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Zaterdag 13 september 2014:
dag VaN Het KUNstFestIVaL

Thema: De Middeleeuwen... van ridders en jonkvrouwen

ABACUSTHEATER
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*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten

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

   * Dames en herenkapsalon * schoonheiDssalon          
  * peDicure/manicure

Openingstijden:

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

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

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

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

De keuze van Laurine: 

Voor online bestellen: www.coelers.nl

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

ACRODENT tanDtechniek en tanDartspraktijk

Ganzerikplein 3a, rotterdam-Schiebroek, tel. 418 77 08

De ultieme leeservaring:
Het mooiste boek dat je ooit in 
handen zult krijgen...

NIEUWE ONDERNEMER PEPPELWEG!
Begin juli 2014 is er een gloednieuwe winkel geopend op de Peppelweg. 
Jonge ondernemers die met passie hun mooie producten aan u willen 
verkopen. Loop eens binnen bij Handmade&Bio. De winkel ziet er aantrekkelijk 
uit en er zijn altijd aanbiedingen. 

hanDmaDe & Bio, peppelweg 76a, tel.: 06-49787629
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AANGEPAST VERVOERSPLAN AKKOORD

Ton van Eijsden
lid gebiedscommissie namens Bewoners! 
Hillegersberg-Schiebroek

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft ingestemd met het Vervoersplan 
2015 van de RET. Het in de oorspronkelijke plannen voorgestelde eindpunt 
van buslijn 35 via de Asserweg en het Meijersplein-Noord, waartegen de 
gebiedscommissie op aangeven van de bewoners fors bezwaar had, wordt niet 
gerealiseerd. 
In plaats daarvan zal het eindpunt, zoals door de gebiedscommissie 
voorgesteld, verplaatst worden naar het metrostation Melanchtonweg. 
Ook de Ringdijk (Plaswijckpark en Rijndam) blijft per bus bereikbaar. 
Echter, in tegenstelling tot de door de gebiedscommissie gedane suggesties, 
zal daar buslijn 35 gaan rijden. De route van lijn 35 wordt dus Argonautenweg – 
Jasonweg – Ringdijk – Melanchtonweg met als begin/eindpunt het metrostation 
aldaar.  Bus 35 komt dus met ingang van de winterdienst 2015/2016 niet 
meer dóór 110-Morgen en Schiebroek, maar er langs! 
Ter compensatie neemt buslijn 174 volgens de oorspronkelijke plannen van 
de Stadsregio de route van buslijn 35 over en gaat door 110-Morgen en 
vervolgens via de Jasonweg, de Abeelweg, de Kastanjesingel, het Kastanjeplein 
en de Wilgenplaslaan naar de Melanchtonweg om vandaar naar het NS-station 
Rotterdam-Noord te rijden. De route via de Wilgenlei komt te vervallen, maar 
het ‘ommetje’ dat de huidige bus 35 via de Meidoornsingel naar Schiehoven 
aan de Asserweg maakt, wordt wel aan deze route toegevoegd. Schiehoven blijft 
per bus bereikbaar, evenals de mogelijkheid om van en naar het NS- station 
Rotterdam-Noord te reizen.
Reizigers tussen Schiebroek en de Molenlaan, Terbregge en Ommoord moeten, 
voor zover ze niet van bus 35 gebruik kunnen maken, voortaan wel overstappen. 
Daartegenover staat wel dat buslijn 174 een directe verbinding geeft met 
Lansingerland (Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs) en Delft.

gemiste kans

Wanneer we ons realiseren dat deze plannen primair een gevolg zijn van een 
bezuinigingsoperatie kunnen we vaststellen dat Schiebroek, dankzij de inzet van 
bewoners, de bewonersorganisatie en de gebiedscommissie, er nog niet eens 
zo slecht mee wegkomt. Natuurlijk zal het voor een aantal reizigers even wennen 
en soms aanpassen zijn, maar voor anderen biedt het nieuwe lijnennet juist 
weer voordelen en nieuwe mogelijkheden.

Over de frequenties waarmee buslijnen 35 en 174 gaan rijden is (nog) niets 
bekend. Dat wordt dus nog even afwachten.
Een gemiste kans is dat de Stadsregio voorlopig nog afziet van de suggestie 
om buslijn 33 vanaf Overschie en Rotterdam-The Hague Airport ook naar het 
metrostation Melanchtonweg te voeren. Die lijn zal naar het metrostation 
Meijersplein (zijde G.K. van Hogendorpweg) gaan rijden ter vervanging van het 
huidige pendelbusje. Daarmee wordt de mogelijkheid om van het metrostation 
Melanchtonweg een heus OV-knooppunt te maken (metro, tram 25, bus 33 en 
35) nog niet volledig ingevuld. 

Ton van Eijsden
ap.vaneijsden@rotterdam.nl

Voorstellen Vervoersplan gebiedscommissie in aangepaste vorm overgenomen door Stadsregio

Artiscoop is de nieuwe lokale, online galerie die naar de mensen toe komt. 
U kunt de kunst huren of aanschaffen. Artiscoop is er voor lokale bewoners, 
bedrijven en kunstenaars in Hillegersberg-Schiebroek én de omliggende 
regio. We hebben geen fysieke winkel of galerie. Er is wel een mooie site 
www.artiscoop.nl met daarop de kersverse en groeiende collectie beeldende 
kunst. Dat vullen we aan met lokale activiteiten en evenementen rondom 
kunst en/of cultuur, zoals exposities, workshops, atelierbezoeken of een 
‘kunstcafé’. Alles is gecreëerd door beeldende kunstenaars uit de buurt. Hij 
of zij woont of werkt altijd vlakbij en brengt het kunstwerk zelf. Of nodigt u 
uit voor een kijkje in het atelier. Zo leert u de persoon achter het kunstwerk 
kennen. Het is heel inspirerend om het verhaal achter de kunst te horen, 
uit eerste hand. Ook lokale ondernemers zijn welkom: zij hebben de 
mogelijkheid om hun kortingsacties speciaal voor Artiscoop-abonnees te 
presenteren. Een groot voordeel voor abonnees, en een nieuwe mogelijkheid 
voor ondernemers om te bouwen aan hun klantenbestand. 

