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LEVEN in SCHIEBROEK
SEPTEMBER

2013

Kunstfestival in teken van

DUIZEND-EN-EEN-NACHT

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

*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten
OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag
van 9.00 - 17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:

06 - 215 333 42
Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek,
telefoon: (010) 418 77 08
Openingstijden:

Leven in Schiebroek

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

Steun uw wijkblad. Maak een bedrag naar keuze
over op onze rekening 59 04 84 t.n.v. Sbo
Schiebroek en wij kunnen dit blad gratis bij u
blijven bezorgen. Het blad wordt gemaakt door
vrijwilligers; zij verdienen uw steun!

* Dames en herenkapsalon * Schoonheidssalon
		
* Pedicure/Manicure
Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl

De keuze van Carolien:

T.C. Boyle
SAN MIGUEL

Wat doe je als je leven in een klap overhoop ligt?
Het lijkt een absurd boek met zwarte humor, het leest als
een trein en lijkt heel in de verte op het werk van John
Irving, maar eindigt met een bijzondere twist.
Als eilandliefhebber was ik vanaf de eerste bladzijde geboeid
door deze meeslepende roman waarin Boyle laat zien hoe
twee families in verschillende eeuwen (1880 en 1930), onder
barre omstandigheden proberen een bestaan op te bouwen
op San Miguel, een klein woest eiland voor de kust van
Californië, alleen bevolkt door schapen.
Het is een gevecht tegen de natuur en wat voor de een
rond 1880 rampzalige eenzaamheid en de dood betekent,
is voor de ander in de volgende eeuw een oase van
rust en avontuur. Een historisch verhaal, gebaseerd op
dagboekaantekeningen en memoires van drie vrouwen.
Een heerlijk vakantieboek!
Wanneer uw zicht voor nabij verandert, wordt het
tijd om uw huidige contactlenzen te veranderen of
contactlenzen te proberen in plaats van een leesbril.

Voor online bestellen: www.coelers.nl

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

www.leven-in-schiebroek.nl - september 2013

PLANOLOGIE IN ZUINIGE TIJDEN
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Nog maar een paar jaar geleden werden er voor ons mooie Schiebroek allerlei plannetjes
bedacht om het nog mooier te maken. In die enthousiaste tijd ontstond er zelfs een
masterplan, een plan waarbij grote delen van Schiebroek op de schop zouden moeten
en vervangen door nieuwbouw. De Planologische Werkgroep Schiebroek werd opgericht,
een werkgroep die zich vooral toe wil leggen op het welzijn van Schiebroekenaren en het
behoud en/of verbeteren van de kwaliteit van wonen in de wijk. Vanuit die gedachte keek
de werkgroep met een kritisch oog naar de diverse bestemmingsplannen, bouwprojecten,
A13/16-ontwerpen en groenideeën.

Niet in de ijskast
Nu, drie jaar nadat de crisis heeft toegeslagen op allerlei gebieden en de bouwplannetjes
voor een groot gedeelte in de ijskast zijn gezet, is de werkgroep nog steeds actief. Want
het gaat niet aan dat Schiebroek slachtoffer wordt van half afgemaakte projecten en
ontwikkelingen die de kwaliteiten van de wijk afbreken. Grote kwaliteiten zoals het groen. En
zo kwam het dat de werkgroep aan het begin van de zomer (laat dus dit jaar) op de pedalen
sprong en eens ging kijken hoe het er bij staat met het groen in de wijk, zowel particulier als
openbaar. Er werd een fietstocht gemaakt door Schiebroek-Zuid, waar oud- en nieuwbouw
door elkaar staan en dat leidde tot de volgende niet altijd even vrolijke constateringen.

Weinig zichtbaar groen
In de nieuwbouw is bijzonder weinig zichtbaar groen aanwezig. Voortuinen zijn bijna volledig
verhard met hier en daar een bloembak met architectonisch verantwoorde grassprieten.
Achtertuinen zijn niet zichtbaar vanwege door de bewoners geplaatste schuttingen. En wat
voor schuttingen! Als er een wedstrijd zou worden uitgeschreven wie de lelijkste schutting
om zijn tuin heeft staan, dan zou het heel moeilijk zijn om een winnaar te kiezen. Ook van
overheidswege is niet veel aan groen gedaan, met uitzondering van De Lupine. De straatjes
tussen de Kastanjesingel en Albert Heijn hebben fraaie groenranden.
Verder laat de overheid het er echter erg bij zitten. Opvallend is dat je overal goed kunt zien
waar het particuliere groen ophoudt en het openbare begint: dit is slecht onderhouden en
vaak onbereikbaar. Zo is er een strook plantsoen tussen de achterkant van de huizen aan
de Klaprooslaan en de oever van de singel. Hier staat struikgewas dat niet onderhouden
kan worden, tenzij je met een bootje over het water komt. Maar zo te zien beschikt de
Plantsoenendienst nog niet over zo’n bootje…

Zo kan het ook...
Dat soort zaken leidde tot sombere gedachten bij de werkgroep. Een terugtredende overheid
is een ding, maar dat hoeft toch niet te betekenen dat die overheid de boel maar moet
laten verwilderen of er letterlijk gras over moet laten groeien; de kwaliteit van Schiebroek
moet toch bewaakt worden? Zo mopperend reed de werkgroep de Moddermanstraat in.
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Leden van de werkgroep Planologie met v.l.n.r. de heren Gerritsen, Van Gelder, Fibbe en Van Arkel

En viel stil: een prachtige straat gebouwd volgens het hofjespatroon van Schiebroek-Zuid,
met keurig onderhouden boomspiegels en al. Een voorbeeld voor de wijk! Heel gewoon
en eenvoudig groen, maar goed onderhouden door dat andere kwaliteitspunt van onze
wijk: onze bewoners. Danig opgefleurd reed de groep voort en liet het oog gaan langs door
bewoners aangelegde geveltuintjes. Ook kwaliteit.

