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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 wintercollectie is binnen met leuke aanbieDingen!
Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs

tel. 010-7518363/06-48277450

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

Zodra ‘De gevangene van de hemel’ uit kwam, ben ik het 
meteen gaan lezen. Ik was erg nieuwsgierig naar het derde 
deel van het vierluik over het Kerkhof van de Vergeten Boeken. 
‘Schaduw van de wind’ en het ‘Spel van de engel’ heb ik met 
veel spanning en plezier gelezen en voor dit boek was dat 
gelukkig niet anders!
Het verhaal begint in de boekhandel van de heer Sempere 
en zoon, wanneer een opvallende vreemdeling een duur 
exemplaar koopt van ‘De graaf van Monte Cristo’. Deze 
bijzondere man schrijft er iets in en vraagt Daniel om het boek 
aan zijn collega Fermin Romero de Torres te geven. 
Deze ietwat vreemde ontmoeting is de aanleiding voor het 
verhaal van Fermin over zijn gevangenistijd in het kasteel 
Motjuic, waar hij ondanks de verschrikkingen ook bijzondere 
dingen heeft meegemaakt. 
Gevangene van de hemel is een meeslepend, geheimzinnig 
verhaal dat je niet meer weg wilt leggen!

De keuze van Carolien:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

Carlos Ruiz ZafÓn

 
DE GEVANGENE 
VAN DE HEMEL

Uw ogen passen zich voortdurend aan op de visuele 
informatie uit uw omgeving. Bij voorbeeld op het water, 
tijdens het autorijden, het lezen van de krant, werken achter 
de computer, een sms versturen of internetten op uw tablet.

Varilux brillenglazen® bieden hiervoor optimaal kijkcomfort 
zodat u zonder inspanning, in iedere situatie, op iedere 
afstand scherp en helder kunt zien.   
Wij laten u zien wat u niet voor mogelijk hield!
* bij aankoop van een bril met Varilux® glazen vraag ons naar de voorwaarden
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Een tijdje geleden lazen wij een stukje in het AD over de kringloopwinkel van 
de Voedselbank: ‘Keigoed’, achter het gebouw van de Voedselbank aan de 
Keilestraat 7. Nou is het fenomeen kringloopwinkel ons wel bekend, maar deze 
kenden we nog niet.

Goed werk

Met het bezoekje aan de website ging een wereld open! Op die site zagen  
wij hoe met de verkoop van de ingebrachte spulletjes diverse kosten gedekt 
worden, en hoe allerlei mooie initiatieven vorm gekregen hebben. Verder 
ontdekten we dat niet alleen het door bedrijven gedoneerde voedsel welkom is, 
maar zeker ook de kleinere particuliere bijdrage: je kunt het hele jaar door van 
alles brengen, dus niet alleen tijdens acties! 
Wij voelden ons direct aangesproken door het goede werk dat via deze winkel  
gedaan kan worden en wilden hier graag aan bijdragen. Dus struinden we onze 
aanrechtkastjes af  en brachten onze eerste doos naar de Voedselbank.  Daar   
maakten we kennis met Annette Koopman; zij gaat o.a. over de inbreng van 
levensmiddelen door particulieren. Maar zij wist ons nog veel meer voorbeelden 
te vertellen over hoe mensen via Voedselbank/Keigoed geholpen kunnen 
worden! Bijvoorbeeld door een aan Keigoed gedoneerde fiets op te knappen en 
aan een gezin te geven die hem hard nodig heeft voor werk of school maar het 
geld mist om hem te kopen. Ook vertelde ze hoe de mensen soms een beetje 
“verwend”worden, bijvoorbeeld rond Sinterklaas of met de feestdagen.

Cadeautjes

Daarvoor worden het hele jaar bijzondere of luxere dingen apart gehouden 
en dan als klein cadeautje bij het pakket gedaan: bijvoorbeeld een flesje 
bodylotion of aftershave, een doosje chocolade… wat er maar beschikbaar is. 
En voor ieder kind een tasje met wat snoep, speelgoedjes of een leuk boekje. 
Kleine extraatjes, die er de rest van het jaar nooit kunnen zijn…. 
Alles wordt verzorgd door betrokken vrijwilligers, zodat er geen personeelskosten 
gemaakt hoeven worden. En soms komt een klas schoolkinderen meehelpen 
met het inpakken van de cadeautjes.

Geraakt

Wij voelen ons hier erg door geraakt; het gaat immers om mensen die toevallig 
pech hadden bij de bedrijfssanering, hun bedrijf failliet zagen gaan, nergens 
aangenomen worden of door een andere oorzaak de eindjes niet meer aan 
elkaar kunnen knopen in deze dure tijd. Mensen zoals u en ik. 
Of als onze kinderen, onze vader/moeder of een buur. Gewone mensen, die het 
zó moeilijk vinden om te moeten vragen. En het worden er steeds meer. 
Ook in onze eigen (tuin)stad.

BESTE MEDE-WIJKBEWONERS,
Daarom willen wij graag blijven bijdragen: door gewoon een beetje te delen en 
telkens een of twee artikelen extra bij de eigen boodschappen te kopen en zo 
weer een doos vol te verzamelen. 
Maar omdat dit beetje van ons maar zo’n heel klein beetje verschil maakt, zou ’t 
fijn zijn als we onze krachten kunnen bundelen met mensen die ook iets willen 
doen: particulieren, een sport- of hobbyvereniging, misschien een winkelier 
of een klas, kortom met andere Schiebroekenaren. Mensen, die met een of 
meerdere artikelen per week willen bijdragen om andere mensen erdoor te 
helpen. 

Wij willen hiervoor graag het inzamel- en contactpunt zijn en wekelijks de 
spullen bij de Voedselbank brengen. We hebben ook een lijst gemaakt van 
welke artikelen in welke winkel het voordeligst zijn.
Nodig zijn o.a. 

Om te garanderen dat het absoluut zuivere koffie is en wij hier niet stiekem 
zelf beter van gaan worden, kunt u contact opnemen met mevrouw Koopman: 
akoopman@voedselbank.nl. Zij is erg enthousiast en heeft ons groen licht 
gegeven. We hopen op veel positieve reacties, want ‘veel korrels zand maken 
een gróót strand’.
Namens alle mensen die u hiermee helpt, de vrijwilligers van de Voedselbank 
en onszelf: alvast heel hartelijk dank!