Artiscoop wordt gerund voor en door de beeldend kunstenaars zelf. Wij heten 
u welkom op de site, in één van onze ateliers of in het Kunstcafé tijdens de 
feestelijke wijkdag op 11 oktober 2014, georganiseerd door Speeltuin De 
Torteltuin (adres: Van Enckevoirtlaan 6). Meer info: www.artiscoop.nl of info@
artiscoop.nl of 06-24164436.

puurtalentmarkt: 13 septemBer van 10.00 - 17.00 uur
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 27) 

gelegen op de hoek van de Wingerdlaan en de Kastanjesingel. 
Een apart gedeelte van zijn huis was voor  zijn praktijk. Dokter ’t Hart begon ook 
in die tijd en hij had zijn praktijk aan het Kastanjeplein.”

Zoveel speelruimte

“De Kastanjesingel eindigde bij de Cipreslaan. Alle huizen met een achterom 
hadden een kolenaspad. De bebouwing van de Cipreslaan stond in die tijd al-
leen maar tussen de Meidoornsingel en Populierenlaan (alleen de even 
nummers). Het braakliggende stuk grond aan de achterzijde van de Lijster-
beslaan, wat ooit nog eens bebouwd zou worden, werd gebruikt door de 
bewoners van de Lijsterbeslaan om er groentetuintjes te houden.  
Daarachter lag een deel losse bestrating en de jongens in de buurt gebruikten 
dat om forten van te bouwen. En daarachter kreeg je het land van boer Koot. 
Dat lag vanaf de Hoge Limiet tot aan De Villeneuvestraat. Eind jaren ’50 is men 
begonnen met het afbouwen van de Cipreslaan. Daarna volgde de  Abeelweg en 
veel later het Schiebroekse Park.”

“Mijn ouders waren lid van de Remonstrantse Kerk aan de Westersingel. In de 
oorlogsjaren konden we daar niet heen en dus ging ik naar de zondagsschool  
in de Adrianaschool. Daar kregen we les van de heren Kellenbach en Jansen. In 
de kersttijd was er een kerstsamenkomst in de Goede Herderkerk.  Heel goed 
herinner ik me nog dat daar de heer van Vlijmen het kerstverhaal zo prachtig 
vertelde. Hij was de vader van de eigenaar van ‘De Speelbron’, een vroegere 
speelgoedwinkel op de Peppelweg.”
“Sporten deed ik bij turnvereniging Aspasia in de Koraalstraat, een zijstraat van 
de Kleiweg. Het gebeurde nogal eens dat de juf niet op kwam dagen en dan 
moesten we het hele eind weer terug lopen over de Ringdijk.”

We gaan weer even terug in de tijd. Samen met Elly Müller-Visser. Zij woont 
haar hele leven al in Schiebroek en heeft, naast dierbare herinneringen, ook 
veel veranderingen meegemaakt. Elly Müller-Visser heeft het dorp zien groeien, 
ze heeft talloze kinderen volwassen zien worden en ze woont nog steeds met 
heel veel plezier in Schiebroek. Hier leest u haar verhaal.

Elly diept uit een ver verleden herinneringen op: “Heel mijn leven heb ik in 
de Lijsterbeslaan (vroeger heette de straat nog Beukenlaan) in Schiebroek 
gewoond en ook nog eens in hetzelfde huis. De eerste jaren ging ik naar de 
Montessorischool van juffrouw Rutteman en juffrouw Brezet en daarna kwam de 
lagere school, de Adrianaschool, van de heer Nolen. 
Voortgezet onderwijs was er niet in Schiebroek, daarom moest ik buiten de wijk 
naar school. Er waren in Schiebroek drie lagere scholen: de Adrianaschool, 
de Groen van Prinsterer aan de Molenvijver en de Katholieke School, zoals wij 
zeiden: ‘de school van mijnheer Jacobs’ aan de Larikslaan, ik meen dat dat nu 
de Fatimaschool is.”
“Mijn vader overleed toen ik zeventien was en na ons trouwen zijn we hier bij 
mijn moeder ingetrokken. Dat ging zo in die tijd, er was een schrijnend gebrek 
aan woonruimte. Eigenlijk boften we nog dat we hier konden wonen.  
We hadden de bovenverdieping. Al snel kwam onze eerste dochter en er volgden 
nog drie kinderen. Het huis raakte erg vol. Mijn moeder zag het allemaal eens 
aan en bood ons aan om het hele huis te nemen, zij is destijds verhuisd naar 
Hillegersberg. Dat was een prachtige oplossing, want het was wel een beetje 
aan de krappe kant aan het worden.”

veilige omgeving

Elly vervolgt: “Van mijn eigen jeugd herinner ik me vooral de heerlijke vrije na-
tuur om ons heen. Je kon overal spelen, er was weinig verkeer en wat ik altijd zo 
prettig vond is dat iedereen elkaar kende. Het was een veilige omgeving om in 
op te groeien.
We hadden in die tijd hier één huisarts, Dr. Pronk. Hij woonde in de Adrianalaan. 
Zijn oudste dochter Gowien beheerde de apotheek aan huis. Toen hij ouder 
werd kwamen er twee doktoren in zijn plaats. Dokter Looij had eerst ook zijn 
praktijk in de Adrianalaan. Later is hij verhuisd naar de “Grote Joris”, het huis 

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

IJspret aan de Kastanjesingel., winter 1945.
V.l.n.r. Wimpie Wagenaar, Frits Versteeg , Enny Versteeg, Elly Visser en Elly Borsten.

Elly Müller-Visser
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 27) “Openbaar vervoer was er nog niet”, vervolgt Elly. “Ook de Wilgenplaslaan, die 
in de volksmond de Laan van Poot heette, moest nog aangelegd worden. De 
Meidoornsingel was trouwens ook veel korter, die hield op vlak na de Larikslaan 
en de Peppelweg was helemaal nog onbekend.”