Voor de koffiebekertjes
De tocht van de planogroep begon en eindigde bij station Meijersplein. Op de terugweg
fietste de groep langs de winkelstrook en de huizen bij Meijersplein. En ook hier werd de
groep getroffen door de kracht van de Schiebroekenaren, ook in moeilijke tijden. De bakker
die beseft dat zijn winkel op de route naar het station ligt doet aan ‘coffee to go’ voor de
opstartende werkers. Maar de bewoners van de huizenrij naast de winkels hebben in het
tussenliggende groen een bordje geplaatst met de tekst ‘Geen afval’.
“De koffie is pas op als ze al voorbij de afvalbak zijn”, verklaren ze desgevraagd, “dus
moeten wij veel rommel weghalen. Die koffieservice is natuurlijk prima, maar zou er van
overheidswege nu echt niet een extra bak tegenover onze huizen afkunnen?”
We leven in tijden van overheidsbezuinigingen en zelfwerkzaamheid voor de burger. Maar die
zelfwerkzaamheid belonen met een extra, strategisch geplaatste afvalbak, dat lijkt ons iets
dat prima in deze tijd past.

TEGEL ERUIT, GROEN ERIN!
Zaterdag 6 juli jl. was het GreenTeam van de gemeente Rotterdam op de bewonersdag
in het Argonautenpark. Zij deelden samen met weerman Ed Aldus en medewerkers
van het Hoogheemraadschap buitenplanten uit. De mensen kregen ook tips over hoe
zij hun eigen tuin aangenamer kunnen maken en zo een bijdrage kunnen leveren aan
vergroening van de stad. Èn, last but not least… met een groenere tuin kunt u ook
wateroverlast in de toekomst voorkomen.
Kijk voor uitgebreide informatie en tuintips op www.rotterdam.nl/tuintips.

pag. 8/9: Kunstfestival 2013
pag. 13:

Speurtocht Winkeliersvereniging

Foto voorpagina: Theatergroep Hilaria, ook weer van de partij tijdens de Dag van
het Kunstfestival op zaterdag 14 september 2013
www.leven-in-schiebroek.nl - september 2013
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De Toko aan de Teldersweg
				
is in een nieuw jasje 		
				gestoken.
				
Sinds april biedt Tropische 		
				
winkel Marlly naast een 		
				ruime assortiment 		
				van tropische groenten en
				producten, dagelijks verse
				Surinaamse belegde 		
				broodjes en maaltijden.
Belegde Broodjes zijn o.a.: Kip Kerrie, Bakkeljauw, Garnalen,
Pom met kip. De typische Surinaamse-Javaanse-Hindostaanse
maaltijden, zoals roti kip, sauto, bami en nasi kunt u vanaf 17.00
uur bestellen. U kunt uw maaltijd afhalen of laten bezorgen.
En voor speciale gelegenheden schakelt u onze uitgebreide
cateringservice in (www.kontesi.nl).

Kontesi @ Toko Marlly
(kom proeven bij toko Marlly)
Bezorgtijden (v.a. 10 euro):
maandag tot en met zaterdag 17.00 - 21.00 uur
Tel. 010-4182407 of
www.tokomarllyrotterdam.nl
TELDERSWEG 161, 3052 TG ROTTERDAM
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GEDENKBOS KRIJGT NIEUWE TOEKOMST
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
U hebt het al in de diverse bladen kunnen lezen: het beheer van het Gedenkbos
in het Schiebroekse Park is in handen gegeven van een stichting. Dit bericht
heeft veel gevoelens van blijdschap, maar vooral ook van ontroering bij mensen
losgemaakt. Dat bleek uit de reacties die bij het bestuur van de nieuwe
stichting binnenstroomden. Blijdschap omdat dit mooie initiatief, dat in een
impasse terecht was gekomen, nu weer wordt opgepakt. En ontroering, want
het gaat hier niet maar gewoon om bomen, maar om bomen die staan voor de
nagedachtenis van dierbaren. Hoe kwam het dat aan dit initiatief, dat ieder zo
na aan het hart lag, zo lang niet is gewerkt?

Aanleiding
In 2009 is door de toenmalige deelraad het besluit genomen om in het
Schiebroekse Park een gedenkbos aan te leggen. Bedoeling was dat
geïnteresseerden daarin een boom konden laten planten tegen een voor
iedereen betaalbare prijs. Om dit mogelijk te maken werd een subsidie
toegekend. Met behulp van die subsidie zijn de eerste twintig bomen
aangeplant. Helaas ging het niet zoals gedacht: de grond was slecht en moest
verbeterd worden, een aantal bomen ging dood en nadat de deelgemeente de
grond verbeterd en de bomen vervangen had, wenste de deelraad geen geld
meer uit te trekken voor verdere subsidie. Vervolgens werd ook het onderhoud
lange tijd verwaarloosd, tot verdriet van velen.

Ondertekening convenant Gedenkbos met v.l.n.r. Jan van Arkel, Letty Bekedam, Marijke van Seventer
en Chantal Zeegers (portefeuillehouder deelgemeente)

De stichting zal proberen fondsen te verwerven, zodat ook nieuwe
geïnteresseerden bomen tegen een sterk gereduceerd tarief kunnen planten.
Op dit moment zijn de bestuursleden druk bezig met het onderhandelen met
kwekers en het benaderen van fondsen. Er is voldoende interesse voor aanplant
van een boom en de stichting hoopt een even groot enthousiasme voor
sponsoring voor dit prachtige initiatief te ontmoeten.

Bewonersinitiatief

ANBI-status

Een aantal bewoners kon dit niet langer aanzien en daarom hebben zij de
Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park opgericht. Het bestuur, bestaande
uit Letty Bekedam (voormalig portefeuillehoudster Buitenruimte en
initiatiefneemster voor de aanleg van het bos), Marijke van Seventer en Jan
van Arkel (resp. voorzitter en oud-voorzitter van sbo Leven in Schiebroek) is
met de deelgemeente gaan overleggen. Deelgemeente en bestuur kwamen tot
een overeenkomst. Daarin is opgenomen dat de deelgemeente het bos – dat
immers onderdeel is van het park – onderhoudt en de Stichting zorgdraagt voor
aankoop van de bomen en het contact met de belangstellenden.
De deelgemeente zal tien keer per jaar rond de bomen en op het pad naar de
bomen toe maaien en de bomen onderhouden en waar nodig snoeien.

De Stichting heeft inmiddels de ANBI-status. Dat wil zeggen dat een gift aan de
organisatie aftrekbaar is van de belasting binnen de daarvoor geldende regels.
Belangrijk is dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om een volgende
groep bomen te kunnen aanplanten en zo het park verder te ontwikkelen.

