
LE
VE

N 
in

 S
CH

IE
BR

OE
K

H
ét

 w
ijk

bl
ad

 v
oo

r 
Tu

in
st

ad
 S

ch
ie

br
oe

k,
 5

8
st

e 
ja

ar
ga

ng
 n

r. 
5

 - 
ui

tg
av

e 
va

n 
de

 S
am

en
w

er
ke

nd
e 

B
ew

on
er

so
rg

an
is

at
ie

s 
S
ch

ie
br

oe
k

SEPTEMBER

2012

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

Natuurlijk Schiebroek!
20 jaar Kunstfestival Schiebroek
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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

SUMMER SALE: tot 50% KoRting! 
Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs

tel. 010-7518363/06-48277450

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

Een op 50-jarige leeftijd ontslagen en zeer moedeloze 
journalist gaat met tegenzin een weekje met een vriend mee 
naar India. En onverwacht… besluit hij te blijven!
Reden? Een Indiase ”filosofische” textielhandelaar wordt zijn 
vriend en tezamen met deze vriend belandt hij midden in de 
roerige Indiase samenleving en beleeft daar bizarre avonturen.
 
Hilarisch zijn de visies die de Indiër Yogi heeft op het 
dagelijks leven. Zijn onuitputtelijke optimisme, zijn ideeën 
en oplossingen voor dagelijkse problemen zorgen dat je de 
Indiase wereld van corruptie en steekpenningen heel anders 
gaat zien.
 
Na “de 100-jarige man die uit het raam klom”, toevallig 
ook een Zweed (wordt dit het land van de zwartkomische 
schrijvers?), wederom een vermakelijk boek!

De keuze van Henriëtte:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

mikael bergstrand:

 
MOOISTE HANDEN 

VAN DELHI
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PEPPELWEG KIJKT AL WEER VOORUIT! 

Dat was even hard schrikken die 25e  juni. Corporatie Havensteder en 
projectontwikkelaar IJsselhof hebben de herstructureringsplannen voor de 
Peppelweg afgeblazen. Op dit moment financieel niet haalbaar zeiden ze. 
Aldus radio Rijnmond. Dat klinkt eng, maar waar hadden ze het ook alweer 
over, wat hield het eigenlijk in, die herstructurering?
Het was even graven in de archieven, maar toen wisten we het weer: de 
inhoud van die Peppelwegplannen. Het gaat hier om twee plannen: één 
voor de Oude Peppelweg (het plan Lupine voor het gedeelte dat loopt van 
AH tot Kastanjesingel) en een tweede plan voor het nieuwe gedeelte van 
het winkelcentrum. Dat tweede plan is het herstructureringsplan dat nu niet 
doorgaat. 

fraai stukje schiebroek
Het plan voor de oude Peppelweg – de nieuwbouw Lupine – is al voor een 
deel gerealiseerd; achter AH en achter de “Verhagekant” van de winkelstraat is 
een geheel nieuwe woonbebouwing gekomen. Alleen aan de Oude Peppelweg 
zelf moet nog sloop en nieuwbouw plaatsvinden, maar begin 2013 is ook dat 
onderdeel van het plan aan de beurt. Dan zullen ook daar woonhuizen komen 
en een zogenaamde woonservicezone. Hierin zullen aan zorg gerelateerde 
bedrijven en winkels worden gevestigd en woningen. Een aantal van die 
woningen zal speciaal geschikt zijn voor mensen die zorg behoeven. Een mooi 
en ambitieus plan. Naar verwachting zal het nog wel enige jaren in beslag 
nemen voordat die nieuwbouw helemaal gereed is, maar dan hebben wij er een 
fraai nieuw stukje Schiebroek bij!

ramp?
Het plan voor de nieuwe Peppelweg – het herstructureringsplan dat nu dus is 
afgeblazen – is een heel ander plan. Vanuit de gedachte dat het winkelcentrum 
“strak” de 21e eeuw in moest gaan werd een ingrijpend plan opgesteld. Het 
hield in dat de winkels geconcentreerd zouden worden in het gedeelte tussen 
Kastanjesingel, Meidoornsingel en Ganzerikplein met in het centrum één of 
meer supermarkten en de mogelijkheid tot overdekt parkeren. Dat klinkt heel 
mooi. Dus was het even heel hard schrikken dat het niet door gaat. 
Maar betekent dat het einde van de wereld of, iets kleiner gedacht maar even 
goed een ramp, het einde van de Peppelweg?

Al lopend over de Peppelweg krijg je die indruk niet.  Hooguit denk je dat het 
allemaal wat mooier zou zijn als het zomerzonnetje zich wat vaker zou laten 
zien. Maar even goed wordt er ijs gegeten bij de ijssalon, gespeeld op de 

klimgans en geflaneerd over de winkelstraat. Menigeen trotseert de grauwe lucht 
en zit met zijn kopje koffie toch gewoon aan een tafeltje buiten. 
Binnen in de winkels hoor je opgewekte gesprekken tussen winkelier en klant 
over de vakantie of wordt er eensgezind gemopperd over het weer: “Doe me dan 
toch ook maar wat van die aanbieding om thuis op te vrolijken” zeggen we dan. 

afwisselenD winkelbestanD
Wie loopt over de Peppelweg ziet een winkelstraat met een afwisselend 
winkelbestand. De grote ketens zijn er, maar ook mooie zelfstandige winkels 
en kekke kleine zaakjes. Een winkelstraat met op zijn tijd een evenement 
dat uitgroeit tot een ontmoeting voor de hele wijk en daarbuiten. Op dit 
moment kijken we uit naar het Kunstfestival, ieder jaar weer een uniek feest, 
zoals dat nergens anders in Rotterdam georganiseerd kan worden. Maar 
daarnaast zijn er nog talloze activiteiten, vaak georganiseerd door een actieve 
winkeliersvereniging. Nee, al lopend over die Peppelweg kun je van alles 
bedenken, maar niet dat dit nu een winkelcentrum is dat op sterven na dood is.

levenDig!
Maar natuurlijk was er wel een goede reden waarom het herstructureringsplan 
was opgesteld. Na meer dan 50 jaar intensief gebruik is de Peppelweg best 
aan een facelift toe, zo goed als dat een woonhuis aan een verfje en een 
behangetje toe zou zijn. “Strak” de 21e eeuw in is een goede gedachte, per slot 
is dat een eeuw met andere wensen en behoeftes dan die van 1950. Toen had 
je, om maar iets te noemen, nauwelijks parkeerruimte nodig. Heel Nederland 
deed zijn boodschappen op de fiets – doen we trouwens nog steeds graag op 
de Peppelweg –, maar tegenwoordig gaan we voor het grote werk met de auto 
in plaats van dat de leverancier het komt afleveren (was toch wel mooi, vooral 
dat beleefde tikje tegen de pet bij het betalen). Anno 2012 is het van belang 
of een winkelcentrum wel goed bereikbaar is met hedendaags vervoer, of je 
je vervoermiddel er dan ook kwijt kan en vooral niet kwijtraakt en of je er kunt 
lopen zonder te struikelen over allerlei hindernissen. 