De winkels in het Dorp

“Boodschappen deden we bij de buurtwinkeltjes, met name aan de 
Adrianalaan. Daar vond je (banket)bakker van Dijk, later  Slob en wat verderop 
had je groenteman Akkerman. 
Bij de Schoolstraat zat slager Bras en aan de overkant woonde de elektriciën 
Rinck. Zijn vrouw had een manufacturenwinkeltje en als zij bepaald naaigerei 
niet had, dan moest je helemaal naar de Kleiweg. Op de hoek van de Adriana-
laan en Kastanjesingel zat bakkerij Van der Meer en Schoep. 
Daar tegenover de R.M.I. de Rotterdamse Melk Industrie. Daarnaast  Wijnhandel 
annex café de Druiventros en daarnaast weer de sigarenwinkel van mevrouw 
Wanna.
Bij het volgende kruispunt, op de hoek met de Populierenlaan  kruidenier Jac.
Kool, drogisterij Potjes, slagerij van Driel en een wijnhandel.
Naast garage de Koning had je nog een boekhandel en een bibliotheek, die wa-
ren in een woonhuis gevestigd. Tussen de Populierenlaan en de Meidoornsingel  
in de lage huisjes zat een timmerman, de heer Dielle. Nog een kapper, van Dijk 
en kapster Mies niet te vergeten. Tegenover Arcadia was schoenenwinkel 
Smulders. En verder op de andere hoek de huishoudelijke zaak van de familie 
Windhorst. Boven aan de Ringdijk zat kruidenier Vivo en schoenmaker de Groot. 
Ook waren er nog een paar winkels bij de Molenvijver in de buurt.”

oorlog

“In de winter van ‘44-’45 werden in Arcadia aan de Adrianalaan en in het 
schoolgebouw aan de Sleedoornlaan gaarkeukens ingericht. Schoolgaan was 
er dan voor de kinderen niet altijd bij en als ze wel eens naar school konden, 
werden ze vaak ook weer naar huis gestuurd. Aan alles was gebrek: kolen, 
voedsel, kleding.
Tijdens de hongerwinter werden speciale maaltijden voor kinderen uitgedeeld 
die je daar kon nuttigen.” Elly Müller-Visser at die winter regelmatig uit de 
gaarkeuken. “Vieze muizensoep”, herinnert ze zich. “Het was een grijze substan-
tie die ook nog eens nergens naar smaakte. Een paar keer ben ik met andere 
kinderen in Arcadia geweest. Daar stonden in de bovenzaal lange tafels met 
stoelen. We kregen er een prakkie dat heel wat beter smaakte dan die soep.” 
Arcadia is later van naam veranderd in ‘De  Brandaris’.”
“Er werden ook wel films vertoond in de grote zaal en toneelstukken opgevoerd 
en mijn ouders gingen er wel eens naar toe om te kegelen.”

“Als ik terugdenk aan de oorlogstijd dan voel ik, ondanks dat ik toen nog maar 
een klein meisje was, angst. In mijn herinnering gebeurde het nogal eens dat 
de Duitsers zich hier in de tuintjes verscholen achter de heg en van tuin tot 
tuin gingen. We mochten dan als kind niet naar buiten. Waarschijnlijk zijn het 
oefeningen geweest, maar op een kind maakte het veel indruk.” 

nooDwoningen

“Na het bombardement van Rotterdam in 1940 werden de huizen aan de 
Clematis-, Kamille-, Crocus-, Gentiaanstraat en het Lariksplein ‘uit de grond’ 
gestampt. Ze staan er nog, terwijl het eigenlijk noodwoningen waren voor de 
mensen die door het bombardement hun huis waren kwijtgeraakt. 
Vlak daarbij is nog een V1 terechtgekomen, ongeveer op de plek waar later de 
ABN-Amrobank kwam (hoekje Peppelweg, red.). Alle ramen in de noodwonin-
gen sneuvelden. Mijn vader en andere mannen zijn daar nog gaan helpen om 
planken voor de ramen te timmeren. Het was hartstikke donker. Je mocht geen 
licht gebruiken.”

mooiste herinnering

Met een glimlach vertelt Elly: “De mooiste herinnering is eigenlijk mijn kindertijd 
van na de oorlog. De onbekommerdheid, de zorgeloosheid, de vrijheid en ook 
de veiligheid van Tuinstad Schiebroek.
Daarom ben ik zo blij met de restauratie van het baarhuisje aan de Ringdijk. In 
Schiebroek hebben we niet veel erfgoed, maar wat er is moet behouden blijven.
De tuinstad van meer dan zeventig jaar geleden moet bewaakt worden.”
 
“Ik ben me ervan bewust dat vooruitgang ook voordelen heeft. Ik herinner me 
nog goed hoe blij iedereen was dat tramlijn 5 kwam; we waren in een oogwenk 
in de stad. Maar de verstedelijking mag wat mij betreft niet ten koste gaan van 
onze tuinstad.  We moeten met elkaar zorgen dat ons dorpse karakter behouden 
blijft.”

reacties

Wilt u reageren op dit artikel of wilt u uw eigen verhaal 

vertellen? 

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 NJ Rotterdam.

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

Chris Mast: “Schiebroek doet mee is een encyclopedie van 
Schiebroek, een boek van gewicht”

verkrijgBaar Bij: 
Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl

Geschiedenis van Schiebroek
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U bent van harte welkom! 
PEPPELWEG 152

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

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

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

BLOK’S PAPERWORK

TandarTsprakTijk 
kasTanjesingel

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

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek

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

Peppelweg 95/97   Rotterdam Schiebroek   010-4222188

Spindler Makelaars

THUIS IN SCHIEBROEK

Handmade & Bio
Sinds 4 juli 2014 zijn 
wij gevestigd aan de 
Peppelweg 76a te 
Rotterdam. 
Wij hebben 
verschillende soorten 
producten zoals 
glutenvrij, dieet, 
huisgemaakt en 
vooral veel biologische 
producten.
Wij zijn steeds bezig 
met het uitbreiden van 
ons assortiment.