Chiel en Madelon Hendrix

Voelt u zich aangesproken, wilt u meer informatie en/of wilt u graag 
bijdragen? Neem dan alstublieft contact op met Madelon Hendrix:
e-mail: verenigd@hotmail.com.

BOODSCHAPPENLIJSTJE
- rijst
- pasta
- couscous
 -groenten in blik of glas
- (vloeibare) bak- en braadproducten
- olie
- suiker
- koffie
- thee
- bloem
- broodmix
- muesli
- blikken of pakjes soep
- verpakte en langer houdbare vlees- en visproducten
- zeep
- tandpasta en tandenborstels 
- (vochtig) toiletpapier
- maandverband/tampons
- shampoo
- deodorant
- scheercrème, scheermesjes
- desinfecterende handwasgel
- (vloeibaar) wasmiddel
- afwas- en schoonmaakmiddelen
- en wat u zelf nog verder bedenkt...
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Rouwcentrum “De Meidoorn” ondergaat deze maand een ware metamorfose.
De verbouwing en aanpassingen op het interieur zijn in volle gang, ja zelfs al 
bijna gereed. Graag geeft Hess Uitvaartzorg, die dit jaar 100 jaar bestaat, u 
de gelegenheid dit alles te komen bewonderen op de OPEN DAG, zaterdag 27 
oktober 2012 van 10.00 tot 16.00 uur aan de Meidoornsingel 50, Rotterdam 
Hillegersberg-Schiebroek. Koffie en lekkere hapjes staan klaar. 
U bent van harte WELKOM!

mooi worDt mooier

Een tijdloos interieur blijkt toch niet helemaal tijdloos. Maar nu is het tijd voor 
iets echt nieuws. Sfeer-ontwerpen werden gemaakt, kleuren bepaald, een tapijt 
ontworpen. Zo wordt mooi, mooier.

warm worDt warmer

Licht, ruimte en kleur bepalen het gevoel bij een ruimte. De karakteristieke 
ronde ramen werden gerestaureerd en van ambachtelijk glas-in-lood voorzien. 
De zon maakt een nieuw kleurenpalet en brengt de ruimtes tot leven. De 
aardse tinten bruin, crème en taupe en het nieuwe zachte tapijt maken het 
compleet. Zo wordt warm, warmer.

ruim worDt ruimer

De Meidoorn biedt nu ook ruimte aan veel grotere groepen. Een design 
paneelwand vervangt de vaste muur en maakt in een handomdraai van twee 
aula’s één grote ruimte. Zo wordt ruim, ruimer.

De meiDoorn blijft De meiDoorn

Wat er ook verbouwd wordt, hoe het uiterlijk ook veranderd, het innerlijk van De 
Meidoorn blijft gelijk. 

De mensen van Hess Uitvaartzorg maken samen met u het afscheid mooi, 
zorgen met persoonlijke aandacht en betrokkenheid voor warmte en bieden u 
voor uw wensen en ideeën alle ruimte. Zo blijft Hess, Hess.
Uiteraard hebben de medewerkers van Hess op de Open Dag weer alle tijd voor 
u om u van alle uitvaartinformatie te voorzien, uw uitvaartpolissen voor u na te 
kijken (neem ze gerust mee!) of met u uw wensen op een rij te zetten zodat u 
weet wat uw mogelijkheden zijn. Bent u niet in de gelegenheid om te komen, 
maar wilt u wel een keertje kijken of een afspraak maken voor een gesprek?

Bel 010-418 23 33 of kijk op onze website www.hess.nl

MEIDOORN VERJONGT: MOOIER, WARMER EN RUIMER...
ADVERTORIAL
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Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

OPGERUIMD SCHIEBROEK?

Bomenplantsoen aan de Donkersingel als je er langs rijdt...

De Meidoornweide gezien vanaf de Ringdijk      

Het kan natuurlijk ook anders: hier het door de woningcorporatie onderhouden 
groen aan het Ganzerikplein (Ereprijsstraat)

En dit als je er tegenover woont.

En vanuit het park zelf

En hier het deelgemeentelijke  groen aan de overkant van het plein, de 
Strobloemstraat.

Onze deelgemeentevoorzitter schreef het op 3 oktober zelf in Hillegersberg-Schiebroek Dichtbij: er moet echt heel fors worden bezuinigd in 2013. Er moeten 
pijnlijke keuzes worden gemaakt. Wij zullen gaan merken dat de straten en het groen minder vaak worden onderhouden. Aldus de voorzitter. Geen leuke 
boodschap, vooral omdat we niet kunnen ontkomen aan het idee dat er al krachtig op dat onderhoud bezuinigd wordt! Maar dan wel op een manier dat je het als 
buitenstaander niet zo gauw in de gaten hebt. Een beeldverhaal:

En dan hebben we nog het Schiebroekse park, in 2006 bij de opening het 
paradepaardje voor de deelgemeente, ons eigen schone park, een bank waard.  
En zo staat die bank er nu bij.
Als het onderhoud er nu al zo bij staat, hoe moet het dan in de toekomst? 
Op deze vraag geeft de heer van Duin ook antwoord: er zal meer dan ooit 
een beroep op ons burgers gedaan worden schrijft hij. Op het gebied van de 
buitenruimte zal de overheid ons stimuleren om letterlijk zelf de handen uit de 
mouwen te steken. Dat kan mooie dingen opleveren, meent de voorzitter. ’t Is 
maar dat u het weet als u straks zelf de omgewaaide bomen voor uw deur moet 
opruimen…
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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

New Style Brandnew!
Sinds september vindt u Kapsalon 
New Style op de nieuwe locatie aan 
de Peppelweg. De winkel is prachtig 
verbouwd en oogt een eigentijdse 
sfeer. Met gebruikmaking van warme 
kleuren en een ruime indeling biedt 
New Style u de gelegenheid om u 
eens heerlijk en vooral comfortabel 
te laten verwennen. 
Wat is er nu fijner dan een New 
Style Look?
U bent van harte welkom in onze 
nieuwe zaak!

