
“Wat trekt er zo, waarom doen jullie dit werk zo graag?”, vragen wij. “Omdat het 
heerlijk werk is”, luidt het prompte antwoord, “Heerlijk vanwege de mensen voor 
wie we het doen. Elke dag, elke rit opnieuw, waarheen ook, we ontmoeten altijd 
allemaal blije mensen.”

gEfELiciTEERd

Dit jaar bestaat de Belbus, zoals gezegd, vijfentwintig jaar. Wilt u meer weten 
over de belbus? Dat kan. Een abonnement op de Belbus kost u €15,-- per jaar. 
U betaalt als abonnee per rit een bedrag van €1,-- .
Denkt u, na het lezen van dit artikel, “Dat lijkt me wel wat voor mij”, meld u dan 
als vrijwilliger aan bij de belbus.

Het kantoor is elke werkdag te bereiken van 8.45 uur tot 16.30 uur.  Het 
telefoonnummer is (010) 418 81 21. U kunt ook kijken op www.belbus-his.nl
En wilt u de Belbus steunen met een mooi verjaardagscadeautje? Graag!
U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL 69 INGB 0004094991. tnv. Belbus 
Hillegersberg-Schiebroek. Dank u wel!
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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

BLOK’S PAPERWORKTandarTsprakTijk

kasTanjesingel

U kunt bij ons terecht voor:
- algemene tandheelkunde
- uitgebreide mondhygiëne
  behandelingen
- diverse prothetische 
  voorzieningen

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek

Tel.: 010-418 44 84 
(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur) 

VAN JE RETTEKETET... NAAR CASTAGNET!
WoensDag 12 februari: rotterDams philharmonisch: DroevigeluiDje (4+)

We maken kennis met een droevig geluidje. Het zou zo graag eens wat vrolijker 
klinken. Maar hoe doe je dat? Het droevig geluidje gaat samen met de kinderen 
met muziek en dans op zoek naar vrolijkheid. Aanvang: 14:30 uur , entree: € 
4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

ZaterDag 15 februari: Dj jaWalatino met salsa valentine party

Salsadansen is meer dan bewegen, je kunt het zien als een feestje bouwen. En 
wat is er leuker dan met je Valentine naar een Salsafeestje te gaan, inclusief 
een gratis workshop Kizomba. 
Aanvang Dansavond: 20:00 uur – 01:30 uur                                                                                                                   
Aanvang workshop Kizomba: 20:30 uur
Entree: € 6,00 (inclusief kopje koffie)

ZonDag 16 februari: ZonDagmiDDaglounge met slavisch ensemble “raDuga” (55+)

Raduga is een groep enthousiaste muziekliefhebbers, allen studenten van de 
Rotterdamse Zangschool “Het Podium” van Tamara Obreskova. Aanvang: 14:30 
uur, entree: € 4,50 / R’pas Aafjepas € 3,40

ZaterDag 22 februari: linDa kreuZen banD

Met haar karakteristieke, doorleefde stem en een scala aan emoties roept 
de Rotterdamse singer-songwriter Linda Kreuzen gevoelens op van kracht en 
optimisme, van kwetsbaarheid en verdriet. 
Aanvang: 20:30 uur, entree: € 6,50/ R’pas of Aafjepas € 4,90

WoensDag 26 februari: Dries Draaiorgel met ruWe honDjes (all)
Mijnheer Van Finland, de dirigent van Dries Draaiorgel, is stiekem aan het leren 
Jumpen. Aad heeft gelukkig bijpassende muziek, “in de maneschijn, jumpstyle”.
Weet jij wat het konzervatooriejum is? Mijnheer Van Finland wel! 

De voorstelling zit vol met interactie, grappen, herrie en muzikale hoogstandjes. 
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50 / R’pas Aafjepas € 3,40

ZonDag 9 maart: ZonDagmiDDaglounge jong van hart: moorD in De nachtclub

De voormalig crimineel Gerrit van Zanten besluit in de Spaanse Polder een 
nachtclub te beginnen met alle gevolgen van dien. De vijfde productie van Jong 
van Hart met veel spanning, intriges, zang en humor.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

WoensDag 12 maart: poppentheater XieWel met schat van een koning (4-12)

Koning Geefgraag vaart met zijn schip over de wereldzeeën om bij de arme 
kinderen cadeautjes te brengen. Op een dag is zijn schatkist echter leeg… maar 
gelukkig is daar de schatkaart die hij ooit heeft gekregen van een zeemeermin. 
Joris boef probeert de schatkaart te stelen maar de lakei van de koning houdt 
hem in de gaten.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafje pas € 2,25

reservering en informaTie: 
uw wijkgebouw

lcc casTagneT, 
Tel. 422 50 96
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NATUURTALENT IN SCHIEBROEK
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Vrijwilligster Kitty de Bruin vindt het heerlijk om buiten in de grote tuin te werken