Belangstellend?
Als u de ontwikkeling van het Gedenkbos wilt
ondersteunen, dan kunt u uw gift storten op
Triodosbank rekeningnummer 25 48 30 951
t.n.v. Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park.
Nadere informatie: gedenkbos@leven-in-schiebroek.nl

RECTIFICATIE ARTIKEL OVER WILGENSTAETE

V.l.n.r.: Bella, Dimitri en Jos vormen het nieuwe bestuur

Haastige spoed... Het was rennen voor de kopij van ons zomernummer.
Rennen naar Wilgenstaete omdat de bewoners daar meldden dat zij zonder
huismeester, zonder ontmoetingsruimte en zonder daarbij horende faciliteiten
komen te zitten. Maar er staat wel een bord waarop verhuurder Havensteder
dat allemaal aan huurders aanbiedt, maar hoe lang dat er nog staat…? Dus
ren je en checkt. Ja, het bord staat er nog. Ja, in de ontmoetingsruimte vindt de
laatste bijeenkomst van de spelclub plaats, want de zaal moet ontruimd voor
een ander doel. “Hebben wij van Havensteder een brief over gehad mevrouw,
de eerste verdieping en de laagbouw moeten leeg, komt ander gebruik.” Wat
dan?”Studentenhuisvesting, mevrouw.” En dat schrijf je dan op om het snel aan
te leveren om te publiceren.
En dat was fout. Dat was heel fout. Havensteder las vol verbazing ons
bericht. “Wij kunnen heel die brief niet vinden”, riep men ontsteld. En...
“Studentenhuisvesting? Wij weten van niets: al die ruimtes zijn verhuurd aan
Aafje, dat ook Schiehoven exploiteert. Al zouden we er andere huisvesting in
willen zetten, dan moet toch eerst Aafje de huur opzeggen!”

Dan ren je nog een keer naar Wilgenstaete. “Ja, nu u het zegt, die brief was van
Aafje. Studentenhuisvesting? Nee, we waren alleen maar bang dat die er in
zouden komen.”
Havensteder, oprechte excuses onzerzijds. Die dame op uw reclamebord heeft
het volste recht om te glimlachen. U bent niet de kwaaie pier die aanstaande
huurders een mooi verhaal voorhoudt dat niet klopt. U staat voor de geboden
faciliteiten, zoals die huismeester. Want met die huismeester, zo horen wij, is
het inmiddels allemaal goed gekomen en met u en uw huurders wordt het
niet alleen weer net zo goed als vanouds, maar zelfs nog beter, want u bent
samen met uw huurders bezig een bewonerscommissie op te richten om zo de
wederzijdse belangen samen in de gaten te houden. Dat geeft ons het volste
vertrouwen dat u en uw huurders in een gezamenlijk gesprek met Aafje ook een
oplossing vinden voor die ontmoetingsruimte.
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Marijke van Seventer, redactie Leven in Schiebroek
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Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK

Verjaardagstip:
geef een

New Style cadeaubon
modern, gewaagd
of een
compleet nieuwe look

“New Style”
Dames & Herenkapsalon
Peppelweg 140, 3053 GV Schiebroek
T (010) 418 98 00
Ook op afspraak

BLOK’S PAPERWORK
U bent van harte welkom!
PEPPELWEG 152
De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur
Niet voor niets heet de winkel de Verleiding!
Laat je inspireren door alle bijzonderheden.
Slaag voor een leuk cadeau: merken als Blond
Amsterdam, Bunzlau Castle, Kikkerland, Hollandsche
Waaren en Present Time zorgen ervoor dat u voor
iedereen wel iets kunt vinden.
Ook de creatieve mens komt hier aan zijn trekken:
een ruim assortiment aan kralen en benodigdheden
maakt het mogelijk uw zelf ontworpen sieraden vorm te
geven. Heeft u zelf niet zoveel inspiratie
(of twee ‘linkerhanden’...) dan helpen we u graag op
weg. We hebben merken als Camps & Camps, Biba en
Viva met kant-en-klare sieraden.
En, niet het minst belangrijk, bij ons is het altijd gezellig!

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

www.deverleiding-rotterdam.nl

Peppelweg 103a, 3053 GG Rotterdam
tel. 06-22716388
open: ma
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13.00 - 17.30, di wo do vr 9.3 - 17.30

za

9.30 - 17.00 uur

Stichting Blok’s Paperwork, Peppelweg 152, 3053 GW Rotterdam, tel. 010-418 93 33
www.blokspaperwork.nl info@blokspaperwork.nl
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 20)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Leuke reacties kwamen er binnen op het verhaal van de broers Keller. Het
verhaal dat een andere periode besloeg, namelijk de jaren 60 en 70.
We blijven even in die tijd. Peter Blonk wordt in 1948 geboren en brengt zijn
jeugd door in Schiebroek. Een onvergetelijke jeugd, mooie herinneringen en
verteld met liefde voor zijn Schiebroek.

Ouderlijk huis
“Tjaskerlaan nummer 10, dat is het adres waar ik ben geboren”, begint Peter
zijn verhaal. “We waren thuis met acht kinderen, twee meisjes en zes jongens. Ik
ben nummer zeven. Het was een heerlijk huis. In het onderhuis was een grote
tuinkamer en op de eerste etage waren drie kamers en een badkamer en dan
nog een zolderetage met dakkapel. Wij hadden toen al centrale verwarming.”

Liever op de stort dan naar school...
“Mijn kleuterschool was naast de Hillegondakerk; ik zat in de klas bij juffrouw
Smit. De eerste zes weken heb ik aan een stuk door gejankt, toen mocht ik naar
huis en ik ben nooit meer teruggegaan. In die twee jaar tot de lagere school heb
ik alleen maar buiten gespeeld, meestal op de bouwplekken vlakbij ons huis.
Ik viste overal, in de Ringdijk, de Plassen en in de Molenvijver, ‘s morgens om
zes uur zat ik al achter de bosjes. Als de politie kwam en me betrapte werd ik in
de cel gestopt met de mededeling “dat mag je nooit meer doen!” Maar ik deed
het toch en vervolgens werd mijn moeder gebeld, die furieus werd.
Vaak speelde ik op de “stort” waar nu de huizen aan het Spinbolplein staan.”