BLOK’S PAPERWORK

“New Style”
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Niet tegen het vliegveld, maar wel tegen overdadig lawaai, mogelijke extra 
nachtvluchten en eventuele uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport 
(RTHA). Nieuwe voorzitter Letty Bekedam (53) van de Bewonersgroep Tegen 
Vliegtuigoverlast (BTV) benadrukt deze stellingen. De actieve groep, met meer 
dan driehonderd gezinnen als betalend lid, wil Schiebroek vrijwaren van te veel 
vliegtuiglawaai. Voorkomen van nachtvluchten, of verdere uitbreiding van het 
vliegveld, zijn daarbij belangrijk. “En wij willen graag dat in de weekeinden het 
vliegen een uur later start. Dus pas om acht uur in de ochtend.”

beDreigD                                                                                             
De nieuwe voorzitter trok haar sporen in de politiek als Dagelijks Bestuurder 
van Hillegersberg-Schiebroek voor GroenLinks. Dit was in de periode van 2006 
tot 2010. Het vliegveld zat in haar portefeuille. Zijn acties eigenlijk wel nodig 
voor de tuinstad Schiebroek? Bekedam: “Vergis je niet, Schiebroek wordt 
echt bedreigd gebied. Denk aan vliegveld, plannen voor de A13/A16, HSL, en 
Randstadrail. Natuurlijk is er op zich niks mis met openbaar vervoer. Maar de 
concentratie van infrastructuur is voor Schiebroek fors.” 

Zij hoort al van bewoners dat ze daarom Schiebroek op termijn willen verlaten. 
Letty Bekedam: “De Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast heeft dus meer 
bestaansrecht dan ooit, want voor Schiebroek is een prettig leefklimaat altijd 
de kern geweest. Woon je nu bij voorbeeld pal in een aanvliegroute, dan heb 
je behoorlijk pech. Het gedonder van zo’n vliegtuig is angstaanjagend. Je hebt 
werkelijk het idee dat deze apparaten direct in je tuin gaan landen. Bedenk 
daarbij dat RTHA het aantal passagiers en dus de vliegbewegingen flink wil 
vergroten.”

actief                                                                                             
Beleidsmakers moeten beseffen dat verdere aantasting van het leefklimaat 
ontoelaatbaar is. Bekedam: “Duidelijke signalen vanuit de bevolking blijven 
dus nodig. Ook handhaving van bestaande regelgeving rond het vliegveld blijft 
noodzakelijk. Bij geen protest verwacht ik meer druk vanuit ondernemerskant 

NIEUWE VOORZITTER BTV: “minder lawaai en geen uitbreiding”
Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl

voor uitbreiding van nachtvluchten. Nu is dat al bij bepaalde evenementen het 
geval, zoals tijdens de Olympische Spelen.”

Belangrijk vindt de nieuwe voorzitter dat de Bewonersgroep straks formeel 
aanschuift bij een nieuw overlegplatform, waar vliegtuigmaatschappijen, de 
kleine luchtvaart, milieugroeperingen en vertegenwoordigers van bewoners 
aan deelnemen. Bekedam: ”Alleen is dat nieuwe regionale overleg niet meer 
bedoeld voor afhandeling van klachten, advies en voorlichting. Wel een 
verschraling vergeleken met de huidige overlegsituatie. Maar wij moet toch 
eraan deelnemen. Zo kunnen wij direct luid en duidelijk onze zorgen op tafel 
leggen.”

bevolking                                                                                             
De Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast moet de stem zijn voor alle bewoners 
van Schiebroek. “Zeker in deze tijden van omvangrijke plannen en discussies 
over mobiliteit in combinatie met leefklimaat. Niet elke prijs moet betaald 
worden om snelle mobiliteit te garanderen”, vindt voorzitter Letty Bekedam.   
Daarom graag nieuwe leden, waardoor wij nog effectiever kunnen optreden.”    
Lid worden kan voor €7,50 via www.btv-rotterdam.nl. 

In woonzorgcentrum De Wilgenborgh (Rotterdam Schiebroek) worden wekelijks 
kerkdiensten gehouden. Voor de bewoners zijn deze diensten van onschatbare 
waarde. Ondanks al hun moeiten rondom ouderdom, ervaren ze hierin troost, 
steun en zingeving. De zondagvieringen zijn om 10.30 uur. 
Maandelijks is er een vrijdagmiddagviering om 14.00 uur. 

De vieringen zijn niet mogelijk zonder de betrokken inzet van kerkvrijwilligers. Zij 
begeleiden de bewoners (al dan niet met rollator of rolstoel) naar de kerkdienst 
en brengen hen na afloop weer terug naar hun kamer. Zo nodig ondersteunen 
ze bewoners tijdens de viering. Het sociale contact tijdens de begeleiding 
wordt door de bewoners enorm gewaardeerd en is voor de vrijwilligers een 
belangrijke motivatie voor dit mooie werk. Vrijwilligers hebben afhankelijk van 
hun mogelijkheden volgens rooster ‘dienst’. 

Zorgwekkend is de situatie waarin steeds meer kerkvrijwilligers door eigen 
ouderdom, genoodzaakt zijn te moeten stoppen. Vanwege deze enorme 
terugloop is er dringend behoefte aan meerdere nieuwe kerkvrijwilligers. 
Heeft u affiniteit met ouderen en draagt u de kerkdiensten een warm hart 

toe, dan verwelkomen wij u graag in het vrijwilligersteam (er wordt van 
kerkvrijwilligers trouwens niet verwacht dat ze zelf kerkelijk actief of betrokken 
zijn). Doet u mee? 

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met Diederick Lanzing 
(geestelijk verzorger): d.lanzing@laurens.nl of met Saskia de Jonge 
(vrijwilligerscoördinator): s.langezaal@laurens.nl
U kunt ook even bellen met De Wilgenborgh, tel. 010-4180235.

KERKVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE WILGENBORGH

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

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 14)

De rubriek ‘Schiebroek van Toen” vertelt de verhalen van (oud-) 
Schiebroekenaren. Verhalen die de basis vormden voor de tentoonstelling 
“Schiebroek doet mee” en later voor het boek “Schiebroek doet mee”, waarin 
delen van verhalen van wijkbewoners zijn opgenomen die de geschiedenis van 
onze mooie tuinstad weergeven.
Een van de verhalen is van Piet Blanken; hij werd geboren in 1926 en 
herinnert zich nog precies hoe Schiebroek er in die jaren uitzag en hoe de 
sfeer was. Zijn verhaal schetst een mooi tijdbeeld.