In onze enquête in het vorige nummer werden dit soort zaken, gebrek aan 
parkeerruimte en ongelijke stoepen om te lopen, genoemd als minpunten 
van de Peppelweg. Maar niet dat de mensen er niet zouden willen lopen!  
Integendeel, met zijn allen dragen wij die Peppelweg een warm hart toe. Ach, 
denk je dan, als dan zo’n ambitieus plan van een projectontwikkelaar niet door 
kan gaan, dan moeten we toch met simpeler middelen ook ons doel kunnen 
bereiken? Tijdens onze enquête kregen wij al een waterval aan ideeën over 
ons heen. Ideeën over de aankleding van de straat, de winkeltjes die we er nog 
wel bij wilden zien. Gewoon van de mensen die langskwamen. En het kan niet 
anders of ook de winkeliers hebben een lijstje met wensen.  Stuk voor stuk 
ideëen en wensen waarvoor maar één voorwaarde echt noodzakelijk is om ze te 
laten werken: een levendige winkelstraat. Die hebben we!
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ALGEMENE RECHTSPRAKTIJK/
STRAFRECHTSPECIALIST

BLOK’S PAPERWORK
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
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EEN WAAR SCHIEBROEKS LUSTHOF
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Aan de rand van onze mooie tuinstad ligt een waar lustoord: volkstuincomplex 
Lusthof. Het complex dat eind jaren ‘50 werd aangelegd is een eldorado voor 
de mensen die er met hart en ziel tuinieren en is van grote betekenis voor 
Schiebroek. Want je kunt er gewoon naar toe wandelen, ook als je geen lid 
bent. Lusthof is namelijk onderdeel van het Schiebroekse Park en daarmee 
openbaar wandelgebied. Het bestuur van Lusthof kijkt verder dan alleen de 
tuin: als het aan hen ligt, komen er veel meer mensen genieten van de vele 
mogelijkheden op deze tuin. De redactie ging er een kijkje nemen en sprak 
met voorzitter Sonja van Idsinga.

onbezorgDe jeugD
Sonja was in 1962 drie jaar oud toen haar ouders een stukje grond verkregen 
op Lusthof. Het Schiebroekse Park was nog een kale boel, de aanleg van de 
tuin stond in de kinderschoenen. In en na de oorlog was er met name in het 
westen van ons land veel belangstelling voor het verbouwen van eigen voedsel. 
In Rotterdam zijn er ruim 40 volkstuinverenigingen.
Aanvankelijk werd er alleen getuinierd, hoewel hier en daar ook wat kleine 
bouwsels als schuilplek voor de regen dienden. In de loop van de jaren 
veranderde dat: er kwamen huisjes op te staan, waar de mensen in konden 
overnachten.  Sonja: “Mijn hele jeugd ben ik op de tuin geweest. Het was een 
actieve vereniging en er werd van alles georganiseerd. De parkeerplaats stond 
vol fietsen; er waren maar vier auto’s. Het was zo onbezorgd en leuk. In het 
vroege voorjaar, als het eerste werk weer gedaan moest worden, ontmoette je de 
vriendjes en vriendinnetjes waar je in het najaar nog mee gespeeld had en je 
pakte de draad gewoon weer op. In die tijd werd er nog niet zoveel met vakantie 
gegaan. De tuin was onze vakantie. Mijn moeder nam de pannen en potten van 
huis hier mee naar toe. Wij hadden een groot gezin en er moest creatief worden 
omgegaan met de kleine ruimte in het huisje. Aan de balken hingen touwen en 
daartussen paste een plank, zodat we met z’n allen aan de geïmproviseerde 
tafel konden eten. 
Er waren op het complex twee toiletgebouwen en in de paden stonden palen 
met een kraantje. De huisjes waren niet aangesloten op water, dus wasten de 
mensen hun aardappeltjes onder het kraantje op het pad. Iedereen gebruikte 
butagas (dat gebeurt nog steeds) en het bekende petroleumstelletje. Er is 
geen electriciteit in de huisjes, daar hangt een te hoog prijskaartje aan, maar 
daarnaast wil Lusthof ook een complex zonder stroom blijven om de rust te 
waarborgen.”

voorschriften
Sonja vervolgt: “Er waren strenge voorschriften voor de tuinen, waaraan 
iedereen moest voldoen. Begin jaren ‘60 was er ook een commissie van leden 
die de tuinen keurden. En had je toevallig dat jaar de tuin niet helemaal op tijd 
netjes gemaakt, dan werd dat met naam en toenaam vermeld in het clubblad. 
Dat zette nogal eens kwaad bloed en het zorgde ook voor afgunst. Om de sfeer 
op de tuin te bevorderen is men daarmee gestopt. 
Maar er zijn veel meer veranderingen gekomen, er is meer diversiteit. Toch 
blijven wij vasthouden aan het ooit gestelde doel: je komt hier om te tuinieren. 
Als je dat niet doet loop je de kans dat mensen de hele tuin betegelen en dat is 
beslist niet de bedoeling. Wat dat betreft hebben we het tij nu mee, hoe gek dat 
ook klinkt: steeds meer mensen willen hun eigen groenten kweken en zijn 
ook bereid om zich voor de tuin en de vereniging in te zetten.” 

hanDen uit De mouwen
Het welvaren van een vereniging hangt of staat met de inspanning die leden 
willen doen. En dat wil nog wel eens lastig zijn, want in de afgelopen decennia 

is het passief consumeren toegenomen. En dat kan niet bij Lusthof. Van 
nieuwe leden wordt verwacht dat ze zich ook inspannen om de gezamenlijke 
werkzaamheden te verrichten, anders moet het bestuur iemand inhuren en dat 
is eenvoudigweg te duur. Het zou immers leiden tot verhoging van de contributie 
en daar zit nu echt niemand op te wachten. Handen uit de mouwen dus, niet 
alleen in eigen tuin, maar ook om het complex zo mooi mogelijk te houden. 

projecttuin
Naast de particulieren tuinen is er een gemeenschappelijk deel: de kweekkas. 
Enthousiaste tuinders kweken hier o.a. ‘vergeten groenten’. Ook asperges 
worden er gekweekt. De tuin is een lust voor het oog en het leuke is dat je daar 
ook gewoon mag tuinieren als je in de wijk woont. 
“Er zijn mensen die hun tuin missen als ze naar een flat verhuisd zijn, maar 
die kunnen hier hun hart ophalen”, zegt Sonja met gepaste trots. Het is de 
bedoeling dat de vereniging in de wijk en bijvoorbeeld ook op scholen gaat 
kijken of mensen hierin geïnteresseerd zijn. “Wij vinden het heerlijk om te 
tuinieren en delen dat graag met anderen. Op de tuinen zelf zien we gelukkig 
weer de stokbonen terug. En je ziet dat mensen die het tuinieren als hobby 
hebben, ook experimenteren. Je leert van elkaar en met elkaar en dat komt 
Lusthof ten goede. De tuinen laten meer verscheidenheid zien en dat is veel 
leuker om naar te kijken. Wij doen ook mee aan de “Verborgen tuinen” en dan 
krijgen we veel enthousiaste bezoekers.”