Nieuw leveN

Voor de voormalig educatieve tuin aan de Berberisweg begint een nieuw leven. 
Woensdag 12 maart tijdens de landelijke Boomfeestdag gaat de tuin weer open 
voor bezoekers. Talentfabriek010 heeft het oog laten vallen op deze 2,5 hectare 
grote locatie voor een prachtig, laagdrempelig project. Doel is om de tuin om 
te vormen tot een bedrijvige plek waar leerwerkplekken, toeleidingsplekken, 
plekken voor dagbesteding en mogelijkheden zijn voor het verbouwen van 
allerlei (exclusieve) producten voor lokale afnemers. De tuin, vanaf nu 
Natuurtalent genoemd, versterkt de duurzame economische ontwikkeling van 
de wijk in verschillende sectoren. Te denken valt dan aan de productie van 
exclusieve groenten en kruiden op de tuin. Daarnaast zal Natuurtalent  de 
inwoners van Schiebroek (nog meer) in contact brengen met de natuur en 
gezonde voeding.

leerwerkplaatseN

De doelstelling van Natuurtalent is om leerwerkplaatsen te creëren in de 
voormalige educatieve tuin in Schiebroek. De doelgroep bestaat uit mensen 
die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en niet beschikkken over 
relevante diploma’s of werkervaring. Talentfabriek010 koppelt deze mensen 
aan ondernemers en opleiders, zodat zij op de tuin hun arbeidsvaardigheden 
kunnen trainen, werkervaring kunnen opdoen en hun diploma kunnen behalen. 
Talentfabriek010 verzorgt daarbij de begeleiding en coaching van deze 
doelgroep en stimuleert op die manier persoonlijke ontwikkeling. De 
vakinhoudelijke werkervaring wordt begeleid door ondernemers die zich aan 
de coöperatie Talentfabriek010 en aan de tuin verbinden. Het gaat daarbij om 
groene en sociale ondernemers die (een deel) van hun bedrijfsvoering op de 
tuin uitoefenen en een deelnemer onder ‘hun hoede’ nemen en hem of haar zo 
de fijne kneepjes van het vak leren. 
In samenwerking met lokaal onderwijs wordt de tuin ingezet als verplaatste 
leslocatie. Op de tuin is een leslokaal aanwezig waardoor er naast praktijkles 
ook de benodigde theorielessen kunnen worden verzorgd. Studenten van 
verschillende opleidingen kunnen de tuin benutten als stageplek. Hun kennis 
wordt ingezet om onderdelen van de tuin verder te ontwikkelen en/of ze worden 
betrokken bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten op de tuin.

sociale eN ecoNomische fuNctie

De tuin heeft ook een belangrijke sociale en economische functie voor de 
wijk. Deze functie wordt ingevuld door de productie van voedsel dat aan 
lokale horeca en wijkbewoners wordt afgezet, maar ook doordat de tuin een 
ontmoetings- en activeringsplek wordt voor jong en oud. 
Senioren kunnen er onder meer rollator-tuinieren, thee drinken of een workshop 
volgen en jongeren kunnen zich uitleven in de natuurspeeltuin. 
Met de diverse zorginstellingen in de wijk zijn gesprekken gevoerd over het 
betrekken van senioren bij de tuin. Zij zijn enthousiast over het project en 
hebben hun samenwerking toegezegd. Ook andere geïnteresseerden zoals 
scholen en scoutingclubs worden uitgenodigd om gebruik te maken van de 
faciliteiten die de tuin biedt. 

plaN voor de tuiN

Talentfabriek010 heeft een plan gemaakt voor de tuin. Het grootste deel van 
de tuin wordt geschikt gemaakt voor stadslandbouw. Hiermee wordt voedsel 
bewerkt en geproduceerd voor lokale horeca en (wijk)bewoners. Het teeltplan 
voor de tuin is zo ingericht dat ieder seizoen gezaaid en geoogst wordt. Naast 
de reguliere teelt van bijvoorbeeld sla, andijvie, bonen, pompoenen, suikermais 

en kleinfruit wordt gekozen voor een aantal speciale gewassen die goed passen  
op de tuin en die daarmee de tuin ook meteen een uniek karakter geven. Op 
de tuin staan nu al veel kruiden die met enige zorg weer goed bruikbaar zijn. 
Er is ook een tuinhuisje waarin de kruiden kunnen worden gedroogd, er is 
een leslokaal waar educatie, coaching en begeleiding kan worden gegeven. 
Daarnaast is dit gebouw de locatie van de theeschenkerij. Maar dat is nog lang 
niet alles! In het plan is een speciale kruidentuin opgenomen én een grote  
natuurspeeltuin, zodat de tuin komende zomer de locatie wordt voor ouders om 
heerlijk op het terras of in de tuin tot rust te komen terwijl de kinderen kunnen 
spelen in het groen. 