De vierDe piet 
Piet Blanken: “Mijn ouders trouwden in het stadhuis van Schiebroek op 2 juni 
1926. Veldwachter Naaien was een van de getuigen. De familie van vaders kant 
had een tuinderij aan de Ringdijk, waar ook mijn overgrootmoeder- en vader bij 
inwoonden. Zij werden Oop en Oops genoemd. 
Ook Opa, Opoe en mijn tantes Toos, Mien, Maap, Memp en Truus woonden er.

Op de Achterweg ben ik geboren en naast Opoe Gleijm was de smederij van 
Voets. Ik herinner me dat ik al klein voor allerlei karweitjes werd geroepen: 
‘Pietje, kom eens het vuur aanmaken voor de ijzers voor de paarden’ en dan 
moest ik de balg heen en weer bewegen. Dan weer eens riep Opoe mij: ‘Pietje, 
ga eens paling vangen, ik moet brood bakken.’ Ik viste met eigengemaakt tuig 
en haalde soms tien vissen tegelijk op. Dan had ik een bakje met zand waarin 
de paling ging, anders glipte hij zo uit je vingers.

Omdat ik de vierde Piet Blanken was kreeg ik altijd geld van de familie. Wel 25 
centen! Soms ging ik Tante Memp helpen met het lossen van de lorrie. Als de 
lorrie leeg was, riep ze: ‘Ga zitten, Pietje’ en dan gaf ze de wagen een duw, zodat 
hij van de dijk afreed, zo de tuinderij in.”

boerDerijen

De herinneringen aan die dagen komen goed los. Piet vertelt met een zweem 
van weemoed. “Wij woonden naast de grote boerderij van Van der Torre met 
wel 75 koeien en stallen vol varkens. Daar speelden we vaak in de hooiberg en 
gooiden we naar elkaar met koeienvlaaien. Wat zagen we er dan uit!
Naast smederij Voets was melkhandel De Haan en daarnaast woonde Broertje 
v.d. Berg met zijn zoon. Zij hadden zeven koeien en een ervan had zes poten. Ik 
voerde hem met brood, er waren twee poten uit zijn schouder gegroeid.
Naast boer Dijkgraaf was de boerderij van Vermeulen, die had wel honderd 
koeien in de wei. Daar stond ook een voederton, maar de kraaien aten al het 
voer op. Toen heeft de boer tien kraaien doodgeschoten en opgehangen; er 
kwam geen kraai meer.

Naast de tuinderij zat Boer van Noort en verderop waren een paar huisjes, die 
afgebroken moesten worden. Tijdens de sloop kwam ik daarlangs met mijn 
voetbal, ik tikte zo met de voet en de bal vloog in een van de kelders. Ik dook 
erachteraan en viel in de kelder op de vloer, ik kon er niet meer uit. Ik was bang 
en bleef maar roepen. Uiteindelijk kwam er een man voorbij die mij hoorde. Hij 
haalde een touw, trok mij uit de kelder en bracht me naar huis. Moeder schrok, 
de enkel bleek uit de kom te zijn geschoten. De dokter zette de enkel weer en ik 
heb twee weken gehinkeld.”

noorDerlicht

Het gezicht van Piet klaart op als hij vertelt over zwembad Wilgenplas en het 
Lunapark. Het moet in die tijd ‘s avonds aardedonker zijn geweest in Schiebroek 
en wijde omgeving. Dat kunnen wij ons anno 2012 bijna niet meer voorstellen.

Piet: “De kermis in Schiebroek bij de Wilgenplas herinner ik me goed. Ik ging er 
met mijn opa naar toe. Het was al laat toen we terugliepen en hij zei :”Pietje, 
kijk eens naar de lucht, dat is nu het noorderlicht. Dan gaat de zon niet onder 
bij de noordpool.”

schooltijD 
Piet vervolgt: “Mijn lagere school was de Da Costaschool in de Da Costastraat 
(Kleiwegkwartier, red.). We speelden altijd met elkaar. In de winter gingen wij 
‘ijssie piepen’ en soms ging je er wel eens doorheen, drijfnat kwam je dan 
thuis. Met mijn vriendjes van school, Roel Sluijmer, Bram van der Linden, Frans 
Roskam, Ferdinand Burger en Moos voetbalde ik in Schiebroek.
In die tijd zijn we verhuisd naar de Potgieterstraat, maar ik bleef in Schiebroek 
spelen. We voetbalden aan de Lage Limiet, deden ‘ruitjetik’ en soms gingen we 
naar de kerk aan de Statenlaan. We slopen de kerk binnen en trokken aan het 
touw van de kerkklok. Oh, wat moesten we snel maken dat we wegkwamen, 
voordat mijnheer pastoor ons te pakken kreeg!

Van oude planken had ik met de jongens een vlot gebouwd. Daarmee trokken 
wij erop uit om eenden te schieten met pijl en boog. Een van die keren herinner 
ik me nog levendig. Ik had pas nieuwe schoenen aan en toen we terugkwamen 
van onze tocht, ging er iets mis. Een schoen verdween in de modder. Ik ben naar 
de boerin gelopen om te vragen of zij nog klompen had staan van Kees. Daarop 
ben ik naar huis gegaan. Moeder schrok ervan en ik moest op de klompen naar 
school, ik werd natuurlijk uitgejouwd: “Haha, Pietje is boer geworden.”

oorlog

“Het station aan de Wilgenplas”, vervolgt Piet, “was helemaal van hout gemaakt. 
In de oorlog hebben de Duitsers het weggehaald en er werd een geschut 
neergezet om de bommenwerpers uit Engeland neer te schieten. Er is er geen 
een geraakt. Bij boer Vermeulen op de Ringdijk werden de brokstukken van de 
Delftse Poort opgeslagen, ze waren allemaal genummerd. Niemand weet er 
iets van, maar opeens waren ze allemaal verdwenen; ik vermoed dat ze naar 
Duitsland zijn afgevoerd.”
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terug naar schiebroek

Piet: “De Gekro, het destructiebedrijf, had paard-en-wagens rijden. Soms kropen 
we met de jongens op de achterkant van de wagens, maar als we dan op 
school kwamen, stonken we heel erg. Als de fabriek begon te draaien, moesten 
bij ons de ramen gesloten worden.
In 1935 is mijn overgrootvader overleden. Hij is hier op het kerkhofje aan de 
Ringdijk begraven, ik mocht achter de koets lopen.”