Met Opa op stap
Peter vervolgt: “Op de Hoge Limiet stond de boerderij van mijn opa. Als het
mooi weer was, sliep ik ‘s middags in de hooiberg. Mijn opa hield van jagen en
hij had veel land in de buurt. Als ik wakker werd ging ik mee op jacht, meestal
op duiven. Midden in de polder, voorbij de eerste tocht, verstopten wij ons in
een uitholling van een van de drie bomen die daar stonden. Bij westenwind
kwamen de duiven aanvliegen over de polder en in de beschutting van de
bomen vlogen ze lager, waarna ze door opa werden beschoten.
Dat was onze bestrijding van duivenoverlast en duivenborst is trouwens heel
lekker eten. Voor twee pootjes of staartveren kreeg opa dan een duppie.
Er was ook een groententuin, maar tegen de tijd dat de tuin begon te groeien,
ging opa jagen. En hoe meer jacht, des te minder werd het groententuintje
onderhouden.’”

Spelen in Oud Schiebroek
Her verhaal krijgt zo langzamerhand iets van een jongensboek. “Toen ik zes jaar
was, maakten we vliegers van bamboe, touw en plaksel. Aan het einde van de
Wilgenlei was de polder, daar lieten we de vliegers op. We poften aardappeltjes
op het bouwterrein aan de Donkersingel; we gebruikten de stenen van de daar
in aanbouw zijnde flats. Er was een bewaker die wij “schippertje” noemden.
Hij was een beetje verkeerd, had aan de meisjes gezeten en hij zat ons altijd
achterna. Soms sprongen we van driehoog in een berg zand.”
“Bij kappertje Pool op de hoek van de Paltroklaan en de Molenvijver was een
hangplek. We voetbalden daar ook vaak, maar als je een balletje op het gazon
schoot of er gewoon even op liep, kreeg je een bekeuring.
Melk haalden we bij boer Doornbos, hij woonde naast het gemaal op de
Wilgenlei hoek Ringdijk. Daar stond, in de garage, ook de spuitkar van de
vrijwillige brandweer van Schiebroek. Mijn broer moest die kar nogal eens
duwen, samen met Arie Glimmerveen. Toen er eens een schoorsteenbrand was
op het Kastanjeplein mocht ik in de wagen mee, zo de hol af van de Wilgenlei.”

Peter Blonk beleeft een onvergetelijke jeugd in Schiebroek
“Fietsen en wedstrijdfietsen, dat deden we via de Ringdijk en de Van
Enckevoirtlaan naar de Wilgenplaslaan. Dan konden we racen op de Pootweg,
je racete langs weilanden die vol lagen met komkommers en tomaten van boer
Karel Vermeulen voor de doordraai.”
Hij grinnikt bij de volgende herinnering: “Toen ik twaalf jaar was, had ik een
hengeltje bij elkaar gespaard. Ik viste in Berkel en een man rukte het hengeltje
uit mijn handen. Ik weet nog dat hij op een Harley reed, het kenteken was 30
RL 91. Ik had het genoteerd en deed aangifte bij de politie in Berkel. Eerst
gebeurde er niets, maar ik gaf niet op en bleef er achteraan zitten. De man is ‘s
avonds in de Jacobastraat van zijn bed gelicht. Met moeder moest ik toen naar
het Haagseveer; daar moest ik een van de zes mannen die achter glas stonden,
uitkiezen.”
“We dansten bij Leonidas; dat werd georganiseerd door de Schiebroekse
Gemeenschap. Ook in de Brandaris kon je dansen.
Mijn vader was opzichter van de polder Berg-en Broek. Later werd hij
secretaris-penningmeester. Toen ik wilde trouwen, in 1977, vond vader op de
Freericksplaats een flatje. Na een half jaar had ik woonrecht en konden we
verhuizen. Mijn vrouw kwam van de Chrysantstraat en verhuisde in 1959 naar
de Teldersweg. Ze was secretaresse van mijn vader en ik leerde haar kennen
toen ik het vak kwam leren, nu zo’n veertig jaar geleden. We zijn indertijd naar
Maassluis verhuisd, maar in 1987 zijn we teruggekomen naar Schiebroek. Ik
ben een vroege vogel en had een hekel aan de alsmaar groeiende file.”

Mooie herinneringen
“Als ik terugkijk, dan kan ik niet anders zeggen dan dat ik een fantastische
jeugd in Schiebroek heb gehad. Mooi was het, de herinnering aan de jacht met
opa en ook dat ik een kalf geboren zag worden op de Hoge Limiet.”
				lees verder op pagina 11
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DUIZEND EN EEN NACHT! CENTRAA
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Zaterdag 14 september op Rododendronplein
De 21ste editie van het Kunstfestival staat voor de deur met als thema
Duizend-en-één-Nacht! Op zaterdag 14 september zal het Rododendronplein
tijdens de Dag van het Kunstfestival een Oosterse tempel zijn, waar u misschien
wel op een vliegend tapijt of een kameel kunt stappen.
U kunt zich in ieder geval laten verrassen.

KUNSTMARKT
Natuurlijk is er ook dit jaar weer voor een ieder wat wils. Op de uitgebreide en
vooral kleurrijke kunstmarkt kunt u unieke en bijzondere cadeautjes kopen.
De kinderen kunnen in de verschillende workshops van De Grote Parade hun
hart ophalen. Er zijn heel wat verschillende workshops:

Henna

handen, tattoos en

Schminken

Om helemaal in Oosterse sferen te komen kun je het beste beginnenn bij jezelf.
Kinderen mogen in deze workshop zelf aan de slag, voor de gelegenheid wordt
schmink gebruikt. Je kunt je ook laten omtoveren tot Oosterse prins of prinses!

Schatkistjes
Bij de Rabo-tent kun je echte schatkistjes maken. Met verschillende materialen
kunnen de kistjes worden versierd en je mag er in doen wat jij leuk vindt. Laat
je verbeelding maar de vrije loop, dan wordt het echt helemaal jouw kistje.

Olielampjes
Die horen er echt bij. Denk maar eens aan het sprookje van... Aladin en de
wonderlamp. Het is een hele kunst om zo’n olielampje te maken. Vaders en
moeders mogen wel een beetje helpen, maar het wordt natuurlijk wel jouw
olielampje!

Mozaiek
In alle verre landen zie je het: er wordt veel gebruik gemaakt van mozaiek. En in
de workshop van Elles kun je leren hoe je iets simpels heel mooi kunt maken.
Wie weet is er binnenkort iemand jarig in jouw familie en kun je nu alvast een
mooi cadeautje maken. Niets is leuker dan dat!