eN Nu de haNdeN uit...
Kitty de Bruin woont nog in Vermont, USA, maar zij bereidt zich voor op haar 
terugkomst naar Nederland. Vermont is ongelooflijk natuurrijk en Kitty vindt het 
heerlijk om in de tuin te werken. Nu zij terugkomt naar Schiebroek verheugt ze 
zich al op het werken in de tuin. “Het is fantastisch dat je, zo dicht in je eigen 
buurt, een paar uurtjes in de tuin kunt werken. Je ziet het opknappen en ik knap 
er zelf ook van op”, zegt ze lachend. “Je kunt hier van alles doen, ieder handje 
dat helpt is welkom. Je voelt je een met de natuur; ik ben van plan hier heel wat 
uurtjes door te brengen. Het hoeft geen zwaar werk te zijn, alle hulp is welkom.” 

Mireille van den Berg en Karin Welp van Talentfabriek010 beamen dit volledig. 
“Wij zijn er voor de wijk, het project is ook op die manier ontstaan. Het is een 
extra impuls voor tuinstad Schiebroek en we weten zeker dat het een succes 
gaat worden. Nu al stromen de verschillende aanvragen binnen; er is duidelijk 
een behoefte aan een gezamenlijk antwoord op de vragen van deze tijd. Daarin 
kan en wil Talentfabriek010 een rol spelen.” 

lees verder op pagina 9
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 23)

Bij het voorbereiden van de tentoonstelling ‘De Kijkdoos’ in 2008, de 
geschiedenis van onze tuinstad verbeeld, werd een aantal interviews 
gehouden. Dit is het verhaal van de familie Van de Velde. Tot voor kort 
woonden zij in Schiebroek en zoon Mario verzamelde alles wat hij maar 
kon vinden over zijn dorp. Met enige regelmaat werden er in de Castagnet 
tentoonstellingen gehouden van zijn verzameling foto’s en originele 
documenten. Mario fotografeerde ook zelf en alles werd zorgvuldig 
gerubriceerd en opgeborgen in zijn archief dat inmiddels een complete kamer 
in beslag neemt. 
Het archief bevat een enorme collectie foto’s. Veel wijkbewoners wisten de 
familie Van de Velde te vinden en zo belandden familiefoto’s en kiekjes van het 
oude Schiebroek in het archief van Mario. Vader Van de Velde hielp zijn zoon 
daarbij. Ze waren present bij elke gebeurtenis in Schiebroek en legden veel 
contacten. Helaas is vader enige tijd geleden overleden. Mario en zijn moeder 
wonen in Akropolis, maar hun liefde voor Schiebroek blijft. Zij vinden het fijn 
als het destijds gehouden interview alsnog wordt gepubliceerd.

het archief

Het archief van Mario is belangrijk voor Schiebroek. Het moet hoe dan ook 
bewaard blijven. Vader Van de Velde heeft zich jarenlang ingezet om een plekje 
te vinden voor de verzameling, maar tot op heden is dat niet gelukt. 
En het zijn niet alleen nostalgische redenen waarom dit zo belangrijk is. Voor 
de nieuwe generaties Schiebroekenaren is het van belang dat het ‘genetisch 
materiaal’ van het dorp bewaard blijft. Weten waar je woont, weten in wat voor 
omgeving je kinderen opgroeien is de basis. 
Daarom is het een goede zaak als meer mensen daarover hun gedachten laten 
gaan en de mogelijkheden onderzoeken. Wij roepen u graag op om dat te 
doen en uw ideeën met ons te delen: redactie@leven-in-schiebroek.nl

doRpjE iN dE poLdER

Vader Van de Velde vertelt: “Na een aantal jaren in Kralingen en Crooswijk te 
hebben gewoond, kregen we van woningbouwvereniging De Combinatie een 
prachtige driekamerflat aan de Asserweg. Op 3 mei 1960 verhuisden we hier-

naartoe en dat was nog een hele onderneming, want Schiebroek was ‘ver weg’. 
Een dorpje in de polder.
Mario was toen vier jaar oud en zijn broertje Patrick werd in 1969 geboren. 

Lachend vervolgt hij: “We waren vroeger al eens bij kennissen in Schiebroek 
geweest en toen dachten wij nog: ‘Je zal hier toch maar wonen in die negorij.’ 
Maar Crooswijk werd te klein. Een collega van Unilever zat in het bestuur van De 
Combinatie en op zijn voorspraak kregen we de flat.” 