“Met mijn ouders ging het niet goed, mijn moeder vertrok met drie kinderen. Ik 
moest bij vader blijven, maar ben toen naar Opa en Oma gegaan die inmiddels 
op de Bergweg in Rotterdam woonden. Opa was grossier in groenten en fruit, 
net als vader. We stonden op de markt aan het Noordplein, maar toen kregen 
we bericht dat de gemeente Rotterdam een grossiersmarkt ging bouwen in de 
Spaanse polder. Daar heb ik mijn vrouw ontmoet. Ons eerste huis was een 
nieuwe flat aan de Meidoornsingel; de koeien stonden nog in het land dat voor 
ons lag. We zijn een aantal keren verhuisd, maar keerden uiteindelijk terug naar 
Schiebroek, naar de Peppelweg met uitzicht op de Meidoornweide, waar vroeger 
de koeien stonden.”

Naschrift: In het najaar van 2011 is Piet Blanken overleden. De familie heeft 
toestemming gegeven om zijn verhaal alsnog te publiceren.
  
Wilt u reageren op dit artikel? Wilt u zelf uw verhaal vertellen of kent u 
iemand die kan vertellen over Schiebroek van Toen? Stuur dan een e-mail 
naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl. U kunt natuurlijk ook een brief sturen: 
redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.

IN DE RIJ VOOR SMARTWATER ...
Begin oktober organiseerde de politie een informatieavond in Castagnet. Doel 
was de bewoners van diverse straten, waar veel woningbraken zijn geweest, 
optimaal te informeren over de mogelijkheden voor beveiliging.
Meer dan 100 wijkbewoners gaven gehoor aan de uitnodiging. Na een boeiende 
presentatie van politie, forensisch team en servicedienst, was het de beurt aan 
de vertegenwoordiger van ‘smartwater’. Smartwater is een chemisch goedje met 
een unieke code, waardoor kostbare spullen traceerbaar blijven. De Gemeente 
Rotterdam zal in november een groot aantal bewoners van Schiebroek voorzien 
van zo’n flesje smartwater, in de wandelgangen ook wel bekend als dna-spray. 
Op de avond zelf stonden de bewoners er alvast voor in de rij. Mooi initiatief van 
de plaatselijke politieagenten!

Op Open Monumentendag op 8 september jl. werd het gerestaureerde hek van de oude begraafplaats aan de Ringdijk officieel geopend door wethouder Jantine 
Kriens. Van 1903 tot 1951 was dit de algemene begraafplaats van de toen nog zelfstandige gemeente Schiebroek. Na de sluiting lag het er lange tijd verwaarloosd 
bij. In 2008 is het baarhuisje gerestaureerd en aan de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) in gebruik gegeven als vergader- en archiefruimte. Vanaf die 
tijd zorgen vrijwilligers van de VSW voor het onderhoud. Het hek werd in de jaren 80 provisorisch gerepareerd en sindsdien zo goed mogelijk onderhouden, maar het 
begon steeds verder af te takelen. Toen de VSW de Rotterdamse Vrijwilligersprijs won, werd meteen besloten het daaraan verbonden geldbedrag te besteden om 
het hek eens grondig op te knappen. Toch duurde het nog tot 2012 voordat er voldoende geld bij elkaar was om met de restauratie te beginnen. In de tussentijd 
werden ook nog de originele bouwtekeningen gevonden, waardoor het hek er nu weer helemaal bij staat, zoals het ooit bedoeld was. 
Een fraaie entree van Schiebroek voor wie vanaf de Ringdijk de Peppelweg ingaat. En een blijvende herinnering aan het feit, dat alles, waar we ons in het dagelijks 
leven zo druk over maken, uiteindelijk toch relatief is (het opschrift op het hek luidt: GEDENK TE STERVEN). 

HEK BEGRAAFPLAATS RINGDIJK GERESTAUREERD
Marius Heijenk
Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

vervolg pagina 8

Aquarel Jack Fens
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VERSE MAALTIJDEN THUISBEZORGD!
Twee keer per week op dinsdag en vrijdag bezorgen wij onze maaltijden en/of 
boodschappen thuis. Nieuwe bestellijsten met zomermaaltijden zijn verkrijgbaar in onze 
winkel of bel 010-243 99 22 dan zorgen wij dat u hem krijgt. 

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

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!

HANS CAMMAN
“Uw Gemakkelijke Groenteman

Verse
     Groente

Lekker
     Fruit

Gezonde
    Salades

Kant & Klaar
     Maaltijden

- 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 WE GRAAG! 
Voor € 12,- per jaar op bankrekening 1556 54 543 wordt u op 
de hoogte gehouden van onze activiteiten. U bent zó welkom! 
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Rob van Gijzelen, een van de initiatiefnemers van Skibroek.nu, is enkele weken 
geleden plotseling overleden. 45 jaar en in de kracht van zijn kunnen. Een 
hartstilstand is hem fataal geworden. Wij van Skibroek.nu treuren en missen 
hem enorm. Zijn energie! Rob zag altijd kansen en wist zo aanstekelijk over 
zijn plannen te vertellen, dat je het daarna helemaal voor je zag en overtuigd 
was van het succes. Hij wist mensen te inspireren en voor zich te winnen. Veel 
bewoners uit de omgeving van de Asserweg waren erg op hem gesteld.