Wij verwelkomen u met 
lage prijzen en elke 
maand verschillende 
aanbiedingen!!

Peppelweg 76a
3053 GN Rotterdam
E-mail: b.handmadeenbio@gmail.com 
Tel.: 06-49787629



7www.leven-in-schiebroek.nl - september 2014 7

GEKNIPT VOOR TALENT
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Er zijn veel sombere verhalen te vertellen over de economie, zeker in een stad 
als de onze, een stad met veel mensen die grote afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben. Maar… er zijn ook positieve verhalen. Verhalen over hoe mensen met 
dergelijke belemmeringen toch toegang tot de arbeidsmarkt kunnen krijgen. 
Zo’n positief verhaal speelt zich hier af, in Schiebroek, om precies te zijn aan 
de Asserweg in de voormalige winkelstrip. Daar is de vereniging Skibroek 
actief met het ondersteunen van beginnende ondernemers en met allerlei 
initiatieven voor de buurt. 

Eén zo’n initiatief is “Genaaid door...” In de winkelruimte op de hoek wordt door 
een aantal enthousiaste vrijwilligers naailessen gegeven. Dat is een heel leuk 
initiatief en er is veel belangstelling voor de lessen. Maar Evelien van Pruissen 
bedacht dat er nog meer kon. Evelien is afgestudeerd in modevormgeving 
en wilde daar graag “iets sociaals” mee doen. In de modewereld kom je als 
vormgever al gauw achter een computer terecht waar je je ontwerpen op maakt, 
ontwerpen die anderen dan weer ergens anders gaan maken. 

van workshops naar proDuktiewerkplaats

Evelien begon daarom met het geven van workshops in de winkel, zoals tassen 
maken. Dat was leuk, maar er bleek nog meer te kunnen.
“Op een dag kwamen hier mensen binnen van Talentfabriek010”, vertelt zij. 
“Talentfabriek010 probeert een plek te bieden aan mensen die weliswaar 
werkervaring hebben en soms zelfs een hoge opleiding, maar die door 
omstandigheden geen werk meer hebben of kunnen vinden. Een plek waar ze 
kunnen laten zien wat hun talenten en vaardigheden zijn.  Talentfabriek010 
zocht uitbreiding voor hun naaiatelier en vroeg aan mij of ik hier ook een atelier 
wilde opzetten en daarin dan produceren voor kleine ontwerpers, meestal 
starters. Ontwerpers die maar zo’n twintig tot honderd stuks van iets nodig 
hebben. Dat leek me heel leuk. Samen met Talentfabriek010 zijn we eerst 
begonnen met kijken of er animo in de wijk was voor een dergelijk initiatief 
en uiteindelijk zijn we met geïnteresseerden uit het naaiatelier begonnen. 
Zo ontstond wat nu Studio van Pruissen gaat worden. Naast de mensen die 
rechtstreeks via mij binnenkomen, komen er ook mensen via Talentfabriek010 
in de studio werken. Mensen die, zoals boven gezegd, problemen hebben met 
toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. 

Deze mensen hebben een contract met Talentfabriek010 op grond waarvan ze 
een vrijwilligersvergoeding krijgen voor hun werk hier, ook als ze een uitkering 
hebben. Dat is gelukkig wettelijk mogelijk. Het gaat er immers om dat de 
mensen weer ervaring en daarmee mogelijkheden krijgen“, vertelt Evelien 
verder. ‘We krijgen hier opdrachten van mensen die een eigen modelabel willen 
opzetten of producten voor hun eigen winkeltje. Het gaat dan altijd om kleine 
aantallen. Ze wijst naar de kniptafel waarop één van de medewerksters bezig is 
een stof te knippen. “Dat wordt een sample (proefexemplaar) van een rok. De 
opdrachtgever komt die straks keuren en als hij zijn fiat daaraan geeft maken 
we er zo’n dertig stuks van. Meer kan ook, afhankelijk van de wens van de 
opdrachtgever en de hoeveelheid mensen die er hier aan kunnen werken.”
Want de vraag groeit. “We zijn echt van workshop opgeklommen tot 
produktiewerkplaats” zegt ze trots. ”We zijn met recht een startende 
onderneming” 
Dat is voor Evelien natuurlijk fijn, een dergelijk succes. Maar wat ze vooral mooi 
vindt is de mogelijkheid die Talentfabriek010 met deze koppeling voor haar en 
voor de mensen die via hen bij haar komen werken mogelijk heeft gemaakt. 
“Alleen al door de ervaring hier is er voor hen meer kans op de arbeidsmarkt”, 
zegt ze enthousiast. “Maar daar blijft het niet bij: De meest getalenteerden 
wil Talentfabriek010 ook een opleiding aanbieden waarmee ze bijvoorbeeld 
hun eigen bedrijfje kunnen opzetten. En op den duur hopen we ook officiële 
leerplekken te mogen aanbieden. Alleen moeten we dan wel vaker open zijn. Op 
dit moment zijn we dat maar twee en een halve dag. We hopen in de toekomst 
meer dagen open te kunnen zijn, maar dan hebben we wel een grotere ruimte 
nodig”, verzucht Evelien. 
Naar die grotere werkruimte wordt dan ook ijverig gezocht: ” We proberen voor 
het eind van de vakantieperiode iets gevonden te hebben. Dan krijgt Studio van 
Pruissen zijn eigen plek en gaat de onderneming van start. Dan hoop ik ook nog 
meer opdrachtgevers te kunnen helpen”. Moeten er dan ook meer medewerkers 
bij? “Ja, die zijn zeker welkom”, roept Evelien enthousiast. “We hebben ruimte 
voor ze. En werk!”