Moeder Van de Velde weet nog precies hoe de nieuwe behuizing eruit zag.
“Alles was nieuw. We hadden Desso vloerbedekking en in de keuken lagen 
zogenaamde Colivinyl tegels. We hadden een lavet, een wasmachine en een 
losse centrifuge. Eiken meubelen sierden de woonkamer. Er zat donkerrode 
stof op met gobelin banen. In het tafelblad waren blokken ‘ingelegd’. Het zag 
er echt prachtig uit. In de keuken stond een gasformuis en een hoge koelkast, 
een Frematic, geel met wit. Die zag je bijna niet, dus we voelden ons wel heel 
bijzonder. We voelden ons rijk.”

Oude tijden herleven en de herinneringen komen boven. Vader Van de Velde: 
“In die tijd had je de zogenaamde ‘personele belasting’. De Belastingdienst 
liep langs de galerijen, gluurde bij iedereen naar binnen en als ze zagen dat je 
een koelkast had, dan ‘hing je aan het haakje’, want daarvoor moest betaald 
worden.”

“In de kamer stond later een moederhaard en we stookten ‘nootjes 5’. Die 
werden gebracht door de kolenhandelaar St. Maartensdijk van de Peppelweg. 
We betaalden in die tijd achttien gulden huur per maand. We hadden ook een 
vrij huisje kunnen huren, maar dat kostte 25 gulden per maand en dat vonden 
we te duur.”

koEiEN VooR dE dEUR

Mario: “Het was in één woord grandioos. We genoten van de buurt, het was 
er heel gezellig. Hier kwamen we in de bloementuin terecht. Er woonden 
jonge gezinnen met veel kinderen. Het was er schoon en alles werd goed 
onderhouden. Een trein voor de deur en de koeien stonden nog voor het 
keukenraam. Als het onweerde kon je prachtig de bliksem zien over de velden. 
Vanuit onze kamer kon je ook goed de bewegingen op het vliegveld volgen.”

“Het nieuwe Schiebroek was wat kaal, maar dat veranderde snel. We 
denken wel dat het komt omdat Ir. Raad, de voorzitter van de Schiebroekse 

Vader, moeder en Mario van de Velde, altijd bezig met hún Schiebroek

Deze foto is genomen vanaf het Lariksplein, waar de familie Van de Velde jarenlang woonde
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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

Voor zijn bijzondere werk voor Schiebroek ontving Mario de Erasmusspeld.

Gemeenschap (nu bewonersorganisatie sbo Leven in Schiebroek, red.) 
directeur van de Plantsoenendienst was. Hij heeft ervoor gezorgd dat het 
allemaal zo mooi werd aangelegd en zo goed werd onderhouden. En hij hield 
het in de gaten. Schiebroek was een dorp, iedereen kende elkaar. Je had een 
praatje met de buren als de bakker of de melkboer aan de deur kwam. Of de 
ziekenfondsman, dat was in die tijd heel normaal.”

dAT zoU mooi zijN...
De familie Van de Velde is eensgezind in de volgende uitspraak: “We zouden de 
klok wel terug willen draaien. Naar de tijd dat mensen in de straat elkaar nog 
kenden en met elkaar iets ondernamen.
Naar de tijd dat er nog liefde was voor mensen. Nu is het verhard of het is er 
gewoon niet meer. Het plantsoentje voor de deur is van kinderspeelplaatsje 
verworden tot uitlaatplek voor honden. 
We willen zo heel graag dat Schiebroek weer dat dorpse karakter krijgt, 
waar kinderen en volwassenen zo fijn kunnen wonen. Het is een kwestie 
van volhouden; in deze tijd verlangen mensen steeds meer terug naar de 
geborgenheid van een dorp, dus wie weet...”

“Dat doen we niet alleen, maar met een aantal partijen. Waaronder Hotspot 
Hutspot, de Rotterdamse Werkcoöperatie, en nog een aantal anderen. Daarbij 
noem ik graag Reinoud Majoor. Reinoud is gediplomeerd tuinman en heeft 
het hele tuinplan in zijn hoofd. Hij stuurt de vrijwilligers aan die meehelpen 
om de tuin ‘werkklaar’ te maken. Een hele klus die hij doet met aandacht en 
enthousiasme”, vertelt Karen.

verbeteriNg eN kaNseN

“Talentfabriek010 wil de lokale economie stimuleren en door werkplekken 
te creëren kunnen wij ook een steentje bijdrage aan de sociale kwaliteit in 
Schiebroek. We bieden deelnemers direct een werk- of stageplaats aan. Door 
middel van coaching kunnen wij bijvoorbeeld de competenties van deelnemers 
in kaart brengen.Dan kun je zien wat zij willen en waar hun kracht ligt. Alle 
kwaliteiten en vaardigheden van de deelnemers worden verzameld in hun eigen 
e-portfolio (digitale CV), waardoor de kansen om door te groeien naar werk of 
opleiding aanzienlijk worden vergroot”, vervolgt Welp bevlogen. 
“De crisis heeft ons allemaal in de greep gehad, maar er zijn ook volop nieuwe 
kansen. Je moet ze zien en grijpen en daar gaan we hier in Schiebroek voor. 
Gelukkig met veel partners, zodat het Natuurtalentproject snel gerealiseerd kan 
worden.”