Een ‘creative connector’ noemde hij zichzelf. Je verbinden met mensen en 
dan dingen doén. Skibroek.nu aan de Asserweg is daar een goed voorbeeld 
van. Goed idee, mensen bij elkaar brengen en het neerzetten. In dit geval een 
‘vrije ruimte’, een plek waar nieuwe ontmoetingen kunnen plaatsvinden met al 
het moois dat daar uit voortvloeit. Zonder vooroordelen, zonder ingewikkelde 
voorwaarden. Skibroek.nu staat in de basis, maar is nog lang niet af. 
Houd ons dus in de gaten! Geef Robs initiatief energie om verder te groeien. 
Kijk eens op www.skibroek.nu. 
Rob, we missen je.
                  team Skibroek.nu

IN MEMORIAM

Hoewel het niet de opzet was, begint de serie artikeltjes over de Hoge Limiet het 
karakter van een feuilleton te krijgen. In het vorige artikel stond vermeld, dat de 
deelgemeente had besloten een sloopvergunning af te geven voor het ooit zo 
fraaie boerderijtje aan der Hoge Limiet 15. 

bezwaar

Natuurlijk heeft de VSW bezwaar aangetekend tegen deze sloop. De 
redenen daarvoor kunt u in de beide vorige artikelen nalezen. En omdat het 
langzamerhand eerder regel dan uitzondering begint te worden, dat een pand 
al gesloopt is, voordat de bezwaren netjes afgehandeld zijn, hebben we meteen 
bij de rechter een zogenaamde “voorlopige voorziening” aangevraagd. Dat wil 
zeggen, dat de rechter de sloop kan verbieden, totdat over alle bezwaren is 
beslist. 

wetgeving veranDerD

Op 26 september vond de rechtszitting plaats en op 5 oktober kwam de 
uitspraak. De rechter constateerde, dat per 1 april 2012(!) de wetgeving 
veranderd is. Sinds die datum is er voor sloop geen vergunning meer nodig, 
behalve als het gaat om een monument of een beschermd stadsgezicht, of 
wanneer in het bestemmingsplan staat, dat er een sloopvergunning nodig is. 
Omdat Hoge Limiet 15 niet onder één van deze uitzonderingen valt, is er dus 
helemaal geen sloopvergunning meer nodig. Dus ook al zou de rechter de 
deelgemeente verbieden een sloopvergunning af te geven, dan zou het pand 
dus rustig zonder sloopvergunning gesloopt kunnen worden.

leuke verrassing? 
Bovendien verraste het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente de 
Raadscommissie Schiebroek-Terbregge op 25 september met een fraaie 
presentatie, waarin de plannen werden onthuld voor de bouw van een groot(s) 
sport- en gezondheidscentrum op de groenstrook tussen de Hoge Limiet 
en de bestaande hockeyvelden van HCR. Het pleit voor de leden van de 
raadscommissie, dat zij zich niet hebben laten overdonderen en een advies 
hierover hebben uitgesteld.  

DE HOGE LIMIET (deel 3)
Marius Heijenk
Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Als één van de uitgangspunten bij dit plan wordt genoemd, dat  “het historische 
lint van de Lage (??!) Limiet  op respectvolle wijze deel (ervan) uitmaakt”.  
Helaas ontbreekt de ruimte om hier op de nadere details van dit plan in te 
gaan. Maar gezien het bovenstaande zijn onze verwachtingen over hoe dat 
“respectvol” wordt ingevuld, niet erg hoog gespannen. Ongetwijfeld zullen we 
hier in een volgend deel van dit feuilleton op terugkomen. 

Hoge Limiet: laatste stukje historisch 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!
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PORTRET VAN EEN MEDEMENS (deel 3)

In het vorige Portret vertelde bezoekster Marlies het verhaal van Kyakuwa, 
de lesbische  vrouw uit Oeganda, die haar vaderland ontvluchtte uit vrees 
gedood te worden. Nadat haar asielverzoek afgewezen werd kwam ze in het 
detentiecentrum op Rotterdam The Hague Airport terecht waar ze inmiddels 
zeven maanden zit. 
Hoe gaat het nu met haar en hoe ziet haar dagelijkse leven eruit?

hernieuwDe aanvraag

Marlies gaat trouw iedere week op bezoek waardoor ze Kyakuwa steeds beter 
leert kennen en weet dat zij niet tevreden is over de advocaat die met haar 
asielverzoek bezig is.  
Bij toeval komt Kyakuwa in contact met iemand van het COC, die een advocaat 
kent die eerder te maken heeft gehad met door homoseksualiteit gevluchte 
mensen uit Oeganda. 
Deze advocaat neemt de zaak over en is nu eenmaal bij Kyakuwa geweest. Hij 
adviseert haar een hernieuwde aanvraag voor een asielverzoek in te dienen 
en zal met haar meegaan naar Schiphol om dat te doen. Kyakuwa heeft veel 
vertrouwen in hem en vestigt alle hoop op hem, maar vindt het tegelijkertijd 
heel spannend.  
Ze zal waarschijnlijk zeven tot tien dagen op Schiphol moeten blijven. Als het 
verzoek opnieuw in behandeling genomen wordt, volgt een nieuwe procedure en 
mag ze weer naar een asielzoekerscentrum, dus weg uit het detentiecentrum. 
In afwachting van wat komen gaat, blijft Marlies haar bezoeken, evenals de 
persoon van het COC, die ook wekelijks komt. Tweemaal per week bezoek is 
toegestaan.

een Dag in het centrum 
Kyakuwa vertelt Marlies over de dagelijkse gang van zaken in het 
detentiecentrum. 
Alle gedetineerden moeten iedere dag van 16.30 uur tot de volgende ochtend 
8.30 uur in hun cel blijven. Op de vrouwenafdeling is op donderdag een 
uitzondering; de vrouwen moeten dan al om 15.45 uur de cel in. De reden 
daarvan is dat het personeel met elkaar gaat sporten. Op de mannenafdeling 
vindt het sportuurtje op een andere dag plaats en moeten de mannen dan dus 
eerder hun cel in. 
Alle maaltijden worden genuttigd in de cel. Brood wordt eenmaal voor de hele 
dag verstrekt en je krijgt een magnetronmaaltijd die je zelf opwarmt. 
Marlies geeft, met toestemming, iedere week €10,- aan Kyakuwa voor wat 
extra’s. Zij levert het geld op maandag in bij de balie, waarna Kyakuwa het op 
dinsdag krijgt en daar op vrijdag iets voor mag bestellen, bijvoorbeeld wat extra 
(duurder) eten of wat crème. Vervolgens krijgt ze haar bestelling de woensdag 
erop, dus ruim een week nadat Marlies het geld geeft. 
Kyakuwa maakt zich grote zorgen over haar kinderen in Oeganda, vooral over 
de twee jongsten van 10 en 12 jaar, de oudste redt zich wel. Ze klapt dicht als 
Marlies daarover begint. 
Haar droom is een verblijfsvergunning krijgen, gaan werken en haar twee jongste 
kinderen hierheen halen. 
Daarvoor gaat Kyakuwa opnieuw dit gevecht aan.

