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LEVEN in SCHIEBROEK
ZOMER

2013

TOENEMENDE PARKEEROVERLAST
STATION MEIJERSPLEIN

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:

Åsa Larsson
DE TWEEDE
ZONDE
Asa Larsson heeft met ‘De tweede zonde’ een ontzettend
boeiend en spannend boek geschreven, waarbij ze de lezer
afwisselend meeneemt naar het verleden. Dit gegeven
zorgt voor afwisseling en brengt de lezer iedere keer op een
verkeerd spoor (zonder dat het onduidelijk wordt!).
Zo vergaat het ook Rebecka Martisson, die de dader en
zijn motieven probeert te vinden aangaande de moord
op Soll-Britt. Soll-Britt laat haar kleinzoon Marcus achter,
die getuige is geweest van de moord. Door deze heftige
gebeurtenis neemt Marcus bijna niemand in vertrouwen.
Rebecka moet een zaak proberen op te lossen met de
weinige informatie en de vele roddels over Soll-Britt.
‘De tweede zonde’ is zeker een aanrader voor een spannende
zomer!

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
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HOE STAAT HET MET..?
Toenemende parkeeroverlast rond het Meijersplein...
De bewoners waren er al bang voor en ze hebben de plannenmakers er nog zo
voor gewaarschuwd. Het mocht niet baten; de plannen werden uitgevoerd zoals
bedacht. Nu zal iedereen direct beamen dat de Randstadrail een uitstekende
verbinding is, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Maar... het zeer ongewenste
effect van het niet goed inplannen van parkeerplaatsen, heeft nu verstrekkende
gevolgen voor de bewoners van de Asserweg, het Meijersplein en omgeving. De
voor de Randstadreizigers bedoelde parkeerplaats ligt aan de overzijde van de
G.K. van Hogendorpweg. Reizigers moeten dus een behoorlijk eindje lopen naar
het station, nog afgezien van het feit dat ze er helemaal voor om moeten rijden
en iedereen weet dat dat iets is dat automobilisten niet graag doen. Al eerder

IN DIT BLAD
pag. 3:

Bewonersdag deelgemeente

pag. 7:

Wilgenplasplein vernieuwd

heeft in dit blad een artikel gestaan over de parkeeroverlast bij het station en
ook een reactie van een mevrouw die de briefjes achter haar voorruit waarin
stond dat het niet gewenst was dat zij daar parkeerde, niet kon waarderen. Deze
mevrouw ontbrak de tijd om de grote parkeerplaats op te zoeken. Voor beide
partijen, bewoners en parkeerders, een ongewenste situatie.

Spuigaten
Maar nu begint het langzamerhand de spuigaten uit te lopen. Met de zomer in
aantocht nemen de chartervluchten op Rotterdam The Hague Airport toe en de
shuttlebus die passagiers gratis naar de luchthaven vervoert, staat... bij station
Meijersplein. Gevolg: mensen parkeren hun auto voor twee of drie weken in de
woonwijk. Soms wordt er ook ongelooflijk dom geparkeerd en neemt men twee
parkeerplaatsen in. Of de asbak met vieze peuken wordt leeggegooid op de
parkeerplaats bij het station.
Als bewoners deze mensen er op aanspreken, worden ze afgesnauwd of
compleet genegeerd. Is het nu zo gek dat mensen daar kriegel van worden?
Nee... dit is door alle bewoners voorzien en het is erg dom dat geen plan- of
beleidsmaker daar naar heeft geluisterd!

Fietsen

pag. 8/9: Schiebroek van Toen

Een andere irritatie is die van de fietskluizen. Er is lang op gewacht, maar toen
ze eindelijk geplaatst werden, bleken het er veel te weinig te zijn. Gevolg: overal
op het plein worden fietsen neergezet; iedere boom of paal heeft een fiets (met
een hangslot...) Dat was toch niet de bedoeling?

pag. 13:

Femme Fabrique van start

Doe er iets aan!

pag. 15:

CSI Schiebroek en Vrouw Ribes

Foto voorpagina: toenemende parkeeroverlast rond station Meijersplein .

Daarom zeggen de bewoners rondom het Meijersplein nu massaal:
Deelgemeente, neem je verantwoordelijkheid in deze. Ga òf terug naar de
planmakers en laten zij met hun knappe koppen maar eens bedenken hoe ze
dit foutje kunnen oplossen òf verzin zelf een plan om de overlast teniet te doen.
Kortom: deelgemeente: doe er iets aan en graag zo spoedig mogelijk!

www.leven-in-schiebroek.nl - zomer 2013
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OVERKAPPING HSL IN LANSINGERLAND NOODZAKELIJK
Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Los van technische problemen rond de Fyra denderen dagelijks treinen over
het HSL-spoor, dat ook voor Schiebroek een minder fraai litteken in het
landschap betekent. Recent zorgvuldig TNO-onderzoek toont nu aan dat in de
directe buurgemeente Lansingerland de dienstregeling van de HSL inderdaad
veel meer overlast veroorzaakt dan overheden tot op heden voorspiegelden.