Heeft u affiniteit met naaiwerk, bent u er zogezegd geknipt voor en lijkt het u 
leuk om mee te werken aan het samenstellen van bijvoorbeeld een collectie? 
Komt u gerust eens binnenlopen voor een gesprek of om zomaar eens te 
kijken of het u wat lijkt. Studio van Pruissen is (nu nog) gevestigd in het 
naaiatelier aan de Asserweg 399 en is geopend op dinsdag en donderdag van 
9.00-17.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op internet vindt u 
informatie onder www.evelienvanpruissen.nl en bij www.talentfabriek010.nl

Studio Van Pruissen waar Evelien (vooraan links) met haar medewerkers druk bezig is met  een sample voor een rok.
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

DeValk Roofvogelshow

zaterdag 13 september: DAG van het KUNSTFESTIVAL in middeleeuwse sfeer 

Zaterdag 13 september op rododeNdroNpLeIN 
VaN 10.00 - 17.00 UUr

De 22ste editie van het Kunstfestival staat voor de deur met als thema De 
Middeleeuwen... van ridders en jonkvrouwen! Op zaterdag 13 september zal 
het Rododendronplein tijdens de Dag van het Kunstfestival een middeleeuws 
karakter hebben. Wij gaan graag met u een paar honderd jaar terug in de tijd. 
Er is van alles te zien en te beleven!

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.
Van houtsnijwerk tot zijden shawls, van kermiek tot sieraden.

de grote parade
ieder jaar opnieuw genieten heel veel kinderen van de verschillende 
workshops die in het kader van het thema plaatsvinden. En dat zijn ook dit 
jaar weer de grote trekkers van ons Kunstfestivalfeest. Kom met uw kind(eren) 
naar de Grote Parade en laat ze genieten van vrije expressie en creativiteit.

maak je eigen kasteel met ophaalBurg

Scrap is er met een ruime sortering aan hout, touw… en het nodige 
gereedschap. Onder deskundige leiding kunnen kinderen hun eigen kasteel, 
toren en ophaalbrug maken. Natuurlijk kan alles bij het naar huis gaan, aan het 
einde van de middag, meegenomen worden.

ZwaarDen, maliënkolDers en jonkvrouwen-toeBehoren

Met een grote keus uit allerlei ongebruikelijke afvalmaterialen afkomstig uit 
bedrijven en industriële productie, staan zij garant voor een middag bijzonder 
knutselplezier. De tent wordt door Scrap aangekleed met allerhande attributen 
gemaakt van het materiaal dat ze bij zich hebben. De kinderen zijn natuurlijk 
vrij om ook naar eigen idee te werken. Het bevorderen van de creativiteit  is het 
hoofddoel van deze stichting.

s(t)okpaarDjes

Paarden mogen natuurlijk niet ontbreken binnen dit thema.
Onder leiding van een vakdocent worden deze vrolijke paardjes gemaakt en 
zullen ze in grote getalen over het plein ‘galopperen’. Dit maakt de beleving van 
het thema des te werkelijker. 

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...

interactief theater

Voor de kinderen die de poppenkastvoorstelling ontgroeid zijn, is de theater-
groep Groot Duimpje aanwezig, die een interactieve voorstelling verzorgt. 
In het stuk “Vrouw Antje en de herberg” kan door de liefhebbers meteen 
meegespeeld worden. Als je liever kijken wilt, kan dat natuurlijk ook. 
De voorstelling zal gedurende de dag meerdere keren opgevoerd worden. 

KINderKooKCaFé schmikkelen enDe schmullen

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: De 
Middeleeuwen... van ridders en jonkvrouwen.

ZaLF maKeN met de KINderboerderIj

Die mag natuurlijk niet ontbreken! Want dat is zoooo leuk! Dat is nog eens 
wat anders dan bij de drogist een tube kopen. En weet je wat? Het smeert veel 
beter dan dat, want je hebt het zelf gemaakt!

STRAATARTIESTEN
Let maar op mijn woorden: je kijkt je ogen uit! Er is natuurlijk muziek; een grote 
groep troubadours (zo heette dat vroeger) o.l.v. Gilbert hoek van dijke speelt de 
mooiste melodiën. ABACUSTHEATER met de Iron Wings, die je op de voorpagina 
ziet afgebeeld, is heel erg spectaculair.  Jacoba van Aardbeieren komt ook en 
er komt nog een Marskramer. Wat dat is, dat moet je maar eens aan je vader of 
moeder vragen. Leuk is het in ieder geval!

DEVALK ROOFVOGELSHOW
Ter afsluiting van de Dag van het Kunstfestval is er een spectaculaire 
roofvogelshow van DeValk. Je zult zien dat de vogels heel groot zijn, een prachtig 
verenkleed hebben en zo over het Rododendronplein vliegen. Maar denk erom: 
het zijn geen huisdieren! Het zijn roofvogels en ze zijn goed getraind. 
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DeValk Roofvogelshow

zaterdag 13 september: DAG van het KUNSTFESTIVAL in middeleeuwse sfeer 

PROGRAMMA 13 september 2014

DAG VAN HET KUNSTFESTIVAL
10.00 - 17.00 uur Kunstmarkt

11.00 uur Officiële opening door voorzitter   
  gebiedscommissie Jaco de Hoog
  m.m.v. het Wilgenstamkoor o.l.v.   
  Mariska de Waay

11.15 - 15.30 uur De Grote Parade, workshops voor
  kinderen en met o.a.
  - Jacoba van Aardbeieren
  - De Troubadours
  - Abacustheater met Iron Wings
  - De Marskramer
  en nog vele anderen

15.00 - 15.30 uur Verkiezing van de 
  mooiste Jonkvrouw en stoerste Ridder

15.30 - 16.30 uur DeValk Roofvogelshow

Kom naar het Rododendronplein en geniet van alles wat er 
te zien is. 

BEN JIJ DE MOOISTE JONKVROUW 
OF DE STOERSTE RIDDER? 