goeDe buur 
In de afgelopen jaren is er rondom de tuin heel wat gebeurd. Het Schiebroekse 
Park is op de schop gegaan en volkstuincomplex Lusthof heeft buren gekregen: 
de manége, voetbalclub VOC en hockeyclub HCR. Als je van stilte houdt is 
het wel eens lastig als er een toernooi is, maar het bestuur probeert ergernis 
te voorkomen door goede en tijdige voorlichting aan de leden wanneer er 
activiteiten bij de buren zijn. Op die manier wordt getracht om irritatie zoveel 
mogelijk te voorkomen. Sonja: “Het is toch anders als je weet dat er een groot 
evenement is. Dan kunnen leden zelf besluiten of ze die nacht op de tuin willen 
overnachten of niet.”
Volkstuincomplex Lusthof doet op zaterdag 8 september mee met de Dag van 
het Kunstfestival op het Rododendronplein. Het thema ‘Natuurlijk Schiebroek!’ 
zullen zij op eigen wijze vormgeven. 
En... houdt u van wandelen? Loop dan eens langs op de tuin, u kunt er echt 
intens genieten. Er is altijd wel iemand aanwezig om u nadere informatie te 
geven. Volkstuinvereniging Lusthof, tel. 422 99 83.

Sonja van Idsinga is trots op volkstuincomplex De Lusthof
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Spindler Makelaars

THUIS       
IN SCHIEBROEK
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 13)

In de laatste aflevering kwam Gertie Romein aan het woord. Daar reageerde de 
heer Gans op. Ongeveer tezelfder tijd kwam er een e-mailbericht van mevrouw 
Speelman uit Italië. 
“Wat heb ik genoten van de verhalen over Schiebroek van Toen!
Ik kreeg van een buurvrouw van onze dochter die in de Larikslaan woont  een 
kopie van dit artikel. Zelf ben ik van een oudere generatie als de heer Zwaaf 
en ga verder terug in de tijd (1937). Ik ben de dochter van die mevrouw die de 
hoedenwinkel had in de Larikslaan de naam van het winkeltje was Maison Larix 
Dameshoeden (Larix met een x!). Moeder is na de oorlog aan huis dit winkeltje 
begonnen, zij was hoedenmodiste en kwam uit een artistieke familie. Haar 
moeder (mijn oma) had voor de oorlog ook een hoedenwinkel en maakte zoals 
mijn moeder hoeden zelf van stofjes en bont.
Mijn moeder is in 1934 in dit huis komen wonen en is nooit verhuisd, helaas is 
zij in 1990 op 85e jarige leeftijd overleden, maar het huis is nog steeds van de 
familie. Nu woont onze dochter met haar gezin erin. Mijn broer Hans Speelman 
en ik hebben heerlijke herinneringen aan Schiebroek. Jan Perridon was een van 
zijn beste vrienden. 
Toen wij kind waren had je maar weinig straten; de Larixslaan was heen en 
terugverkeer met in het midden bomen en een plein waar wij altijd speelden. 
De Sint Pauluskerk was er sinds 1942; daarnaast het gymnastieklokaal en de 
lagere school zoals nog steeds. Naast de kerk had je alleen maar weilanden 
tot aan de Ringdijk. En aan de andere kant naast de school weiland tot aan 
het Wilgenplasstation. De Kastanjesingel liep door tot aan de Wilgenlei. De 
Peppelweg en alle straten daar om heen zijn natuurlijk van na de oorlog.
De bus naar Schiebroek via de Ringdijk had zijn beginpunt aan de 
Kastanjesingel hoek Larixlaan. Het eindpunt was aan de Kootsekade 
(Hillegersberg).”
Dit keer laten we Nannie Hogerseijl aan het woord. Net niet geboren in het 
zelfstandig dorp Schiebroek, maar desondanks in hart en ziel een Schiebroekse.

kinD in schiebroek
Nannie vertelt met een glimlach: “In 1944 werd ik geboren in hetzelfde huis 
als waarin ik nu nog steeds woon. Er zijn twee oudere broers waarmee ik mijn 
herinneringen deel. Als ik terugdenk aan mijn jeugd dan moet ik een jaar of 
vier zijn geweest toen ik mij bewust werd van mijn omgeving. Mijn vriendinnetje 
woonde op de hoek van de Adrianalaan en de Palmweg, ze heette Geusje. 
Zij mocht naar de kleuterschool en ik herinner me dat ik dat niet leuk vond, 
deels omdat zij dan niet meer met mij kon spelen, maar ook omdat ik niet 
naar school ging. In die tijd was het niet vanzelfsprekend dat je naar de 

Nannie in de zweefmolen tijdens de kernis op de hoek van de Larikslaan en de Kastanjesingel

kleuterschool ging en mijn schooltijd begon dan ook pas toen ik op mijn zesde 
naar de Adrianaschool, de openbare school aan de Schoolstraat, ging. Van de 
school herinner ik mij juffrouw van der Haar uit de vierde klas het best; zij was 
heel lief. Het kan zijn dat mijn herinnering wat gekleurd is, want moeder placht 
nogal eens wat rozen uit de tuin voor de juffrouw af te snijden... 
Handwerken vond ik niet leuk, sokken breien met vier naalden, niets voor mij. 
Over breien gesproken: wij droegen ook van die gebreide onderbroekjes. Die 
ribbels deden zo zeer als je lang op de houten schoolbankjes zat! In de vijfde 
klas stapte ik over naar de Prinses Ireneschool aan de Aronskelkstraat. De 
school is later afgebrand.
Wij speelden dicht bij huis op de singel en op het landje voorbij de Larikslaan. 
Of we deden ‘busjetrap’ in de lege straten. Voetballen was riskant, er sneuvelde 
wel eens een ruit. Dan werd de bal afgepakt door de wijkagent, waarna hij werd 
uitgejouwd met:”Juut, juut, bal in je zak’. Geheid dat hij achter je aan kwam!
Een mooie herinnering heb ik aan de kermis op de hoek van de Kastanjesingel 
en de Larikslaan. Die zweefmolen, prachtig! Toen in de Cipreslaan huizen 
gebouwd werden, waren wij altijd te vinden op de bouwplaats, voor kinderen is 
dat een ontdekkingstocht. 
Aan de Kamillestraat stond tussen de huizen in ‘Ons Huis’, waar allerlei 
activiteiten voor kinderen georganiseerd werden. Ook in de Petuniahof is een 
buurthuisclubje geweest.”