Opgetekend door Dokie van Noort
N.b.: om veiligheidsredenen zijn de namen in dit Portret gefingeerd.

VOORSTELLINGEN IN THEATER CASTAGNET
woensDag 7 november: filmtheater castagnet Draait “kruimeltje”  
Ontdek in deze hartverwarmende film, hoe het 10 jarige Rotterdams jongetje 
Kruimeltje, samen met zijn hondje Moor, door zijn humor, levenslust en 
doorzettingsvermogen de wereld naar zijn hand weet te zetten. Kruimeltje is 
een ondeugende en ontroerende film voor het hele gezin en zit vol verrassende 
avonturen. Een film die je absoluut gezien moet hebben!
aanvang: 14:00 uur, entree: € 3,00/ inclusief popcorn

zonDag 11 november: zonDagmiDDaglounge... shantykoren festival

Shantykoor Albatros organiseert het jaarlijkse shantykorenfestival waar vier 
shantykoren aan mee zullen doen. Het repertoire bestaat uit shanty’s en 
seasongs.. Dit zijn liedjes die vroeger op de grote zeezeilvaart tijdens de 
werkzaamheden aan boord of als ontspanning werden gezongen. 
aanvang: 13:00 uur, entree: € 6,50/ r’pas € 4,90

vrijDag 16 november: theater snater speelt pierewaaien (4 - 8)
Emil, een ernstig jongetje met drie onuitstaanbare zussen, zit graag op het dak.
Op het dak zijn dakwouters en muziekbloemen, maar het allerleukste vindt hij zijn 
vriendinnetje Zsa Zsa. Zij kan Pierewaaien! Emil wil dolgraag met haar mee, maar 
hij is te zwaar. Hoe kan Emil wat lichter worden? Met lichte muziek??
aanvang: 16:00 uur, entree: € 4,50/ r’pas € 3,40

zaterDag 17 november: scapino ballet. compact Dance 10 – “romeo & julia”
Shakespeares beroemde liefdestragedie Romeo & Julia. Het verhaal is door 
choreograaf Ed Wubbe teruggebracht tot twaalf scénes, die de essentie 
van de tragedie weergeven. Met zijn eigen energieke dansstijl en muziek uit 
diverse culturele windstreken laat Ed Wubbe het universele en tijdloze als het 

eigentijdse karakter van het klassieke thema zien. De voorstelling wordt muzikaal 
voortgestuwd door een ensemble van internationale topmusici.
Romeo & Julia is een spectaculaire voorstelling die mede dankzij de grootse 
prestaties van de dansers blijft inspireren en ontroeren. 
aanvang: 20:30 uur, entree: € 6,50/ r’pas € 4,90

vrijDag 23 novembe: stichting Dock met open poDium

Laat je talent zien! Dat kan in LCC Castagnet op vrijdag 23 november.
LCC Castagnet organiseert in samenwerking met Stichting Dock (jongerenwerk), 
weer een open podium, dus als je kunt zingen, rappen, muziek maken of wat dan 
ook, geef je dan snel op bij Stichting Dock, tel. 06 - 38634835 of mtiel@dock.nl
aanvang: 20:00, entree: gratis!

vrijDag 30 november: theater van santen met De sinterklaasbanD ( 3 – 8)
Roodkapje, de Jager en de Wolf komen zingend op, want ze hebben er zin in. Een 
optreden! Lekker zingen met de kinderen en de ouders in de zaal.
Maar… het is de bedoeling dat ze Sinterklaasliedjes gaan zingen.
Roodkapje, de Jager en de Wolf vragen aan de kinderen welke liedjes ze dan 
moeten zingen. Dat blijkt helemaal niet zo moeilijk te zijn, maar Roodkapje, de 
Jager en de Wolf hebben ook nog een verrassing……
aanvang; 16:00 uur, entree; € 4,50/ r’pas € 3,40

inlichtingen: lcc castagnet, larikslaan 200. telefoon 422 50 96.

verwacht in December: 
kinDertheater jacobus wieman  cruise control (jazz)
kerstconcert young christian singers een mooie kerstfilm!
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Na enige jaren van algehele ontregeling functioneerden zij de laatste twee jaar 
weer helemaal goed. Het slaan van de hele en halve uren bood mij houvast in 
mijn dagelijkse en nachtelijke ritme. De kalme slag stelde mij telkens gerust: de 
klok slaat in elk geval nog, de tijd gaat door.
Wat is er nu gebeurd met de klokken? Waarom slaan zij niet meer? Wie heeft 
hier aandacht voor? Komen zij ooit weer tot slaan?
 
Schiebroek zonder klokken die ons het moment van dag en nacht laten weten: 
dat kan toch niet in deze tijd? Geef Schiebroek met het slaan van de klokken 
haar tijd van vroeger terug!  

Caroline de Pater

Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek 

LIDORGANISATIES
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
s.sinnecker@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Stichting Kunstfestival
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Mw. M. Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek
Mw. L. van Kleij-Gouw tel. 422 97 16
LETS Ruilwinkel
SVR, tel. 292 36 66
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. v.d. Meer, tel. 223 34 66
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl

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

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

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

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 29 
november 2012. U kunt uw kopij vóór 12 
november 2012 inleveren. 
Redactieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Klankbordgroep Zuringstraat
Mw. W. Hoogervorst, tel. 422 77 28
Actiecomité Asserpark
Mw. M. Plooij, tel. 422 77 28
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Bewonersgroep Hamakerstraat
Mw. L. Samson, tel. 840 64 09
Bewonersgroep Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761
Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid
Cocky van Trigt, tel. 418 29 46.
Blok’s Paperwork
Sjoerd Brunia, tel. 422 77 28