STRAATARTIESTEN

Het is zonder meer een wonder: ga eens kijken bij de tent van Aladin, je ziet
verbijsterende staaltjes van goocheltrucs. Nooit vertoond! Probeer jij maar eens
te raden hoe het in elkaar steekt...

Let maar op mijn woorden: je kijkt je ogen uit! Er is natuurlijk muziek; een grote
groep muzikanten o.l.v. Gilbert Hoek van Dijke speelt de mooiste melodiën.De
Schenker van Damascus, die je hierboven ziet afgebeeld, zorgt voor een ware
verrassing. In oosterse sferen schenkt hij een heerlijk verfrissend glas limonade.
Als je het drinkt, mag je een wens doen! En dan is er: Poppie! Kom je haar
tegen, dan mag jij een deun pakken uit haar kostuum. Dat deuntje speelt zij
speciaal voor jou op haar viool. Zo heb je even een privé-concert.
Een Olifant en een kameel: Een tweeënhalve meter hoge levensechte olifant
paradeert op het Rododendronplein met op zijn rug twee artiesten. We moeten
er wel bij vermelden dat deze olifant nogal eigenwijs is.
En als je eens graag op een kameel wilt rijden: dat kan! Gewoon op de
Peppelweg loopt de kameel een rondje met jou op zijn rug.

KinderKookCafé

STRAATTHEATERGROEP HILARIA!

Lekkere gerechtjes zelf klaarmaken. Dat is wat je kunt doen in het
Kiinderkookcafé. Albert Heijn aan de Peppelweg is sponsor van het
Kinderkookcafé en zij zorgen voor alle ingrediënten. De vrijwilligers helpen je,
als het nodig is, om de gerechten klaar te maken. Vast en zeker hebben de
gerechten mooie namen die passen in het thema van dit jaar: Duizend-en-eenNacht!

Ter afsluiting van de Dag van het Kunstfestval speelt theatergroep Hilaria een
prachtige Oosterse voorstelling waar iedereen, jong en oud, van kan genieten.
Hilaria heeft inmiddels in Schiebroek een heuse ‘Ster’-reputatie opgebouwd.
Niet te missen dus, dit fantastisch straatspektakel. Neem buren, vrienden en
familie lekker mee naar deze geweldige voorstelling.

Xiewel poppenkastvoorstelling
Voor de kleintjes is er een bijzondere voorstelling van Xiewel, poppenkasttheater
op topniveau. Ieder jaar stemmen de spelers hun voorstelling af op het thema.
En het is niet alleen leuk voor de kleintjes, mamma en pappa genieten er net
zoveel van...

Aladin’s goocheltrucs
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AL BIJ

KUNSTFESTIVAL 2013

KUNST-IN-DE-ETALAGE

Verder werken de volgende kunstenaars mee aan deze editie:

Voorafgaand aan de Dag van het Kunstfestival is er Kunst-in-de-Etalage met
hetzelfde thema. Een inspirerend thema, dat kun je wel zeggen. Bij Kunst-in-deEtalage stellen winkeliers op onze winkelboulevard een deel van hun etalage
ter beschikking aan een kunstenaar. Kunst-in-de-Etalage is een wedstrijd.
Een vakkundige jury bepaalt wie de winnende kunstenaar en de winnende
etalage heeft. Prijzen voor deze wedstrijd worden aangeboden door de
Winkeliersvereniging en de Stichting Kunstfestival Schiebroek. Op dinsdag 17
september vindt de prijsuitreiking plaats in LCC Castagnet, Larikslaan 200.

Rian ter Horst - Otto Haitsma - Hanneke de Jager - Henk van Arkel - Jolanda

ATELIERROUTE SCHIEBROEK-HILLEGERSBERG
Maar dat is nog niet alles! Op zaterdag 21 en zondag 22 september vindt de
zesde editie plaats van de Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg. Ruim dertig
kunstenaars in onze deelgemeente stellen hun atelier open, zodat u kunt
kennismaken met hen en met hun werk. Op onze website www.kunstfestival.nl
kunt u het boekje inzien of downloaden, maar het is ook (gratis) verkrijgbaar bij
winkels in de diverse winkelcentra, bibliotheek, deelgemeentekantoor, Castagnet
en bij diverse instellingen.
Hanneke de Jager is een van de kunstenaars. Zij heeft al verschillende keren
meegedaan met de Atelierroute en is er enthousiast over: “Het leuke is dat je
de ontwikkeling in je werk aan mensen kunt laten zien. Voor mij geldt dat dit
jaar in het bijzonder omdat ik met een aantal nieuwe projecten gestart ben. Ik
(schrijf) illustreer nu voornamelijk kinderboeken, werk verder voor Beddinghouse
en ontwerp voor hun een kinderlijn voor de dekbedovertrekken. Ook heb ik
porseleinen bekers ontworpen (zijn hier thuis te koop) en ik heb de jaaragenda
geïllustreerd voor het maandblad Kinderen. Voorts heb ik kartonnen bloemenvazen en schalen ontworpen en er is nieuw behang… om maar iets te noemen. Ik
heb schilderijen en tekeningen over de Maasvlakte, dus typisch Rotterdams en
dat zal Rotterdammers wel aan spreken. Ik zie er echt naar uit om mijn nieuwe
werk te laten zien”, aldus een enthousiaste Hanneke.
U bent dus op 21 en 22 september van harte welkom!

Linssen - Dorien Verwaaijen - Angelique Blansjaar - Diet van Velzel - Marjolein
Roeffel - Wil Jansen - Hella de Boo - Marina Radius - Judina Bruinsma Jeanette Amesz - Tereza Andrews - Gert Brenner - Sabira Manek Dick Carlier - Giselheid Schultz & Pieter de Veer - Tinie Klem - Jaap Snijder
Herman Kofflard - Maribert Rijken - Marianne Schuuring - Mieke Hartwig
Wilma van der Leer - Felicia ter Poorten - Diane Timmer - Yves de Block
Betty van Schendel - Cornelie Paul - Lex Schilperoord - Flip Kolet.