vakanties
Nannie vervolgt: “Mijn vader was gids bij de Nederlandse Reisverening en 
moest een paar maal per jaar voor een reis naar het buitenland. Eenmaal 
per jaar ging moeder mee en wij kinderen logeerden dan bij vriendjes of 
vriendinnetjes. Zo heb ik eens gelogeerd bij Peter Nederveen, die later van grote 
betekenis voor Schiebroek werd vanwege zijn strijd tegen de uitbreiding van het 
vliegveld. Als dank voor de logeerpartij mochten de kinderen dan in de vakantie 
met moeder en ons mee. Vader bleef thuis, want die had zijn vrije dagen al 
opgenomen. Er werd een huisje gehuurd in Epe, Soestdijk of Rockanje en we 
hadden het heerlijk met al die kinderen.
Een paar keer per jaar, als het mooi weer was gingen we met het hele gezin 
naar Scheveningen. We vertrokken vanaf station Wilgenplas, waar de trein direct 
doorreed naar het strand van Scheveningen. Vader nam dan een grote parasol 
mee. Wij zwommen ook in het Wilgenplasje, heerlijk was het er!”

lees verder op pagina 11
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KUNSTFESTIVAL VIERT 20e VERJAARDAG MET THEMA: NATUURLIJK SCHIEBROEK! 
Dat is een leuk vooruitzicht: een verjaardagsfeestje waar de hele wijk naar toe 
kan. U ontmoet er oude bekenden, uw buren en uw vrienden en familie. In een 
geweldig sfeervolle omgeving. Nergens anders wordt dit vertoond, het is een 
uniek Schiebroeks Wereldfeest! De vrijwilligers van het Kunstfestival staan er 
borg voor dat u een exclusief feest wordt aangeboden. Natuurlijk niet alleen 
op de Dag van het Kunstfestival op zaterdag 8 september, maar ook bij de 
andere activiteiten is het extra feestelijk. Kunst in de Etalage en Schrijvers in 
Schiebroek: alles krijgt een extra feestelijk tintje. Dus trek uw beste pak aan 
en kom de jarige feliciteren!

ZATERDAG 8 SEPTEMBER:

DAG VAN HET KUNSTFESTIVAL
We beginnen de verjaardag met het zingen van het Schiebroekse Volkslied. De 
tekst treft u hieronder aan. Zorg dat u om 11.00 uur op het Rododendronplein 
bent! Leo van Atten (zoon van de auteur), dirigente Mariska de Waay, pianist 
Wiebe Zijlstra, het Wilgenstam kinderkoor en het koor van de Wilgenkoepel hef-
fen graag, samen met ú, het lied aan! 

VOLKSLIED SCHIEBROEK
Ons mooi SCHIEBROEK zoo mag met recht

Schiebroek toch wel genoemd
Het wordt om de aantrekk’lijkheid

Door ieder graag geroemd
Wie stilte en wie land’lijkheid
En wie natuurschoon mint

Die woont met graagte in Schiebroek
Waar hij dat alles vindt

Men vindt er lanen, mooi en breed
Men woont er bij den Plas

Men snuift de frisse geuren op
Van ’t malse groene gras

Daar stijgt de leeuw’rik op uit ’t veld
Daar hoort men het : Koe-koek!
En men leeft mee met de natuur

In ’t land’lijk mooi Schiebroek

Daar vindt men geen kazernebouw
Die ’t gouden zonlicht weert

  Dan wordt door volop licht en lucht  
De levenskracht vermeêrd

Daar groeit en stoeit de dart’le jeugd
En wordt er sterk en kloek
’t Is voor de kind’ren ideaal

In ’t mooi, gezond Schiebroek

Schiebroek! Een plaats vlak bij de stad
Maar zonder stadsgedruisch

En wie van rustig wonen houdt
Voelt in Schiebroek zich thuis

Die brengt zijn vrijen tijd niet in
’t Lawaai der grootstad zoek

Maar woont, geniet, en leeft, en tuint
In ’t rustig, mooi Schiebroek

            (tekst: A. van Atten)

DE GROTE PARADE: 12.00 - 16.00 UUR
De succesvolle workshops voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 
Ze kunnen er zich helemaal uitleven! De Kinderboerderij is er, evenals 
volkstuinvereniging Lusthof, Scrap natuurlijk en er is een heel leuke viltworkshop 
waar je heerlijk met natuurlijk materiaal kunt werken.
Poppentheater Xiewel neemt je mee in een avontuur en er is nog veel meer om 
van te genieten. Vergeet vooral niet naar het Kinderkookcafé te gaan, daar kun 
je heerlijke gerechtjes klaarmaken en opeten of opdienen op het seniorenterras, 
waar je ouders, tantes, ooms, oma’s en opa’s natuurlijk van harte welkom 
zijn! En dit jaar maken we een grote pan soep, dus als je komt kun je meteen 
groenten gaan snijden. Dat wordt smullen!

DE TROMBOLA
Daar moet iedereen naar toe! Want daar zijn de mooiste prijzen te winnen. Net 
als ieder jaar kun je voor een klein bedrag een groot cadeau winnen. In de grote 
organisatietent vindt u de ‘Trombola’ en ziet u meteen welke prijzen er te winnen 
zijn. Meedoen met onze Trombola betekent dat u de activiteiten een warm hart 
toedraagt en ze ook nog financieel steunt. 
Meedoen dus!

STRAATARTIESTEN
Straatartiesten zijn het toefje op de Kunstfestivaltaart! Ze zijn altijd het bekijken 
en beluisteren meer dan waard. Dit jaar zijn De Flageolettes erbij, evenals de 
Troubadours Martin en Paul. Antje en Jantje doen aan acrobatiek en natuurlijk 
is de paardentram er ook weer. De rest houden we nog even geheim, want dat 
hoort bij een verjaardag...

HET ROTTERDAMS PHILHARMONISCH BLAASORKEST     
Een mond vol en de hele hoek van de straat ook! Wat een fantastisch orkest. 
Meer dan veertig mensen spelen prachtige melodieën vol heimwee, bitterzoete 
herinneringen, huiver en liefde voor de natuur. 

STRAATTHEATER HILARIA met VLIEGENDE HONDEN BIJTEN NIET!
Hoe bereid je een voorstelling ’Vliegende honden bijten niet!’? 
Je neemt een hele roedel zelfgefokte honden van schuimrubber. Je voegt 
daarbij een hoop attributen: hoepels, rood velours met gouden franjes en een 

HOERA!
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KUNSTFESTIVAL VIERT 20e VERJAARDAG MET THEMA: NATUURLIJK SCHIEBROEK! 

KUNSTFESTIVAL
20 jaar SCHIEBROEKS WERELDFEEST
Met elkaar en voor elkaar... Samen maken we Schiebroek zoveel leuker! Daar 
hoort vriendschap bij. Doet u mee?
Voor slechts € 12,- per jaar op bankrekening 1556 54 543 bent u onze vriend 
en houden wij u op de hoogte van alle activiteiten!
Toe... maak dat bedrag over en vergeet vooral niet uw naam en adres te 
vermelden, dan kunnen wij u nog een leuke attentie sturen.
Reuze bedankt voor uw bijdrage!
              De vrijwilligers van het Kunstfestival

bloedstollende zaagkist. Klop dit op tot een hoop korte, humoristische acts en 
kruid die met frisse nonsens en knotsgekke kolder. Roer er vervolgens veel live 
muziek (saxofoon en slagwerk) doorheen. Laat er tenslotte twee variétéartiesten 
op los. Als resultaat krijg je een verwarde chaos van honden en toeschouwers, 
opgediend als één groot feest. Zorg dat u op tijd erbij bent!