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

Leven in Schiebroek

U SCHRIJFT ONS...
kerkklok! (1)
Sinds acht jaar woon ik met veel plezier in Schiebroek. Er is echter een 
ding dat mij, wekelijks, uitermate stoort… het luiden van de kerkklokken op 
zondagochtend.
Tweemaal worden de klokken geluid! Met name de eerste ronde is het meest 
indringend vanwege de duur en het enorme geluid. En is men van de eerste 
schrik èn irritatie bekomen, dan begint de ellende weer!! 
Ik vraag mij af of dit nu werkelijk nodig is? Kan het niet wat beschaafder? Een 
korte ronde die een stuk minder indringend is lijkt mij beter op zijn plaats. Er 
zijn namelijk ook mensen die gewerkt hebben en net gaan slapen. Anderen, 
onder wie ik zelf, willen gewoon zelf weten hoe laat en met welk geluid zij 
eventueel wakker willen worden! 
We zijn in het leven al bijna de gehele dag omringd door allerlei geluiden dus 
waarom dan ook nog op de zondagochtend? Het luiden zoals dat nu gebeurt 
is, mijn inziens, niet meer van deze tijd en onnodig en ik zou dan ook zeer 
verheugd zijn als ik op zondag op een aangename manier kan ontwaken en met 
met een goed gevoel mijn dag kan beginnen!

Barbara Braun

kerkklok! (2)
De klokken van de Goede Herderkerk slaan sinds een half jaar niet meer het 
hele en halve uur: ze zijn stil gevallen.
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CSI SCHIEBROEK

VROUW RIBES 
EN WERKERVARING

Onlangs las ik in het Algemeen Dagblad dat een paar duizend inwoners van 
de wijken Schiebroek en Bloemhof een zogenaamde DNA-spray krijgen om 
sieraden en andere kostbaarheden thuis te merken in de strijd tegen overvallen 
en inbraken. Gestolen spullen worden daardoor onverkoopbaar omdat in 
combinatie met deze actie extra controles bij opkopers uitgevoerd worden.

Wij wisten al een tijdje dat de Gemeente Rotterdam bezig was met extra 
maatregelen in het kader van het offensief tegen overvallers en woninginbrekers. 
Ondanks dat waren Frits en ik blij toen stadsmarinier Jur Verbeek onze wijk 
expliciet in het krantenartikel noemde.

Woninginbraken komen in Schiebroek niet iedere week voor maar wel vaak in 
hardnekkige golven. Wij weten inmiddels ook uit de statistieken dat er tijdens 
de wintermaanden (donkere dagen) veel inbraken zijn met een piek rond de 
feestdagen.
De meeste inbraken worden gepleegd door “shoppende” criminelen, die in 
Schiebroek een goede kans zien hun slag te slaan.
Dit jaar hebben wij in een viertal gevallen in Schiebroek de criminelen op 
heterdaad kunnen aanhouden omdat bewoners het alarmnummer 112 belden.
Dus een tip: gedraagt iemand zich ongewoon rond een woning...

BEL 112!

DAAR VANG JE OOK 

INBREKERS MEE! 
Uiteindelijk is dit niet genoeg. Sommige woningen zijn soms nog heel slecht 
rondom verlicht en niet van afdoende hang- en sluitwerk voorzien.
In verband daarmee houden wij in de wijk straatacties met onze partners en 
kunnen ook eventueel een advies op maat laten maken.
Hebt U nog vragen, bel of mail ons gerust.
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

DNA-SPRAY!

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

Mijn buurjongen kwam zijn hart bij me uitstorten. 
Zijn moeder en hij zijn niet meer helemaal on speaking 
terms sinds zij ijverig alle slijtplekken in zijn jeans heeft 
gestopt. Wist zij veel dat dat design was… maar nu had hij andere problemen: 
vorig jaar heeft hij met vlag en wimpel zijn ROC-diploma gehaald en sindsdien 
mag hij zich dus aansluiten bij het leger jeugdige werklozen. 

Uitgezakt in een stoel op de waranda en snoepend van mijn eigen 
kweektomaatjes doet hij zijn verhaal. “Echt, vrouw Ribes, het valt niet mee. Ik 
probeer van alles op mijn eigen vakgebied, krijg niet eens antwoord. Ga naar 
de banenbeurs, krijg zes keer in tien minuten te horen dat ik niet ben wat ze 
zoeken.” “En nu”, zegt hij met zijn mond vol, “ben ik naar dat uitzendbureautje 
op de Kleiweg gegaan, u weet wel voor veldwerk, tomaten, paprika’s, dat soort 
dingen. En wat denkt u? Ze zeiden dat ik niet in hun doelgroep pas, want ik 
heb geen ervaring! Kun je niet lezen vroegen ze nog, we vragen plukkers met 
ervaring! Ik kon dat ook niet lezen want het stond er in het Pools, maar nu 
vraag ik u, ervaring!”

“Maak jij je maar geen zorgen”, zei ik, “je bent prima zelfoplossend bezig.” Hij 
keek me niet begrijpend aan waarop ik wees naar mijn volledig leeggeroofde 
tomatenplant. “Ga jij maar lekker terug hoor,  je hebt nu ruime ervaring!”

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

Lieve mensen,
Oktober... oogstmaand! En dat is precies wat ik ook zo 
graag wil doen. De zomergroenten zijn geoogst, nu ben ik 
bezig met het fruit. Mijn stadstuintje staat er, ondanks of 
misschien wel dankzij alle nattigheid, goed bij. De bloemkool 
en de boerenkool groeien gestaag, over de spruitjes gaat 
straks de eerste vorst en die maakt ze zoet, zegt men. Het 
is een mooie maand, oktober. Vol warme kleuren en zoete 
geuren. Een drukke tijd ook omdat we moeten oogsten wat 
we gezaaid hebben, ook met het magazine. Hopelijk zijn we 
erin geslaagd om uw aandacht te vangen en vast te houden. 
Om saamhorigheid te bevorderen, ons leven met elkaar in 
onze mooie tuinstad te verlevendigen. 
Daarom stuur ik in oktober aan veel mensen een 
berichtje met het verzoek om een donatie voor ons 
magazine. En mocht u dat niet in de bus krijgen, dan 
kunt u uw welgemeende bijdrage ook overmaken op ons 
bankrekeningnummer 59 0484 t.n.v. Samenwerkende 
Bewonersorganisaties Schiebroek. Dank u wel! 

een lieve groet van L   Sje
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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 