SCHRIJVERS in SCHIEBROEK SPECIAL
Last but not least is er op donderdag 26 september in de theaterzaal van Lcc
Castagnet aan de Larikslaan een Schrijvers-in-Schiebroek-avond. En dan nog
wel een hele speciale! Deze avond kunt u speeddaten met vijf schrijvers. De
gesprekken vinden plaats aan een tafel, u krijgt twintig minuten de tijd om met
een schrijver te spreken en daarna... inderdaad: wisselen van tafel voor de
volgende ronde. Wijj stellen de schrijvers aan u voor:

SHIRA KELLER
Shira Keller (1985) is een dubbeltalent. Nadat ze in 2008 als theatermaker
afstudeerde aan de Toneelacademie Maastricht, besloot ze zich fulltime aan
het schrijven te wijden, wat resulteerde in haar roman M. Deze verscheen in
september 2012 en is genomineerd voor de Academica Literatuurprijs 2013.

WYTSKE VERSTEEG
Wytske Versteeg (1983) is politicologe. In 2008 publiceerde zij een
filosofieboek voor een breed publiek Dit is geen dakloze, dat werd genomineerd
voor de Jan Hanlo Essayprijs. Ze publiceerde onder meer in Trouw, Filosofie
Magazine en Folia, en won de Kwakoe Literatuurprijs.

DANIËL DEE
Daniël Dee (Zuid-Afrika, 1975) is een Nederlandse dichter. Zijn gedichten
verschenen in diverse literaire tijdschriften. Ook droeg hij zijn gedichten voor
door heel Nederland en België (onder andere:Lowlands en Poetry International).
Zijn bundel Vierendeel werd door het dichterspanel van de Poëzieclub verkozen
tot Poëzieclubkeuze zomer 2005. Hij was de huisdichter van het radiostation
Kink FM. In 2013 is hij stadsdichter van Rotterdam.

DAPHNE HUISDEN
Daphne Huisden (1988) is een van de jongste debutanten van Uitgeverij
Prometheus. Daphne woont en werkt in Rotterdam. Zij debuteerde in 2010 met
Alles is altijd fictie, een moderne, indringende, quasi-filosofische ‘coming-ofage’-roman over schijn en de harde werkelijkheid.

MURAT ISIK
Verloren grond is de debuutroman van Murat Isik (Izmir 1977). Het is een
familiegeschiedenis die zich in Turkije afspeelt. Isik werkte vier jaar aan het
verhaal dat losjes is geïnspireerd op zijn eigen familiegeschiedenis.
Op 15 mei 2011 is Isik winnaar geworden van de El Hizjra Literatuurprijs
2011 met zijn korte verhaal De laatste reis.
Kaarten à € 9,- p.p. zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
en aan de balie van Lcc Castagnet, Kastanjesingel/Larikslaan.
Een heerlijk avondje uit in eigen wijk!

www.leven-in-schiebroek.nl - september 2013
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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!

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

WELKOM in ONZE
COFFEE-CORNER!

Mooie
Huiswijn:
Pierre Jean
mmm... lekker!

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard

€ 5,

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

50

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

10

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!
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vervolg pagina 7 - Schiebroek van Toen
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
De herinneringen blijven komen. “Wij waren niet rijk, maar we kwamen nooit
iets tekort. De centrale verwarming in huis met de kolenopslag in de kelder was
voor die tijd een luxe. Mijn vader had in het huis ook een mooie schoorsteen
gemaakt en een parketvloer. In het weekend gingen de vloerkleden opzij en
werd er gedanst.”
“In die tijd liep de vuilnisman nog met een ratel in de hand door de straat.
‘s Morgens kwam Stenen Willem, de bakkersknecht van bakker den Hartog.
Hij had een verkalking in zijn nek en daarom noemden we hem zo. De
groentenboer had ook een bijnaam: Tarzan noemde mijn zus hem, vanwege zijn
lengte en voorkomen.”
Met pretlichtjes in de ogen: “In de mulotijd was ik een van de “Peppelboys”
en wij stonden dan bij Koos Ver A van de patatzaak op het tweede deel van
de Peppelweg, met de radio keihard aan. Als je aan politieagent Huisman dan
niet een luistervergunning kon laten zien, ging je meteen op de bon. Ik had een
opgevoerd brommertje en als je er bijvoorbeeld een verstelbare sproeier op had
gezet, dan kon je ‘m er meteen afhalen als je betrapt werd.”

VRIJWILLIGE BRANDWEER van SCHIEBROEK
SPUIT 104

Het kan anders...
En dan beschouwend: “Het deel van Schiebroek waar wij wonen, is fijn. Maar ik
erger me aan het overhangend groen in voortuinen, vooral heel vervelend voor
invaliden of mensen die met een rollator of kinderwagen lopen. En ik erger me
ook aan de rommel op de stoepen en in de parkeervakken. En in dat verband:
honden moeten aan de lijn en de poep moet worden opgeruimd, zo hoort dat.
Er lijkt gewoon geen aandacht meer voor te zijn, maar we kunnen natuurlijk niet
overal de Roteb voor laten opdraaien.
Schiebroek verandert. Er is nog wel gezelligheid, maar met de Zuidwijk heb ik
moeite. Er wonen teveel mensen met te verschillende achtergronden bij elkaar.
Dat had anders gekund. Ik zeg gedag tegen iedereen en zij zeggen mij gedag.”
“Veel moeite ook heb ik met de huidige architectuur. De huizen achter Albert
Heijn vind ik vreselijk. Als je in Schiebroek huizen zou bouwen in de stijl van
de jaren 30, ben je ze zo kwijt. Er horen geen platte daken in Schiebroek; onze
tuinstad verdient het om mooie huizen te krijgen.”

Visitekaartje
“Schiebroek is boomrijk en mooi. Het Schiebroekse Park ziet er nu weer aardig
uit, maar het is lang verwaarloosd geweest. Het is met onze wijk net als met een
zaak: ‘Het bezit van een zaak is het eind van het vermaak.’
Je moet onderhoud plegen, anders gaat de boel achteruit.”

Opa Blonk was brandmeester samen met Johan Groeneweg (vervanger).
Van links naar rechts: Opa Blonk, Jaap van der Eijk, Hans Weenink, Arie Glimmerveen, Frans Boomgaard, Jan Dijkshooorn (van Oom Bertus), Jan Gadella,
v.d. Holst, Johan Groenenweg.
Zittend v.l.n.r. Nico Breedveld - Jan Blonk - Bernard de Lange
N.B. Na structurele veranderingen bij de Rotterdamse Brandweer vertrok het
grootste deel van het korps vrijwilligers (ook opa Blonk).