KUNSTMARKT
Op zoek naar een uniek cadeau? Sla dan je slag op de kunstmarkt. Er zijn 
dit jaar, naast de trouwe kraamhuurders, weer vele nieuwe gezichten te zien. 
Het zal, net als anders, een kleurrijke markt zijn waar van alles te koop is: van 
handbeschilderde zijden shawls tot keramiek, van aquarellen tot houtsnijwerk. 
Kunstobjecten voor een aangename prijs: verras er eens iemand mee! De markt 
begint om 10.00 uur!

KUNST-in-de-ETALAGE
Van 4 tot 25 september kunt u langs de etalages op de Peppelweg lopen en 
genieten van de daar tentoongestelde kunst. De kunstenaars hebben een werk 
gemaakt dat past in het thema “Natuurlijk Schiebroek!”. 
Kunst-in-de-Etalage is een wedstrijd en wordt georganiseerd door de Stichting 
Kunstfestival Schiebroek in samenwerking met de Winkeliersvereniging 
Schiebroek. Een deskundige jury beoordeelt de kunstwerken. In de week van 10 
september vindt de prijsuitreiking plaats in de bovenzaal van Castagnet.

In samenwerking met Boekhandel Coelers en Bibliotheek Schiebroek-Hillegers-
berg organiseert de Stichting Kunstfestival Schiebroek tweemaal per jaar een 
SCHRIJVERS-IN-SCHIEBROEK-avond in Cultureel Centrum Castagnet.
Op donderdag 20 september is er weer een nieuwe gast in de theaterzaal van 
Cultureel Centrum Castagnet. De avond begint om 20.30 uur, de zaal is om 
20.00 uur open. Kaarten à € 9,- p.p. (inclusief een kopje koffie/thee en een 
versnapering) zijn vanaf 1 september verkrijgbaar aan de balie van 
LCC Castagnet en bij Boekhandel Coelers, Peppelweg 124.

SCHRIJVERS in SCHIEBROEK

HUISKAMERROUTE SCHIEBROEK-H’BERG
Op zaterdag 15 en zondag 16 september kunt u genieten van 
kleinkunst in de huiskamer tijdens de Huiskamerroute Schiebroek-
Hillegersberg. Het is de vierde keer dat deze route, die jaarlijks wordt 
afgewisseld met de Atelierroute, wordt georganiseerd. 
Het is ontzettend leuk om binnen te stappen in een aantal 
‘kamertheaters’ in onze deelgemeente, u bent er van harte welkom.

Wanneer u de huiskamers wilt bezoeken, doet u er goed aan een routeboekje 
op te halen. De boekjes (gratis) zijn verkrijgbaar op de Dag van het Kunstfestival 
op 8 september, bij bibliotheek, deelgemeentekantoor, LCC Castagnet en vele 
winkels. Heel veel plezier met de Huiskamerroute en...vergeet vooral niet om 
VRIEND te worden van het Kunstfestival, dan kunnen de vrijwilligers van het 
Kunstfestival deze activiteiten blijven organiseren.

Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u hartelijk uit voor onze 20e verjaardag!
U bent op zaterdag 8 september a.s. vanaf 10.00 uur van harte welkom op het 
Rododendronplein om ons verjaardagsfeest mee te vieren. In onze exclusieve organisatietent 
krijgt u op vertoon van deze kaart een overheerlijke kopje koffie of thee met een versnapering. 
Wij hopen u op zaterdag 8 september te mogen begroeten!
  
         vrijwilligers Kunstfestival
cadeautip: 
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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!

Verjaardagstip: 

geef een “New Style” cadeaubon

modern, gewaagd 
of een 
compleet nieuwe look

“New Style”
Dames & Herenkapsalon

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

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!
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terug naar schiebroek
“Na de U.L.O. ben ik naar de kweekschool gegaan en ik heb daarvoor 
stage gelopen op mijn latere werkplek De Wilgenstamschool en op de 
montessorikleuterschool Tuinstad Schiebroek die toen nog gevestigd was aan 
de Sleedoornlaan. Met mijn zoon ben ik, na tien jaar afwezigheid, teruggekeerd 
naar Schiebroek en bij mijn moeder ingetrokken. Toen zij overleed kon ik 
gelukkig in het huis blijven wonen. Na mijn terugkomst in Schiebroek ben ik 
gaan werken op de Adrianaschool, die later fuseerde met de Wilgenroos tot De 
Wilgenstam. Daar heb ik met veel plezier gewerkt tot een paar jaar geleden, 
toen was het tijd om afscheid te nemen. 
Het was heel leuk om als juf in je eigen wijk te wonen. Nu nog komt het 
regelmatig voor dat ik ergens begroet wordt met: ‘Hé, Juf Nannie!’. Dat geeft me 
juist dat dorpsgevoel dat refereert aan het oude Schiebroek.
Na mijn pensionering ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. In het Sint Franciscus 
Gasthuis verzorg ik de bibliotheek, ik rijd met een kar met boeken langs de 
patienten. Daarnaast ben ik bij het Kunstfestival verzeild geraakt en doe daar, 
naast de versiering, het project Kunst in de Etalage. Dat vind ik zo leuk! 
Het biedt amateur kunstenaars de gelegenheid om hun werk te tonen. Het zijn 
juist de amateurs die soms een zetje moeten krijgen, want wat maken mensen 
toch prachtige dingen en wat jammer is het dat zij dat vaak voor zichzelf 
houden. Kunst in de Etalage is toegankelijk, het wordt goed gewaardeerd én op 
waarde geschat. Ik zou iedereen wel willen oproepen om daaraan mee te doen. 
Dan kom ik vanzelf een heleboel mensen tegen”

Wilt u reageren op dit artikel? 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.

vervolg van pagina 7 - Schiebroek van Toen (deel 13) KANSEN VOOR KINDEREN
Kansen voor kinderen is een Ontmoeting en Ondersteuningspunt bedoeld 
voor ouders, verzorgers en (mede) opvoeders van kinderen van 0 tot 18 jaar. 
De opvoeding van en omgang met kinderen kan af en toe knap lastig zijn. 
Misschien vindt u het moeilijk om duidelijke grenzen te stellen. Soms lost het 
zich vanzelf op, maar het kan ook zijn dat de situatie langer aanhoudt. 
Het opvoedsteunpunt heeft u het volgende te bieden:
* Pedagogische adviesgesprekken. Hier kunt u met uw persoonlijke vragen over  
 de opvoeding van uw kind terecht.  
* Cursussen voor ouders. Bestaan onder andere uit; Omgaan met pubers (11  
 t/m 18 jaar) start op 10 september 2012, Over geld en opvoeden (vanaf 6  
 jaar), Opvoeden & Zo start op 2 of 3 oktober 2012 (4 t/m 12 jaar) etc. 
* Ontmoetingsactiviteiten. De UKKIE-GROEP biedt ruimte voor het ontmoeten  
 van andere ouders waar u kunt praten over de opvoeding van uw kind. 
* Opvoedingsparty’s. U nodigt uw vrienden, vriendinnen en andere 
 belangstellenden bij u thuis uit. 
* Opvoedmail. Op onze website kunt u informatie vinden over de ontwikkeling 
 van kinderen en verschillende opvoedthema’s. 
 U kunt ook online een persoonlijke opvoedvraag stellen. 
* Infotheek/bibliotheek. U vindt daar (werk)boeken, folders, tijdschriften en
 dvd’s over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. 
 Het materiaal kan ook geleend worden. 
Voor meer informatie kunt ons bereiken op de volgende dagen:
Dinsdag, donderdag en vrijdag (van 9:00 – 14:30 uur), telefoon: 010-4222295 
E-mail: kansenvoorkinderen@thermiek.info, website:www.thermiek.info
Adres: Molterzhof 20 3052 VA Rotterdam 
U kunt natuurlijk ook geheel vrijblijvend eens een kijkje bij ons komen nemen.