vervolg pagina 7 - Natuurtalent

iNformatie 
Bent u na het lezen van dit stuk enthousiast geworden? Ga dan eens langs op 
de Natuurtalenttuin aan de Veldkersweg 50. U kunt de ontwikkelingen op de 
tuin volgen via Facebook: www.facebook.com/natuurtalent010.
Neem voor meer infoormatie contact op via Facebook of met mireille@
talentfabriek010.nl/karen@talentfabriek010.nl, tel: 06-48219931/ 06-
20443926. De tuin wacht op u!
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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

€ 5,50

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 27,50

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!



11www.leven-in-schiebroek.nl -  februari 2014

MONUMENT VOOR OUDEREN
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Onder deze naam heeft beeldend kunstenaar Rita Susebeek-Grevink twintig 
portretten geschilderd. Even is ze terug in Schiebroek, waar zij ooit met plezier 
woonde. Ter voorbereiding van de tentoonstelling van haar werk in Humanitas 
Akropolis die van 13 maart tot 29 mei te zien is. 

Rita vertelt met passie over haar fascinatie voor het ouder worden. “Niet alleen 
omdat ik zelf ouder word, maar ook omdat je met verlies te maken krijgt van 
familieleden, vrienden en bekenden. Dan ga je vragen stellen. Hoe is het om 
ouder te worden? Wat doet de tijd met ons? Wat doet de tijd met ons gelaat?”
Rita verdiepte zich en vertaalde die wetenschap in haar schilderijen. Twintig, 
portretten van gelijke grootte heeft zij geschilderd. Woorden die verwijzen naar 

Ha, daar krijg je trek van denk je. Maar of je die trek houdt als de A13/16 
op het menu staat…? Op een drukbezochte voorlichtingsbijeenkomst op 11 
december werden alle belangstellenden door Rijkswaterstaat uitgenodigd om 
zich op te geven voor deelname aan een Gebiedstafel. Niets smakelijke hapjes 
dus, maar taaie materie!
De woordvoerders van Rijkswaterstaat lichtten het toe: om de A13/16 zo veel 
mogelijk inpasbaar te maken in onze drukbevolkte regio en het redelijk prettig 
leefbaar te houden, zijn meer maatregelen nodig dan wettelijk vereist. De 
minister betaalt alleen wat verplicht is. Daarom hebben de gemeente Rotterdam  
en de Stadsregio samen een bedrag van € 100 miljoen uitgetrokken om toch 
een deel van de door bewoners gewenste maatregelen te realiseren.  
RWS heeft op papier de weg in vier trajecten verdeeld en voor ieder traject 
een tafel ingericht waaraan zo’n negen personen uit het trajectgedeelte over 
hun wensen met RWS kunnen overleggen. Schiebroek is onderdeel van tafel 
“Midden”, het gedeelte van Ankie Verbeek-Ohrlaan tot aan het vliegveld. 
RWS heeft voor die tafel o.a. de volgende organisaties/vertegenwoordigingen 
uitgenodigd : Bewonersorganisatie 110-Morgen, natuurvereniging Rotta, 

stichting Vlinderstrik,  een vertegenwoordiger van HCR en VOC en een 
vertegenwoordiger van het bedrijventerrein.  Vertegenwoordiger van  de 
Schiebroekse bewoners is Letty Bekedam, thans voorzitter van de BTV 
(Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast) en lid van de Werkgroep Planologie van de 
bewonersorganisatie Leven in Schiebroek.
”De bewonerswensen zijn bekend,” zegt Letty, “wensen zoals een recreaduct 
tussen Schiebroekse Park en de Vlinderstrik en bovenal de wens tot 
behoud van het Schiebroekse Park en de Vensterbank van Schiebroek (de 
reuzenbloempotten). De andere vertegenwoordigers aan onze tafel hebben 
aansluitende wensen zoals behoud van hun sportterrein en zo min mogelijk 
(geluids)overlast en fijnstof voor Schiebroek en 110-Morgen. Het vervelende 
is dat er maar weinig geld te verdelen is: er is al beslist dat €70 miljoen zal 
worden gebruikt voor de tunnelaanleg om het Bergse Bos te behouden. De rest 
moeten alle tafels samen zien te verdelen.  Het komt er dus op neer dat we nog 
maar net aan tafel zitten, maar dat de koek al bijna op is.