Tot slot heeft Peter nog een opmerking: “Vroeger had je nog de
‘distelverordening’. Had je een teveel aan distels in je tuin, dan kreeg je een
bekeuring. Nu zie je dat door gebrek aan tijd en aandacht het onderhouden
van je eigen groen al een probleem dreigt te worden. En laten we nu reeël
zijn: mooie, goed onderhouden voortuinen zijn toch het visitekaartje van onze
tuinstad?”
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,

Geschiedenis van Schiebroek
De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille begin.
Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Een ‘must have’ in uw boekenkast, een mooi geschenk
voor een verjaardag. Bent u Schiebroekenaar of kent u
iemand die ooit in Schiebroek gewoond heeft en er nog steeds
met liefde over spreekt? Dan is dit boek echt een aanrader!
Chris Mast: “Schiebroek doet mee is een encyclopedie van
Schiebroek, een boek van gewicht”

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl
www.leven-in-schiebroek.nl - september 2013

11

ADMINISTRATIEKANTOOR

J . W. M E K K I N G
Wij verzorgen voor u uw:

Administratie
Belastingaangiften
Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam
Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl

MEULMAN

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!
- 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)

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

Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
Peppelweg 128-130, Rotterdam-Schiebroek, tel. 010-4228025
www.meulman-profiel.nl

Magazine
Leven in Schiebroek
Steun uw wijkblad. Maak een bedrag naar
keuze over op onze rekening 59 04 84 t.n.v.
Sbo Schiebroek en wij kunnen dit blad gratis
bij u blijven bezorgen. Het blad wordt gemaakt
door vrijwilligers; zij verdienen uw steun!
12
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PEP-SPEURTOCHT

Op zaterdag 21 september organiseert Winkeliersvereniging Schiebroek een
speurtocht op de Peppelweg.
Teams van één volwassene en één kind (basisschool) kunnen zich opgeven voor
een leuke wedstrijd, waarbij op de hele Peppelweg gezocht moet worden naar
informatie, maar waarbij ook een beroep op je behendigheid wordt gedaan.
Er zijn mooie prijzen beschikbaar gesteld en de winnaar krijgt een fiets!
Let op: binnenkort ligt er in verschillende winkels een foldertje met alle
informatie. We maken er een gezellige dag van.
Deelname is gratis, dus doe lekker mee!

BOEKPRESENTATIE
Boekhandel H.M.Coelers nodigt u uit om op donderdagavond 5 september
de boekpresentatie bij te wonen van het nieuwste boek van Elisabeth Mollema:
‘Champagne en Aardbeien’. Onder het genot van een glas champagne worden
er drie exemplaren van haar nieuwe boek verloot!
Sophie Zijlstra, schrijfster van onder andere MARGOT, zal Elisabeth interviewen.
Champagne en Aardbeien is een hilarische en ontroerende literaire roman over
vier vrouwen en een moestuin. Wanneer Lotte Verbeek van haar rijke, oudere
echtgenoot is gescheiden, vindt ze het moeilijk om haar leven weer op de rails
te krijgen. Haar trouwe vriendinnen verzinnen een manier om haar te helpen.
Ze beginnen met zijn vieren een moestuin. Terug naar de basis, terug naar het
aardse! Ook haar vriendinnen op zoek naar liefde en geluk. Het lijkt een goed
besluit...

SPEELT U PIANO?
Wilt u bekende melodieën op het gehoor kunnen spelen en hiermee uw eigen
bewerking maken? In enkele lessen kunt u dit leren. Verschillende genres en
stijlen zijn mogelijk en... de lessen zijn geschikt voor alle niveaus. Irene van
Osch heeft een methode ontwikkeld waardoor u met veel meer plezier achter de
piano kunt zitten. Doe u zelf een plezier en neem contact op met Irene.
Bel 010-4223362 of stuur een berichtje naar: arrangetto@planet.nl

U bent van harte welkom bij boekhandel Coelers, Peppelweg 124.

IN MEMORIAM
In juli hebben we afscheid moeten nemen van Co van den Berghe. Co,
onlosmakelijk verbonden met Schiebroek, onlosmakelijk verbonden met
het vrijwilligerswerk binnen de bewonersorganisatie, het Oranjecomité, het
Kunstfestival en het 4 mei comité.
Zo belangrijk als hij was voor onze organisaties, zo belangrijk waren zij op hun
beurt voor hem. Omdat hij zich met hart en ziel inzette voor de gemeenschap
waar hij en zijn gezin deel van uitmaakten. Nagenoeg vijftig jaar heeft hij
bijgedragen aan allerlei acties en activiteiten in Schiebroek en was hij
verantwoordelijk voor de bezorging van dit blad.
Voor het bestuur van de Schiebroekse Gemeenschap was Co een anker. De
fietspuzzeltochten waren ‘wereldberoemd’, de wijkevenementen zoals de
Geraniummarkt en alle andere konden niet zonder zijn steun.
Als er organisatorische problemen waren, bleef hij onverstoorbaar zichzelf en
vooral pragmatisch. Dat maakte dat iedereen, maar dan ook iedereen met
hem overweg kon en respect voor hem had. Hij werd alom gewaardeerd; Co
ontving voor al zijn werk van de gemeente Rotterdam de Erasmusspeld.

De hele Schiebroekse gemeenschap mag Co intens dankbaar zijn voor alles
wat hij voor Schiebroek heeft gedaan. Hij zal er altijd zijn, het beeld van hem
op de fiets in onze mooie tuinstad zal altijd op ons netvlies blijven.
						Margot

Op 30 april zagen we elkaar nog. Met zijn meiden was hij naar het laatste
Koninginnedagfeest gekomen. Georganiseerd door het Oranjecomité waar hij
zoveel en zo vastberaden voor geknokt had en waar uiteindelijk vele jongere
mensen zijn enthousiasme overnamen.
www.leven-in-schiebroek.nl - september 2013
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VAN JE RETTEKETET... NAAR CASTAGNET!
Woensdag 18 september
Dirk Scheele met De Liedjesspeeltuin (2- 7 jaar)