DE HOGE LIMIET (deel 2)

Het stukje over de Hoge Limiet in het vorige nummer heeft heel wat pennen en tongen in 
beweging gebracht. Eigenlijk kwamen alle telefoontjes en e-mails op hetzelfde neer: HANDEN 
AF VAN DE HOGE LIMIET! Veel mensen wijzen erop, dat er al veel teveel van waarde gesloopt 
is in Rotterdam en vrijwel iedereen pleit ervoor dit enige stukje dat nog enigszins herkenbaar 
is van de geschiedenis van Schiebroek niet verder aan te tasten. “Wat weg is, komt nooit 
meer terug!” Verschillende schrijvers brengen hulde aan de bewoners van Hoge Limiet 75, 
die er hard aan werken om hun boerderijtje in oude glorie te herstellen. Zo kan het ook! Wist 
u, dat u de restauratie op internet kunt volgen? http://www.hogelimiet.blogspot.nl. En zeker 
ook de bewoners van Hoge Limiet 61 moeten hier genoemd worden. Zij hebben er alles aan 
gedaan om de oude boerderij met stal volledig in ere te herstellen en de karakteristieke 
buitengevel te behouden zoals die was. Aan dit soort mensen hebben wij te danken, dat de 
Hoge Limiet nog steeds het aantrekkelijke unieke stukje Schiebroek is, dat wij nog kennen. 
Eén lezer was net terug van een vakantie in Italië, toen hij dit stukje las (‘In Italië hebben 
ze veel meer historisch besef en zijn ze ook veel zuiniger op hun verleden’). Hij stelt voor 
gezamenlijk een burgerinitiatief te op te zetten, om een historisch lint als de Hoge Limiet 
beter te beschermen. Een goed idee, hoewel we door de manier, waarop de gemeente 
Rotterdam is omgegaan met het burgerinitiatief om Hillegersberg en de Bergse Plassen tot 
beschermd stadsgezicht te maken, wel wat sceptisch zijn geworden. 
Voor Hoge Limiet 15 komt dit in ieder geval te laat. Op 3 juli besloot het Dagelijks Bestuur 
van de deelgemeente de woning te onttrekken aan de woonbestemming en op 12 juli werd 
vergunning verleend om het te slopen. Het blijkt dat gebrek aan geld de voornaamste reden 
is: er is geen geld om het fundament te herstellen en het weer bewoonbaar te maken; er is 
geen geld om het nog langer te bewaken. En er wordt al jaren overlegd om juist op dat stuk 
grond een hockeyveld aan te leggen, maar ook daar is voorlopig geen geld voor. 
Ja, zo kan ik het ook! Het pand is eigendom van de gemeente! Die verwaarloost het pand 

Maruis Heijenk, VSW
redactie@leven-in-schiebroek.nl

eerst zo, dat het zonder grote kosten niet meer te herstellen is en roept dan: “Daar is 
geen geld voor, dus moet het maar gesloopt worden!” Terwijl dezelfde (deel)gemeente 
dit huisje in het bestemmingsplan Schiebroeksepark aangeeft als beeldbepalend object 
van cultuurhistorische waarde. Is dit de manier om ons cultureel erfgoed aan komende 
generaties door te geven?

nog niet te laat!
Wij kunnen ons de geldzorgen van de deelgemeente voorstellen. Juist daardoor zijn wij zo 
bang, dat  het pand nu gesloopt wordt, maar er over een paar jaar nog steeds geen geld is 
om het hockeyveld aan te leggen. Wie zegt, dat de (deel)gemeente dan niet op het idee zal 
komen de grond voor veel geld te verkopen aan iemand die er best voor wil betalen om daar 
weer een protserige villa neer te zetten? En zo het karakteristieke beeld van de Hoge Limiet 
definitief om zeep helpt? Zou het niet een veel beter idee zijn, bijvoorbeeld het huisje voor 
een gering bedrag te verkopen aan iemand met dezelfde betrokkenheid als de eigenaren 
van Hoge Limiet 61 of 75, met de verplichting het weer zo authentiek mogelijk te herstellen? 
Een deel van de grond kan dan nog best gebruikt worden voor een hockeyveld (als daar ooit 
voldoende geld voor komt). En de deelgemeente is meteen af van de kosten voor bewaking 
en spaart zelfs de kosten van de sloop uit. 
Het is nog niet te laat! Op dit moment is nog niet bekend of en hoeveel bezwaar tegen dit 
besluit is aangetekend, maar hopelijk zijn het er vele. 
En wie weet, misschien heeft iemand nog een haalbaar alternatief.
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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 4)

Nadat we in de vorige twee Portretten kennis maakten met jonge mannen 
die gevlucht waren uit (burger)oorlogsgebieden waardoor ze in het 
detentiecentrum op Rotterdam The Hague Airport terecht kwamen, maken we 
nu via bezoekster Marlies kennis met een jonge vrouw die om heel andere 
redenen haar thuisland ontvlucht is.

Marlies heeft aangegeven een vrouw te willen bezoeken, omdat dat haar 
gevoelsmatig anders lijkt. Haar verzoek wordt gehonoreerd. 
Als ze voor de eerste van de vijf deuren wacht tot ze op de camera gezien wordt 
en het klikje hoort van het slot dat openspringt alvorens ze verder mag, nadat 
ze alle controles heeft doorstaan, haar jas en vest uitgedaan heeft en slechts 
het toegestane kleingeld en een zakdoek in haar zak heeft zitten, weet ze alleen 
dat het om een vrouw uit Oeganda gaat.  
Uiteindelijk opent ook de laatste deur en staat ze in de grote bezoekersruimte 
waar je nooit alleen bent. Ze zoekt een plekje aan de lange, slingerende 
‘toonbank’, met op iedere bezoekplaats drie vastgeklonken krukjes en kiest het 
krukje uit waardoor ze zo meteen tegenover de vrouw zal komen te zitten. Ze 
mag een uur blijven.
 