Vertel daarom zoveel mogelijk uw wensen aan dit blad, zodat we kunnen laten 
zien dat een achterban we hebben! Laat uw stem horen, Letty Bekedam neemt 
alle informatie mee naar de gebiedstafel. Uw reactie graag per e-mail: info@ 
leven-in-schiebroek.nl of schriftelijk: Kastanjesingel 80 3053 HN Rotterdam.

AAN TAFEL!

het leven van de geportretteerden staan op de zijkant van de portretten. Rita wil 
een ode brengen aan de oudste generatie. Die van ‘niet lullen, maar poetsen’, 
zoals dat nog steeds in Rotterdam gezegd wordt. 
“Maak van bejaarden geen kostenpost, maar zet ze in de etalage, laat de 
schoonheid en de kracht van ouderdom zien”, leert Rita Susebeek ons.
“Ouderen kunnen ons veel leren en we moeten luisteren naar wat zij op grond 
van hun levenservaring en wijsheid te melden hebben.”

De expositie ‘Monument voor ouderen’ is vanaf 13 maart te zien in Humanitas 
Akropolis, Achillesstraat 290 in 110 Morgen, de officiële opening vindt plaats 
op 15 maart. 
Een passender locatie kun je je bijna niet voorstellen. Ga er naar toe en 
bewonder de prachtige werken. U kunt er iedere dag terecht. Ook voor een 
maaltijd en een kijkje in het museum. Een voorproefje van het werk van Rita 
Susebeek vindt u op haar website www.ritasusebeek.nlmonumenT voor ouderen - riTa susebeek

Beeldend kunstenaar Rita Susebeek is even terug in 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

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

Goodforall 
Tassen!

Good for me
Good for you
Good for us
Good for all

  AFSLANKEN bij de EGA  
  Met lekker en gezond eten kilo’s kwijtraken met   
  normale voeding. Verbetering van uw gezondheid. 
Ook voor mensen die willen aankomen. Gewoon met anderen mee eten, 
heerlijke menu’s en blijvend resultaat. Gemakkelijk vol te houden. Geen 
shakes en supplementen. U kunt elke week starten.
Inschrijven € 10,-/Cursus € 7,- per week

In LCC de Castagnet, Kastanjesingel 80 te Schiebroek.
Elke maandag van 10.00 tot 11.00 uur. 
In CBS Het Podium, Burg. Koningssingel 39 te Overschie (naast zwembad 
bij mozaïekkunstwerk). Elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur
Voor meer info: www.ega-leonievanbeest.nl of bel Leonie van Beest 010-
4752205. 
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ER KAN MEER IN UW WIJKGEBOUW...
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Het kan toch wel vreemd gaan in het leven. Ruim tien jaar geleden 
constateerden wij dat de volwassenprogrammering in Castagnet bijna 
verdwenen was en de vrijwilligers van het Kunstfestival bedachten allerlei 
nieuwe culturele activiteiten, variërend van cabaret tot literaire avonden. 
We planden tien avonden in het jaar en de zaal was altijd ruim gevuld. Tot 
verbazing van de deelgemeente en de gemeente Rotterdam die het gebouw 
beheerden. Daarop werd ons gevraagd mee te denken om van Castagnet een 
cultureel centrum te maken en dat vonden we maar al te leuk. Enerzijds zou 
het ons ontlasten (ook financieel) en anderzijds vonden we het geweldig dat 
het opgepakt werd door een grotere partij. Voldoende kunst- en cultuur in 
Schiebroek was gewaarborgd. 

pAARd AchTER dE wAgEN?
Enige jaren geleden werd Castagnet omgebouwd tot Lokaal Cultuur Centrum. 
Het gonsde van de culturele activiteiten, maar de meer gebruikelijke activiteiten 
liepen terug. Daarbij kwam dat de huur inmiddels werd verhoogd en dat was 
voor veel groeperingen niet meer op te brengen. Hadden we het paard nu 
achter de wagen gespannen? Daar lijkt het wel een beetje op, want als er geen 
activiteiten meer zijn, gaan de overige inkomsten ook omlaag. 
Tijd dus om eens goed na te denken! Want Castagnet is een goed en solide 
gebouw dat nog vele jaren mee kan en voor onze gemeenschap een grote 
betekenis kan hebben.
Het is dan ook daarom dat wij u vragen om mee te denken over de inhoud. Wij 
willen graag meer bezoekers in Castagnet, meer deelnemers aan activiteiten. 
Dat kunnen en willen we niet alleen bedenken, het gaat immers om u? Wij 
hebben een aantal activiteiten op een rijtje gezet. Aan u de vraag of u de 

moeite wilt nemen om aan te kruisen welke van deze activiteiten u graag 
in uw wijkgebouw ziet, waaraan u eventueel deel wilt nemen of waarvan u 
denkt: daar wil ik mij wel voor inzetten. Hebt u zelf ideeën, dan houden wij ons 
vanzelfsprekend aanbevolen!
U kunt uw reactie mailen naar: info@leven-in-schiebroek.nl of deze pagina 
afgeven aan de balie van wijkgebouw Castagnet. 
In dit blad houden wij u op de hoogte en hopelijk bruist en gonst ons 
wijkgebouw binnenkort weer als vanouds!