Vrijdag 27 september
Les Hiboux de Verre met De Menselaar

Kunnen nieuwe kinderliedjes ook klassiekers worden? Op deze vraag kan met
de liedjes van de vier cd’s van De Liedjesspeeltuin volmondig “ja” geantwoord
worden. Deze cd’s van Dirk Scheele zijn te vinden op ieder kinderdagverblijf,
elke basisschool en in menige kinderkamer. Het leek Dirk daarom leuk om
weer eens een intiem theaterprogramma te maken rond deze liedjes, zoals
Tandenpoetsen, Lieveheersbeestje, De fruitshake en De boom staat stil. Verpakt
in een verrassend mooi Liedjesspeeltuindecor, neemt Dirk Scheele de kinderen
mee in een actief meedoe-liedjes-popconcert voor de allerkleinsten vanaf 2
jaar.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafje-pas € 3,40

Het kleinkunstprogramma ‘ De Menselaar’ , is een avondvullend programma, vol
met muziek, vertier contemplatie en kleurrijke verhalen.
De muziek varieert van intieme Nederlandstalige liedjes tot een uitbundig
“lalalalala”. Ook Europese en Afrikaanse klanken behoren tot de kenmerkende
samenzang; bij onraad een kort “Kjoe” of “Kwiep”.
Les Hiboux de Verre is een kleinkunst-duo, bestaande uit Vincent Guittart en
Ferdy Karto.
Aanvang: 20:00 uur, entree: € 6,50/ R’pas of Aafje-pas € 4,90

Donderdag 21 september
Schrijvers in Schiebroek Special
Speeddaten met vijf schrijvers! In samenwerking met Stg.Kunstfestival en
Boekhandel Coelers komen vijf schrijvers in Castagnet met u rond de tafel
zitten om over hun boeken, het auteurschap of over ideeën voor de toekomst te
praten.
Aanvang: 20.30 uur, entree: € 9,- p.p.

sbo

Lcc Castagnet is het wijkgebouw van Schiebroek. U kunt er terecht
voor cursussen, bijeenkomsten en theatervoorstellingen en u kunt
er een heerlijk kopje koffie drinken, in de foyer of op het terras.
Er zijn verschillende zalen te huur.
Neem eens contact op met:
Lcc Castagnet, Larikslaan 200, telefoon 422 50 96.
Wij zien u graag als onze gast!

Leven in Schiebroek
LIDORGANISATIES:

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

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

DONATIES

Wereldwinkel Kerken Schiebroek

Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid

REDACTIE

Mw. L. van Kleij-Gouw tel. 422 97 16
LETS Ruilwinkel
tel. 218 88 44
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00
Winkeliersvereniging Schiebroek
Mw. J. Mastenbroek, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl
Actiecomité Asserpark
Mw. M. Plooij, tel. 422 77 28

Cocky van Trigt, tel. 418 29 46.
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zond en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu

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

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

Op bankrekening 59 04 84 kunt u uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek.

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

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 24
oktober 2013. U kunt uw kopij vóór 30
september 2013 inleveren.
Redactieadres: Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
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CSI SCHIEBROEK
OPLOSKOFFIE
Terwijl ik dit stukje schrijf is het volop zomer en vakantietijd. Vandaag een dag
met mogelijk 34 graden, horen wij. Frits en ik zijn in de vroegte volop bezig een
agenda voor de dag te maken. Tal van werkzaamheden en meldingen.
Er staat weer eens een aantal burenruzies op de lijst, meer dan anders. Het lijkt
door het warme weer te komen. Veel verzoeken van mensen om eens langs te
komen om te bemiddelen, want de buren zus of zo...
Vaak verwacht de melder dat de wijkagent het voor zijn of haar belangen
opneemt. Men verwacht dan dat de wijkagenten de rol van rijdende rechter op
zich nemen in de hoop dat partijen tot elkaar gebracht kunnen worden voor
de lieve vrede. Op zich is daar niets mis mee. Alleen... dat doen wij niet, het
behoort niet tot onze taken.

Hoezo?
Waarom niet? zult u zeggen. Hetis niet omdat dat wij daar geen zin in hebben
zoals wel eens wordt gezegd. Het behoort simpelweg niet tot onze basistaak.
En nu hoor ik u al zeggen: “ ja maar..., als,als...
Natuurlijk, als er strafbare feiten zijn of worden gepleegd komen wij direct in
actie, maar dan is het al te laat!Als u problemen hebt met uw buren, dan is het
onze taak om u door te verwijzen naar een instantie die daarin gespecialiseerd
is. Dat kan de consulent van de betrokken woningstichting zijn of, als beide
partijen accoord gaan, kunnen wij verwijzen naar de Stichting Buurtbemiddeling
aan de Blecourtstraat 26 in Schiebroek (telefoon 4183315).
Deze stichting doet, onder auspiciën van Abderrahim Haddou, uitstekend werk
en heeft al in veel gevallen de lucht doen opklaren en veel ergernis voorkomen.
In sommige gevallen is de kwestie zo hardnekkig dat zelfs Abderrahim met zijn
vrijwilligers of de woningstichting er niet uit komen. In een enkel geval kan dan
een juridische procedure met een uitspraak van een rechter nog een oplossing
bieden. En als dat dan nog geen soelaas biedt, dan zal men met elkaar moeten
leren leven, zonder zich te misdragen.
Let wel: iedereen is gebaat bij beheerst gedrag, denk na voordat u zich laat
gaan en bedenk dat strafbare feiten plegen al helemaal niet kan.
Daarin hebben mensen een eigen verantwoordelijkheid.
Wij geven uw graag het volgende advies: Ga eens wat meer een kopje
oploskoffie met elkaar drinken en laat het niet zover komen!
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

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

Lieve mensen,
Hebt u een fijne vakantie gehad? Of bent u lekker
thuis gebleven? Dat is natuurlijk ook heerlijk, want
in tuinstad Schiebroek ben je eigenlijk altijd wel een
beetje ‘op vakantie’.
Wij vinden het fijn dat u er (weer) bent en hebben
een mooi blad gemaakt, waarvan we hopen dat u
dat met veel plezier leest.
We willen natuurlijk graag dat u mee helpt om het
blad in stand te houden.
Een gift naar eigen keuze kunt u storten op
rekeningnummer 59 04 84 t.n.v. Samenwerkende
Bewonersorganisaties Schiebroek onder vermelding
van donatie 2013. Dank u wel!
Vergeet niet uw adres erbij te vermelden, dan
ontvangt u een Schiebroeks aardigheidje.
			

lieve groet van L Sje

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