De Dag van het Kunstfestival is natuurlijk 
een feest en daarom vragen wij jou om je 
als dier te verkleden òf je eigen huisdier 
mee te nemen. Je kunt zelf een direnmasker 
maken of een knuffeldier, maar je mag 
bijvoorbeeld ook de hamster of de koe van 
huis meenemen. Wij zijn heel benieuwd wie 
er straks op de catwalk lopen. En weet je 
wat? De dierenarts van Schiebroek zit in de 
jury. De heer en mevrouw Kat helpen je op 
de catwalk. Komen hoor!
Om 15.00 uur vindt de verkiezing plaats. 
Zorg dat je er bij bent!

KUNST-IN-DE-ETALAGE
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-de-
Etalage 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 donderdag 17 
september vindt de prijsuitreiking plaats in LCC Castagnet, Larikslaan 200.  

HOE KUNT U ONS HELPEN?
De activiteiten van het Kunstfestival zijn gratis toegankelijk. Dat komt omdat 
wij partners hebben die ons financieel steunen. Maar in deze tijd is dat extra 
moeilijk. Daarom vinden wij het fijn als u ons een steuntje in de rug geeft: op 
onze bankrekening  Iban NL03 Rabo 01556 54 543 is een financiele bijdrage  
zeer welkom. En wilt u liever letterlijk een handje meehelpen? Dat vinden we 
ook fijn, want voor zo’n dag zijn helpende handen onontbeerlijk!
Belt u ons even? Tel. 06-22486463. 
E-mailen kan natuurlijk ook: info@kunstfestival.nl 

Laten we met elkaar het Kunstfestivalfeest voor Schiebroek behouden!
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mooIe 
HUIswIjN: 

pIerre jeaN

€ 5,95

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 32,50

- 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!

Verhuur van o.a.:
tafels    stoelen    glaswerk  
serviesgoed    bestek etc.

maakt uw party compleet!

Dotterbloemstraat 19  Fax.010 - 422 65 99    

3053 JV Rotterdam  info@boboverhuur.nl   

Tel. 010 - 422 29 13  www.boboverhuur.nl 
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HUISKAMERROUTE SCHIEBROEK-HILLEGERSBERG

Zaterdag 12 juli vierde de Tjaskerlaan haar inmiddels traditionele tweejaarlijkse 
buurtfeest. Dit jaar was het een wel heel speciale editie: met een bijzondere 
veiling haalde de organisatie van het buurtfeest ruim achthonderd euro op voor 
een heel goed doel: de Voedselbank in Rotterdam.  

Een keer per twee jaar vieren de bewoners van de Tjaskerlaan – en enkele 
bewoners van de Wilgenlei – een buurtfeest met dank aan de Opzoomer-
subsidie van de gemeente Rotterdam. De organisatie van deze buurtfeesten 
is in handen van een buurtfeestcomité dat hier al maanden van tevoren mee 
begint. En het wordt elke keer professioneler!
Vroeg in de middag waren er spannende kinderspelletjes, gevolgd door een 
Loomparty, een DJ-act en simultaanschaak. Het sluitstuk werd gevormd door 
een Djembe workshop. Er waren zelfs twee sessies nodig vanwege het grote 
animo. Tussendoor konden de kinderen met versgebakken pannenkoeken hun 
ergste trek stillen. Het straatdiner met ruim 150 buurtgenoten was spectaculair; 
samen gezellig eten van allerlei heerlijke zelfgemaakte gerechten aan lange 
tafels (foto: Roy Portier).

veilinG

Nieuw dit jaar was de veiling. Het buurtfeestcomité was op zoek gegaan naar 
bekende en onbekende talenten van buurtbewoners die hij/zij wilden inzetten 
of objecten die ze graag wilde aanbieden tijdens een veiling. De hamerstukken 

TJASKERLAAN ZAMELT GELD IN VOOR VOEDSELBANK
varieerden van een middagje meehelpen met tuinieren tot een workshop 
poëzie schrijven en van een avondje oppas tot een tocht met een rubberboot 
met motor op Bergse Achterplas. De stemming zat er goed in en er werd flink 
geboden. Het bleek een enorm leuke manier om elkaar nog beter te leren 
kennen! Aan het eind van de veiling maakte de veilingmeester bekend dat de 
bewoners samen een bedrag van ruim acht honderd euro hadden opgehaald 
voor de Voedselbank. Met deze daverende hamerslag werd de veiling gesloten. 

Een heerljke dag genieten van kleinkunst in de huiskamer. Dat staat u 
te wachten als u op zondag 21 september 2014 erop uit trekt voor de 
Huiskamerroute Schiebroek-Hillegersberg, Er zijn dit jaar zeventien deelnemers. 
Een aantal van hen treedt op in gastlocaties, anderen nodigen u van harte uit 
om thuis te komen. Maak kennis met een keur aan artiesten:

1.  Pianoduo Kitty Reus en Daan de Snoo

2. Duo Ruud Mooij en Gilbert Hoek van Dijke

3. Wijkdichter Rob Hilz

4. A capella koor Encore

5. The Great Gallery

6. Arrangetto - Irene van Osch

7. Bro's in Blues

8. Muzikale buren

9. Trio Shantymen De Rotterdamse Scheepskakkerlakken

10. Frederike Schonis en Marlies du Mosch

11. Koor Chapeau

12. Rockin' Rollators

13. Ruud Bergamin

14. Humanitas House Band

15. DuoSuoni

16. Diet van Velzel

17. 4Now  the Skyline Sisters

18. Vocaal Ensemble Kralingen
Het boekje met de Huiskamerroute Schiebroek-Hillegersberg is vanaf 6 
september 2014 verkrijgbaar bij verscheidene winkels in uw omgeving, bij de 
gebiedscommissie aan de Argonatautenweg, Castagnet, bibliotheek en andere 
openbare gebouwen. U kunt het boekje ook inzien op www.kunstfestival.nl.
Nadere informatie: Kunstfestival Schiebroek, info@kunstffestival.nl
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Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

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

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

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKKING

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

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

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

Wij verzorgen voor u uw:

M E U L M A N

Peppelweg 70a, 3053 GN Rotterdam
T:  010 -  418 44 19,  www.quit ro.n l
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Werkgroep Planologie Schiebroek, de oren en ogen van onze wijk.
V.l.n.r.: Jan van Arkel, Alex Commandeur, Marijke van Seventer, Geer Meershoek, Karel 
Fibbe, Karel van Staaten, Loes Berger-Schut en Peter Gerritzen

PLANOLOGIE FIETST LANGS DE RAND VAN SCHIEBROEK

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

Hartje zomer maakte de Planologische werkgroep Schiebroek weer een 
gezamenlijke fietstocht. Deze keer ging de fietstocht langs de randen van de 
wijk: vanaf de Hazelaarweg (Schiebroekse Park) langs de Hoge en lage Limiet 
naar de Wildersekade en terug langs de Doenkade met de Vensterbank van 
Schiebroek, de Bovendijk G.K. van Hogendorpweg/Melanchtonweg naar de 
Asserweg. Een route die langs niet altijd even bekende stukjes Schiebroek gaat 
en daardoor een heel verrassende kijk op de wijk biedt. 
De eerste verrassing als je langs de rand fietst is hoe snel je al tussen 
landelijk groen bent. De Hazelaarweg leidt de sportieve fietser langs diverse 
sportvoorzieningen, zoals de skatebaan, de jeu de boulesclub en de Hockeyclub 
aan de ene kant en de voetbalkooi en voetbalclub VOC aan de andere kant. 
Prima locaties, maar momenteel bedreigd door de aanleg van de A13/16. 
Eén van de scenario’s voor ontsluiting van het voor de Hazelaarweg gelegen 
bedrijventerrein Schiebroek zou een ventweg van het terrein tot aan het 
knooppunt Ankie Verbeek-Ohrlaan (AVOlaan) zijn en die weg zou wel eens ten 
koste van de voetbalvelden kunnen gaan! 

trieSt

Wie vervolgens bij de rotonde die AVOlaan oversteekt komt op de Hoge Limiet, 
van oorsprong een historische dijk met markante lintbebouwing. Nog altijd 
is dit dijkje prachtig groen, maar van de oorspronkelijke bebouwing blijft 
steeds minder over. Vorig jaar nog heeft de deelgemeente één van de laatste 
oorspronkelijke huisjes langs de Limiet gesloopt. Tegen deze sloop, die ten 
behoeve zou zijn van een uitbreiding van HCR, is zwaar geprotesteerd. Vooral 
ook omdat dit ten koste van het landelijk karakter van de Limiet zou gaan. De 
sloop ging toch door, maar verder gebeurde er niets: het terrein ligt er achter 
een omheining totaal verwaarloosd en verlaten bij, een “ontwikkeling” waar 
niemand mee gediend is. Na dit trieste beeld gaat de tocht verder langs Lage 
Limiet en Wilderse Kade, een prachtig groen gebied! 

tunnelbak a13-16
Maar…. aan het eind van de Wildersekade, bij de kruising met de Doenkade, zal 
mettertijd de tunnelbak van de A13-16 eindigen. Ook zal daar een aansluiting 
worden gemaakt van de A13-16 met de AVOlaan. 
Ook hier dus zorgen, zowel  over geluidsoverlast als luchtvervuiling.

vensterBank BeDreigD

Als de groep het fietspad langs de Doenkade volgt passeert deze de 
Vensterbank van Schiebroek, de reuzebloempotten met krentenboompjes. 
Dit kunstwerk is deels betaald door Schiebroekse particuliere donateurs. De 
boompjes doen het goed, maar de vraag is of de Vensterbank straks moet 
wijken voor de A13-16. 
Even voorbij de Vensterbank en het benzinestation aan de overkant is de plaats 
waar het Ecoduct is gepland. Het viaduct dat straks het Schiebroekse Park 
moet gaan verbinden met het (nog te ontwikkelen) natuurgebied De Vlinderstrik. 
Bedoeling is dat het ecoduct voor wild, fietsers en voetgangers 60m breed 
wordt. Maar ook hier wordt gekeken hoeveel daarvan afgeknabbeld zou kunnen 
worden. 

proBleemhoek

Vandaar gaat de fietstocht langs de Doenkade omhoog naar wat het hoogste 
stukje weg van Schiebroek is: de overspanning van de Doenkade over de HSL.  
Een punt met een cumulatie van problemen. Ernaast ligt het bedrijventerrein 
Schiebroek dat door de aanwezigheid van de HSL geen directe aansluiting op 

de toekomstige snelweg kan realiseren. En ook de Randstadrail raast langs en 
het vliegverkeer komt over. Dit is niet alleen Schiebroeks hoogste punt, maar 
ook de hoogste piek voor wat betreft geluidsoverlast in de wijk. Bewoners aan 
de rand van onze wijk, zoals de Berberisweg, Lindesingel en  Adrianalaan en de 
straten direct achter de G.K.van Hogendorpweg en de Randstadrail weten er 
alles van. 
Toch ligt langs die G.K. van Hogendorpweg veel groen en is het langs die weg 
en over de Bovendijk onverwacht landelijk fietsen. Een uitstapje naar het 
aldaar gelegen groenbedrijf van de gemeente is beslist de moeite waard. Even 
verderop aan de Melanchtonweg ligt het ons allen bekende milieupark, maar er 
is ook een kunstenaarsatelier en het woonwagenkamp. Zoals u in de krant kon 
lezen behoort zo’n kamp, met zijn villa-achtige wagens en zijn groene laantjes  
tot het nationaal cultureel erfgoed. Fraai is het in ieder geval!