DIT ZIE IK GRAAG IN CASTAGNET

Deze bon graag inleveren bij de balie van wijkgebouw Castagnet, Kastanjesingel hoek Larikslaan of even in de brievenbus doen bij 
sbo Leven in Schiebroek (zij-ingang Castagnet). Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: info@leven-in-schiebroek.nl. 
Mogen wij op uw aandacht rekenen? 

Ontspanning 

0 bridge

0 bingo

0 schaken

0 klaverjassen

Cursussen

0 schilderen/tekenen

0 vormgeving

0 handwerk

0 ballet/gymnastiek

Beurzen

0 postzegels

0 planten/stekjes

0 speelgoed

0 tweedehands spullen

Voorstellingen

0 toneel

0 cabaret

0 ballet

0 dansavonden

Anders...

0 ..............
0 ..............
0 ..............
0 ..............
0 ..............
0 ..............
0 ..............
0 ..............
0 ..............

Naam:      
telefoonnummer:    e-mailadres:
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Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
info@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 Schiebroek
Mw. P. van Moûrik, 
wereldwinkel@leven-in-schiebroek.nl
LETS Ruilwinkel
tel. 218 88 44
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
Winkeliersvereniging Schiebroek
Mw. J. Mastenbroek, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32

DONATIES
Op IBAN nr. NL 04 INGB 0000590484  
kunt u uw bijdrage storten t.n.v. penning-
meester Samenwerkende Bewonersorgani-
saties Schiebroek.

REDACTIE
Redactieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
De redactie bestaat uit:
Marijke van Seventer, Kees Keller en Margot 
Leeninga
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie 

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 13 
maart 2014. U kunt uw kopij vóór 
17 februari 2014 inleveren op het redac-
tieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Volkstuinvereniging Lusthof
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
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 Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zon en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu

LiS-SECRETARIAAT
Kastanjesingel 80, tel. 422 77 28. 
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl

ADVERTENTIES
Informatie over advertentietarieven:
redactie@leven-in-schiebroek.nl.

sbo Leven in Schiebroek

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

LIDORGANISATIES:

ATTENTIE:
Hebt u LiS-magazine niet ontvangen?
Laat het ons dan even weten. 
Tel. 422 77 28 of e-mail
info@leven-in-schiebroek.nl

Mijn altijd enthousiaste buurjongen stond weer eens met een nieuw idee voor 
mijn neus. “Stadslandbouw, vrouw Ribes, de nieuwste trend!”
“Eigen teelt is gezond, spaart kosten en bij overproductie kun je er nog aan 
verdienen ook. Ik ben er al een tijdje mee bezig en het loont echt”, sprak hij 
overtuigend. 
Ik keek eens naar het kistje met plantjes dat hij bij zich had, maar kon ze niet 
direct thuisbrengen. Het leken nog het meest op vingerplanten met dat smalle 
gekartelde blad.“Dat is een vergeten groente, vrouw Ribes. Dat verkoopt goed, 
dus ik heb mijn productie uitgebreid. Maar ik kom even wat capaciteit tekort, 
mag ik een kasje bij u zetten?”
“Vooruit maar”, zei ik, “voor één keer dan.” En daarop zette buurjongen een 
kasje bij mij neer en gaf instructies over belichting, watergeven en stengels 

toppen. “Over zes weken kunnen we oogsten”, 
riep hij nog en vertrok, mij met een hoop werk en 
narigheid achterlatend. Want die plantjes vroegen 
heel  wat energie en ze verspreidden ook nog een 
onaangename geur. 

Afgelopen vrijdag was de oogsttijd daar en toen hij niet op de afgesproken tijd 
voor de deur stond was ik het meer dan zat. Ik plukte achtermekaar de hele bak 
leeg en stak er de brand in. 
Dat stonk ook, maar heel raar, ik werd er ook wat licht in het hoofd van. En ik 
zag de mooiste kleurtjes. En toen er opeens werd aangebeld, hing ik giechelend 
tegen de deurpost.
 