Marlies en Kyakuwa, zoals de vrouw blijkt te heten,  zien elkaar en weten 
dat ze voor elkaar komen. Bij de kennismaking is de blik van de jonge vrouw 
ontwijkend; er is belangstelling en tegelijk een afwachtende houding. Er is 
spanning terwijl Marlies probeert vertrouwen te winnen door in het Engels iets 
over zichzelf te vertellen en haar iets te drinken aan te bieden uit de automaat 
die Kyakuwa  vanaf haar kant niet kan zien en gebruiken. Ze kiest energiedrank, 
Marlies neemt thee.
Kyakuwa vertelt summier over zichzelf; dat ze in 2010 aangekomen is op 
Schiphol en asiel heeft aangevraagd, waarna ze een jaar in een AZC (Asiel 
Zoekers Centrum) heeft gezeten. Het asielverzoek werd afgewezen, maar op 
advies van haar advocaat is er een verzoek naar de Raad van State gegaan en 
dat is nu in behandeling. In afwachting daarvan is ze overgeplaatst naar het 
detentiecentrum en zucht: ‘Ik zit hier nu al anderhalve maand. Hoe lang moet ik 
hier nog blijven; ik wil eruit’. De laatste zin zal ze ieder bezoek herhalen. 
Waarom ze gevlucht is vertelt Kyakuwa niet en Marlies vraagt er die eerste keer 
niet naar. 
Stukje bij beetje komt het verhaal tijdens de volgende bezoeken naar buiten.  
Haar man is acht jaar geleden overleden en ze heeft drie kinderen in Oeganda 
van zestien, elf en negen jaar oud. Ze is daar in de vrouwengevangenis terecht 
gekomen. De kinderen werden door oma opgevangen. Vrijwel haar hele familie 
is aan aids overleden en oma uiteindelijk ook. Kyakuwa zegt alleen maar aan 
haar kinderen te denken en spaart om af en toe de oudste te kunnen bellen. Ze 

neemt nooit deel aan de weinige activiteiten binnen het centrum.  
Marlies legt steeds de nadruk op de slechte situatie en vooruitzichten voor haar 
om in Nederland cq op straat terecht te komen en zegt dat het beter is terug 
naar haar thuisland te gaan. Ook omdat haar kinderen daar zijn en het haar 
veel verdriet doet hen te moeten missen. Kyakuwa antwoordt dat ze gedood zal 
worden, ook als ze, zoals Marlies voorstelt, naar een andere plek in Oeganda 
zou gaan. 
Op de vraag wat ze dan wel voor ergs gedaan heeft reageert ze met: “Bel mijn 
advocaat om te vragen hoe het met mijn zaak gaat, dan hoor je meteen wat er 
aan de hand is.”
Na enige aarzeling, omdat het niet altijd op prijs gesteld wordt, belt Marlies de 
advocaat, die een aardige man blijkt te zijn en het verhaal vertelt. 
Kyakuwa kwam in de gevangenis terecht, omdat ze na de dood van haar man 
een vriendin kreeg die bij haar kwam wonen. Homoseksualiteit is in Oeganda 
letterlijk een doodzonde. Ze werd opgepakt en in de vrouwengevangenis gestopt, 
waar ze geen leven had. Erger kun je daar niet zijn; lesbisch zijn is ernstiger 
dan in de prostitutie zitten. In de gevangenis ontmoette Kyakuwa een vrouw uit 
Kenya, die haar geholpen heeft te vluchten en haar begeleid heeft tot Schiphol. 
Ze had geen idee in welk land ze terecht zou komen.
 
Het onderzoek bij de Raad van State kan echter wel twee jaar in beslag nemen. 
De advocaat doet er alles aan om te bewerkstelligen dat Kyakuwa een tijdelijke 
invrijheidstelling krijgt in afwachting van de definitieve uitspraak. Sinds het 
contact met de advocaat kan Marlies openlijker met Kyakuwa praten over de 
situatie. Ze probeert haar te stimuleren meer te doen dan alleen de hele dag 
om haar kinderen treuren. 
Kyakuwa brengt de dagen nu vooral door met het schoonmaken van haar cel, 
het netjes houden van haar kleding en met andere gevangenen verzorgen en 
mooi maken voor als er bezoek komt. 
Daarnaast maakt ze inmiddels gebruik van de mogelijkheid om tweemaal per 
week te sporten. De laatste keer vroeg ze zelfs of Marlies voortaan een uurtje 
later kan komen, zodat ze naar de wekelijkse creatieve activiteit kan gaan. 
Doordat Kyakuwa ook meer belangstelling heeft voor de verhalen van Marlies 
ontstaat een wisselwerking en worden de ontmoetingen luchtiger.  
Marlies hamert erop dat ze moet proberen een netwerk op te bouwen met alles 
en iedereen, maar houdt tegelijkertijd altijd afstand, want ze merkt duidelijk 
verschil tussen het bezoeken van mannelijke en vrouwelijke ‘gevangenen’. 
Kyakuwa’s  zucht over hoe lang ze daar nog moet blijven, vormt een terugkerend 
ritueel…

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

Lieve mensen,
Wat zijn we blij met de steun die wij van u krijgen! Iedere dag opnieuw ben ik als een kind zo blij wanneer ik in de 
brievenbus dat strookje vindt waarmee u aangeeft dat Schiebroek belangrijk voor u is. Daarom wil ik u echt hartelijk 
bedanken dat u meehelpt om dit blad uit te kunnen blijven geven. Misschien kunt u het ook eens aan uw buurvrouw of 
buurman vragen? Voor slechts € 5,- per jaar op girorekening 59 04 84  t.n.v. SBO Schiebroek waarderen zij het werk van 
vele vrijwillige medebewoners. Dat is echt heel goedkoop, want ga maar eens naar de winkel; wat koop je tegenwoordig nou 
nog voor vijf euro? Het is goed besteed: u steunt uw eigen gemeenschap en u krijgt er ook nog een keer zeven magazines voor. 
Dus eigenlijk is het gewoon een superkoopje! Doen hoor, even bij de buren langsgaan en het er eens over hebben... 

        een lieve groet van L   Sje
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Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek 

LIDORGANISATIES
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
s.sinnecker@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Stichting Kunstfestival
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
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 25 ok-
tober 2012. U kunt uw kopij vóór 1 oktober 
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

VOORSTELLINGEN IN THEATER CASTAGNET
Zaterdag 15 september: Flamenco Dansgroep Arte Andaluz
José Trinidad richtte op zijn zeventiende de dansgroep ‘Arte Andaluz’ op, en heeft 
inmiddels al diverse prijzen gewonnen. 
Aanvang: 20:30 uur, entree: € 6,50/ R’pas € 4,90

Vrijdag 21 september: 
Elly Bezemer met “Op een bewoond eiland”(4–8 jr)
Een meespeelmusical voor kinderen van vier tot en met acht jaar. Mevrouw 
Eloise van den Roseleau komt vertellen over een wel heel bijzondere vakantie! 
Aanvang: 16:00 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Zondag 23 september: Zondagmiddaglounge Popkoor Paper Moon
Paper Moon, een gemengd popkoor  onder leiding van Emma Thwaite 
onderscheidt zich door zijn arrangementen en de repertoirekeuze.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Zondag 30 september: Zondagmiddaglounge Rotterdams Wijktheater
Terug naar Later (55+)
Vol humor spelen ze hun krachtige en ontroerende verhaal over het leven van 
toen en nu. 
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R‘pas € 3,40