staDslanDBouw

Na deze groene ronde rijdt de groep weer de wijk in. Eindpunt van de tocht 
is de Asserweg waar in de voormalige winkelstrip en de daarachter liggende  
Voetiushof nu ateliers en startende ondernemingen gevestigd zijn. Verder ligt het 
terrein – eigendom van corporatie Vestia die zoals bekend met grote problemen 
kampt – er lang niet overal goed bij. Hier moet veel gebeuren. Maar aan de 
bewoners hoeft dat niet te liggen: overal in het groen tussen de flatgebouwen 
en de blokken eengezinswoningen zijn plekken waar bewoners stadslandbouw 
bedrijven en bloemen kweken. Wie daarnaar kijkt weet dat de Schiebroekenaren 
die hier wonen, ondanks de hier en daar schrijnende armoede en andere 
problemen, niet van plan zijn over de rand van de afgrond te gaan, maar 
letterlijk kracht putten uit de groene rand van de wijk.

meer weten?
De Werkgroep Planologie Schiebroek buigt zich over allerlei buitenruimtezaken 
die direct van invloed zijn op het woon- en leefklimaat in Schiebroek. Hebt u 
belangstelling voor de werkzaamheden van de werkgroep, dan kunt u contact 
opnemen met Marijke van Seventer, secretaris. 
Het e-mailadres is planologie@leven-in-schiebroek.nl
En wilt u een onderwerp aandragen of een vergadering bijwonen, dan kan dat 
vanzelfsprekend ook. 



www.leven-in-schiebroek.nl - september 201414

Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
info@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Stichting Kunstfestival
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek
Mw. P. van Moûrik, 
wereldwinkel@leven-in-schiebroek.nl
LETS Ruilwinkel
tel. 218 88 44
Winkeliersvereniging Schiebroek
Mw. J. Mastenbroek, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32

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

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

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 23 
oktober 2014. U kunt uw kopij vóór 
9 oktober 2014 inleveren op het 
redactieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Volkstuinvereniging Lusthof
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zon en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent
post@talentfabriek010.nl

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

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

sbo Leven in Schiebroek

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

LIDORGANISATIES:
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CSI SCHIEBROEK

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

WONINGINBRAAK

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

Woninginbraken staan de komende tijd hoog op het prioriteitenlijstje van de 
politie. Er is wel eens een tijd geweest dat het idee bestond dat woninginbraken 
een maatschappelijk verschijnsel waren. Iets waar wij ook maar een beetje 
aan moesten gaan wennen. Gelukkig is dat idee om zeep geholpen en trekken 
wij als politie alles uit de kast om de inbraken in woningen drastisch terug te 
dringen.
Het zal je maar overkomen. Zelf heb ik het ook een keer meegemaakt en 
dan piep je wel anders. Ook als je bij de politie werkt, want als men in je 
privédomein komt, dan wordt het een ander verhaal.

moBiel BanDitisme

Wie plegen nu die inbraken? Dat is een vraag die bewoners vaak stellen. Het 
antwoord is uiteraard niet op stel en sprong te geven. Wij weten wel dat veel 
van de types die zich met dit soort praktijken bezighouden niet uit de eigen 
buurt komen. De term “mobiel banditisme” wordt gebruikt in dit verband en dan 
gaat het over internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig 
maken aan verschillende misdrijven. Shoppende inbrekers uit andere regio’s 
kunnen zich natuurlijk ook schuldig maken aan dit soort feiten,.

Bel meteen 112!
Het is van groot belang dat u, als u iets verdachts of verdachte personen ziet, 
meteen het alarmnummer 112 belt. Aarzel geen moment en denk vooral niet 
dat u ons misschien voor niets lastig valt. 
Het gebeurt wel namelijk nogal eens dat wij dagen later een email ontvangen, 
maar dan kunnen wij daar vaak niet zoveel meer mee. Overigens vinden wij het 
geen enkel probleem om in dit verband een keer voor niets te komen.

een tweeDehanDs fiets kopen? check www.stopheling.nl

Ook wil ik het nog even hebben over het kopen van fietsen via marktplaats. 
Gebleken is dat veel van de aangeboden fietsen van diefstal afkomstig zijn. 
Check daarom, voordat u tot aankoop van een particuliere aanbieder overgaat, 
eerst www.stopheling.nl. Lijkt de prijs voor een tweedehands tablet, telefoon of 
fiets te mooi om waar te zijn? 
Controleer dan eerst het serienummer van het product op de site stopheling.nl. 
U weet dan direct of het product als gestolen geregistreerd staat. Het kopen van 
gestolen spullen is altijd een strafbaar feit. 
Via de app Stop heling kunt u ook de serienummers van uw eigen spullen 
registreren. Een serienummer maakt een produkt uniek en traceerbaar.
Doe altijd aangifte en geef de unieke nummers door bij uw aangifte.

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

sonja.dekker@rijnmond.politie.nl

Hebt u geen LiS-magazine ontvangen? 

Laat het ons dat weten: 

redactie@leven-in-schiebroek.nl

POPKOOR PAPERMOON 
VIERT JUBILEUM
Papermoon is een gemengd popkoor dat bestaat uit zo’n dertig actieve zangers 
en zangeressen. Er wordt wekelijks gerepeteerd in LCC Castagnet. Dit jaar 
bestaat het koor twintig jaar! Ondanks de verschillende achtergronden en 
leeftijden van de leden vormt het koor echt een eenheid. Samen met plezier 
zingen is een van de pijlers van het koor.

Papermoon wordt geleid door dirigente Emma Thwaite en pianiste Masha 
Stepina. Het koor heeft een eigen, bijzonder geluid. Er worden met lef en 
enthousiasme unieke poparrangementen ten gehore gebracht. Meestal vier-, 
maar soms ook vijfstemmig. 

Het jubileumjaar wordt op zaterdag 11 oktober afgesloten met een groot 
popkorenfestival in onze thuishaven, LCC Castagnet. Diverse koren uit de 
regio hebben hun medewerking al toegezegd. Het belooft een mooie muzikale 
happening te worden waarop u uiteraard van harte welkom bent! De toegang 
die dag is gratis. Noteer het maar vast in uw agenda. Wij hopen u daar te zien!
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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 

HEMA    DELI  MARKT