“Goedemiddag mevrouw”, zei een man in een stralend blauw politiepak. “We 
zijn met een buurtonderzoek bezig omdat we vermoedden dat hier ergens een 
wietplantage zit. En daarom...” 
“Maar mevrouw, is er iets met u?” 
“Nee, nee”, zei ik, “u heeft me alleen maar gestoord in mijn middagslaapje, me 
uit de droom gehaald zogezegd.”
De agent snoof argwanend de geur op die uit mijn huis kwam. 
“Ik begrijp het”, zei hij, “die droom is zojuist in rook opgegaan.”

VROUW RIBES EN STADSLANDBOUW
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CSI SCHIEBROEK

Wijkagent Knulst is ook te volgen via twitter: 
www.twitter.com/FKnulst

Op het moment dat ik dit schrijf wil het nog niet echt lukken 
met de winter. Het lijkt af en toe wel voorjaar. Maar het is nog 
niet eerder licht buiten. We zien dagelijks dat scholieren in het 
donker zonder verlichting naar school fietsen. De een is vergeten 
zijn licht aan te zetten en de ander komt tot de ontdekking dat 
de verlichting volledig ontbreekt. Fietsers in het verkeer zijn nu 
eenmaal kwetsbaar. Het is daarom belangrijk dat zij goed zichtbaar 
zijn. Fietslampjes zijn in alle soorten en maten te koop. Je kunt 
ze vrij eenvoudig aan de fiets of aan de kleding bevestigen. 
De kosten wegen niet op tegen het boetebedrag van 55 euro. 
Eind vorig jaar is een aantal verkeersorganisaties de campagne 
“Ik wIl je zIen” gestart om kinderen erop te wijzen dat fietsen 
zonder licht gevaarlijk is. De politie houdt daarom regelmatig 
verlichtingscontroles. Ouders, zorg ervoor dat uw kinderen met 
goed werkende fietsverlichting de weg op gaan en gezien worden.

bLoEmEN

Deze week mocht ik namens het basisteam een mooie bos 
bloemen uitreiken aan een bewoonster van de Bremstraat in 
Schiebroek. ’s Nachts hoorde zij verdachte geluiden bij haar buren. 
Het was bekend dat de buren niet thuis waren. Toen bleek dat er 
onbekende mannen in de straat en bij de woning van de buren 
liepen, werd er direct 112 gebeld. Vier nog jonge daders konden 
kort daarop door de politie op heterdaad worden aangehouden. 
Er bleek inderdaad te zijn ingebroken. Een mooi succes in de 
strijd tegen de woninginbraken. We zijn dan ook erg blij met deze 
oplettende bewoner en de bos bloemen is dan ook dik verdiend. 
In onze column CSI Schiebroek besteden we er vaak aandacht aan 
om in verdachte situaties direct 112 te bellen. We zien dat er bij 
de politie steeds vaker meldingen van verdachte personen worden 
gedaan. De slogan “bel 112 daar vangen we inbrekers mee” is 
dan ook zeker van toepassing.
Tot ziens in de wijk!

Namens de wijkagenten Schiebroek,
Frits Knulst

martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl/frits.knulst@rijnmond.politie.nl

IK WIL JE ZIEN!

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

Weet u het nog? In de vorige uitgave riepen wij u op om bij uw 
decemberboodschappen ook wat extra boodschappen te doen. Boodschappen 
bedoeld voor mensen in onze wijk die het niet zo goed hebben en een beroep 
moeten doen op de Voedselbank. De boodschappen worden verzameld door 
Chiel en Madelon Hendrix die zorgden dat ze op de juiste plaats terechtkomen. 
De nood is helaas nog steeds hoog. 

op hET boodschAppENLijsTjE sTAAN:
Rijst, pasta, couscous, groenten in blik of glas, bak en braadproducten, 
olie suiker, koffie, thee, bloem, broodmix, muesliblikken of pakjes soep, 
verpakte en langer houdbare vlees- en visprodukten, zeep, tandpasta en 
tandenborstels, toiletpapier, maandverband/tampons, shampoo, deodorant, 
scheercrème en scheermesjes, wasmiddelen en handwasmiddelen, afwas- en 
schoonmaakmiddelen en alles waar je de lijst nog mee aan kunt vullen wat je 
in het dagelijks leven gebruikt. Dat is allemaal heel erg welkom. 

Wilt u ook weer bijdragen? Neem dan contact op met Madelon Hendrix, e-mail: 
verenigd@hotmail.com. Zij zal graag zorgen dat uw spullen komen bij de 
mensen die het nodig hebben. Heeft u geen email, dan kunt u een briefje met 
uw contactgegevens afgeven aan de balie van de Castagnet, Kastanjesingel 80, 
t.a.v. Leven in Schiebroek, dan zorgen wij dat het bij Madelon terechtkomt!

DOET U OOK WAT EXTRA 
BOODSCHAPPEN?



16 www.leven-in-schiebroek.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 

HEMA    DELI  MARKT