Vrijdag 5 oktober: Theater Van Santen met De Kleine Prins (6–12 jr.)
Een piloot verteld hoe hij na een noodlanding in de woestijn, de Kleine Prins 

ontmoet die hem betoverende verhalen vertelt over de planeet waar hij woont. 
Aanvang: 16:00 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3.40

Zondag 7 oktober: Zondagmiddaglounge met Kalinka
Kalinka is een Russich- Oekraïns zang- en dansemble, dat sedert 1968 vol 
overgave, folkloristische muziek, zang en dans beoefent. 
Aanvang: 14:30, entree: € 6,50/ R’pas € 4,90

Vrijdag 19 oktober: Joris Lutz met Fred krijgt een lintje ( 5+)
Fred is nog steeds op zoek naar zijn baasje en is dit keer in Den Haag 
terechtgekomen. Het is een bijzondere dag, want het is prinsjesdag...
Aanvang: 16:00 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Zondag 21 oktober: Zondagmiddaglounge (55+) Vocalisten Ensemble Servus 
Het ensemble is een zeer enthousiaste hechte groep en bestaat uit vier zangers 
en vier zangeressen, een pianiste en haar assistentes.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

Zondag 28 oktober: Zondagmiddaglounge (55+) Paul Clifton
Paul Clifton is een entertainer die garant staat voor een ouderwets gezellige 
middag.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas € 3,40

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

VROUW RIBES 
EN KATTENSCHRIK

De zomervakantie zit er inmiddels voor de meeste bewoners op. De scholen 
gaan weer beginnen of zijn al begonnen. Rond deze tijd start de jaarlijkse 
campagne van Veilig Verkeer Nederland, gericht op de aanwezigheid van 
kwetsbare scholieren in het dagelijkse verkeersbeeld. De wijkpolitie start in 
aansluiting hierop met extra toezicht op de verkeersveiligheid rondom scholen 
en langs bekende schoolroutes. 

nationale politie
Vlak voor de zomervakantie ging de Eerste Kamer akkoord met de komst van 
de nationale politie. Er komt in 2013 een landelijk politiekorps. De huidige 26 
korpsen verdwijnen. In de toekomst zijn er tien regionale eenheden en komen 
er 168 zogenoemde basisteams. Het huidige wijkteam Hillegersberg-Schiebroek 
gaat deel uit maken van zo’n nieuw te vormen basisteam. Voor de dagelijkse 
politiezorg in de wijk zal er voorlopig niets veranderen en de wijkagent blijft 
gewoon in zijn wijk.

oppassen geblazen!
De afgelopen maanden zijn er frequent bestelbusjes, soms met buitenlandse 
kentekens, in de wijk opgemerkt. De inzittenden van deze busjes doorzochten 
huisvuil of gingen langs de deur om hun diensten aan te bieden. Meestal 
klussen aan uw woning of uw tuin. In geval van het laatste: let op voordat u met 
deze lieden in zee gaat. Soms wordt er slecht werk geleverd of blijkt de rekening 
achteraf veel te hoog te zijn. 
En let op!: vorige maand was er een man actief die zich uitgaf als medewerker 
van energiebedrijf Eneco. Hij verzocht bewoners hun woning te verlaten in 
verband met een zogenaamd gaslek. Terwijl de bewoners buiten stonden 
doorzocht hij de woning op zoek naar waardevolle spullen. Bel direct de politie 
als iemand met dit verhaal aan uw deur komt. Bel in deze gevallen altijd 112.

preventie-party
De wijkagenten worden vaak benaderd met vragen over het beveiligen van 
de woning tegen inbraak. Bewoners die maatregelen willen nemen om de 
kans op een inbraak te verkleinen maar niet precies weten hoe ze dit moeten 
aanpakken. Het wijkteam Hillegersberg-Schiebroek biedt vanaf nu aan om bij 
u thuis een preventieadvies te geven. Het enige wat u wij van u vragen is om 
daarbij ook een aantal van uw buren uit te nodigen. Een soort Tupperware-party 
maar dan op het gebied van preventie. De politie geeft tijdens dit huisbezoek 
tips om de kans op inbraak te verkleinen. Ook willen wij samen met u de 
situatie in uw straat of buurt schouwen.
U kunt zich voor dit preventiebezoek aanmelden door een e-mail te sturen naar 
de wijkagenten of u telefonisch aan te melden bij het wijkteam Hillegersberg-
Schiebroek, bereikbaar via 0900-8844. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk 
contact met u op om een afspraak te maken.

Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek
martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl/frits.knulst@rijnmond.politie.nl

TUPPERWARE PARTY

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

Mijn vriendin Baukje hing jammerend aan de lijn. 
Of ik een paar dagen voor haar nieuwe kat kon zorgen. 
Er werd verbouwd in de straat en daar kon het beestje niet 
tegen. “Ze is diep verontwaardigd, van al die overlast in háár buurt, 
begrijp je.” 
“Ik wil wel”, zei ik, “maar ik heb al een logé: kater Kobus, de koning van het 
Schiebroekse Park.” 
“Oh”, zei Baukje, “dat komt wel goed hoor, ze kan erg goed voor haar eigen 
belangen opkomen.” Dat bleek: binnen twee minuten na aankomst zat zij op de 
tafel en Kobus onder de kast. En een geluid dat ze maakte! “Uit de weg”, riep 
ze in zulk hard kats dat zelfs ik het prima kon verstaan, “out of my backyard!”. 
“Ach ja, ze heeft graag de ruimte”, zei Baukje vertederd. “Ze komt ook van 
gegoede familie.” Vervolgens werden een weelderige mand, een design kattebak 
– “ze wil vast niet delen met die Kobus, ze is erg individueel ingesteld zie je” – 
en een aantal luxe blikjes in mijn huis gedeponeerd. 
“Graag ook elke dag een bakje vers water, maakt niet uit of het Spa of Perrier 
is”, zei Baukje nog. “Ze is daar heel soepel in.”
“Juist ja”, zei ik, kijkend naar hoe het beestje de fijnste zitplek in huis al luid 
schreeuwend had ingenomen. “En hoe mag miss Souplesse heten? Lucretia 
Borgia? Katharina de Grote?”
“Ach nee, zo’n naam past toch niet bij zo’n beestje, ze heet Hillybillie.” 
Ik vis de trillende koning van het Schiebroekse park onder de kast uit. 
Hillybillie! Tja, het past...

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

ESPRESSO

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

Koffie/lunchroom
maandag 11.00 - 17.00 uur
dinsdag   9.00 - 17.00 uur
woensdag   9.00 - 17.00 uur
donderdag   9.00 - 17.00 uur
vrijdag    8.00 - 17.00 uur
zaterdag   9.00 - 17.00 uur  