Te veel herrie
Deze nulmeting van TNO aan de HSL-lijn, met passages van de Anseldo Breda
en de Thalys op de geplande snelheden, leveren forse overschrijdingen op in
de geluidsoverlast, afhankelijk van de plaats langs het tracé. De meetresultaten
lopen van twee tot zes dB(A), terwijl drie decibel al een verdubbeling van de
ervaren herrie veroorzaakt. Het TNO-rapport bevestigt hiermee de vermoedens
van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL over toegenomen herrie door de
treinen. Afdoende maatregelen moeten nu snel worden genomen, stelt de
stichting. De voorgestelde maatregelen van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu ziet de stichting als lapmiddelen. Zo wil de rijksoverheid het
treinlawaai terugdringen door plaatsing van absorptiemateriaal en raildempers.
Daarbij bestaat volgens de stichting nog steeds onzekerheid over toestemming
van veiligheidsdeskundigen om de voorgenomen maatregelen uit te voeren.
Over de plannen heeft de stichting grote twijfels.

Volstrekt onvoldoende
De beoogde maatregelen zijn namelijk nooit afdoende om voor burgers tot
een duurzame en acceptabele oplossing te komen van de voortdurende
geluidsproblemen van de HSL. Om die redenen stelt de stichting al langere

tijd voor om een model uit te werken voor een overkapping van de HSL-lijn in
Lansingerland. Deze structurele oplossing voorkomt definitief dat bewoners
over enkele jaren weer met extra herrie geconfronteerd worden. Dat probleem
ontstaat als er méér treinen gaan rijden en op termijn ook nieuwe vervoerders
treinen gaan inzetten. Zelfs nachtritten zijn in de nabije toekomst niet uit te
sluiten. Nieuwe overschrijdingen in de HSL-treinherrie zijn dan te verwachten.
Vervolgens moeten weer intensieve en bewerkelijke meetprocessen worden
gestart. Daarom ligt structureel oplossen meer in de rede, vindt de stichting.
Deze aanpak getuigt van meer visie en kan voor lange termijn een werkelijk
afdoende oplossing opleveren. Vier jaar van uitstelprocedures en ‘pappen en
nathouden’ is al veel te lang, meldt de stichting.
Alle betrokken partijen, zoals gemeente, ProRail en NS-HiSpeed mogen de
handen nu ineen slaan om duidelijk in te zetten op een overkapping van de
HSL-lijn in Lansingerland. Met klem roept de stichting alle professionals op om
aan de slag te gaan om zo het woonklimaat in Lansingerland voor de komende
honderd jaar goed te houden. Daarbij tekent de stichting regelmatig aan dat de
aanleg van de HSL dwars door woonkernen sowieso een planologische blunder
blijft.
Recente berichten over het kabinetsbesluit om te stoppen met de Fyra,
verandert aan deze situatie niets. In alle commotie rond het mislukte
miljoenenproject van de nieuwe treinstellen, ontbreekt het aspect van de
geluidsoverlast van de HSL. Deze weegt zwaar voor bewoners in de buurt
van het peperdure spoor. Nu wordt gestudeerd op oplossingen die reizigers
tegemoet komen. Voor de geluidsoverlast van de treinen lijkt nauwelijks
aandacht. De stichting Stop Geluidsoverlast HSL wil daarom juist extra alert
blijven. Ook tegen de achtergrond van een toekomstige parlementaire enquête.

www.stadswerkplaatsschiebroek.nl
Beste Houtbewerkers, klussers en liefhebbers,
Iedere zaterdag is er een open werkplaats van 10.00 tot 13.00 uur in de
Stadswerkplaats Schiebroek (Werkplaats van Knud Interieurbouw).
Het weer wordt erg lekker, dus hoog tijd om mooie bankjes en tafeltjes te maken
voor de tuin, het balkon of gewoon het stoepje voor het huis.
Ik heb trouwens ook nog een paar mooie bankjes staan: Het Schiebroekertje,
een hardhouten in Schiebroek gemaakte bank, ontworpen door de
Schiebroekse architect Maarten van der Velde.
Ze zijn te bewonderen, te proberen en te koop bij de Stadswerkplaats
Schiebroek.
Of er een open werkplaats is hangt af van de aanmeldingen voor de
verschillende workshop zoals bijvoorbeeld “bouw een boog met Knud”.
De workshops gaan door bij minimaal vier deelnemers.
In de stadswerkplaats bruist het van de mogelijkheden om hout te bewerken.
Deskundige leiding is aanwezig en er staan allerlei machines die je kunt
gebruiken.
Weet je iets niet precies, ga dan langs bij Knud, want hij is een vakman en kan
je van alles leren. Als je kind het leuk vindt om met hout bezig te zijn, zijn er ook
voldoende mogelijkheden om iets te maken.
Schiebroek mag trots zijn op zijn Stadswerkplaats.
Meer informatie vind je op: www.stadswerkplaatsschiebroek.nl
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DIEPE VERONTWAARDIGING IN WILGENSTAETE
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
De bewoners van 55+flat Wilgenstaete begrijpen er niets meer van: nog maar
een maand geleden heeft verhuurder Havensteder een groot bord in de hal
gezet met daarop een grote advertentie voor “hun”complex. Een complex met
goede voorzieningen, denk je als je het leest: een ontmoetingsruimte, (zorg)
faciliteiten en een huismeester.
Dat klopt allemaal dachten de bewoners, dat hebben wij, een mooie
ontmoetingsruimte, de mogelijkheid om daar tussen de middag wam te eten
en een uitstekende huismeester die hier al 22 jaar werkt en het pand en de
bewoners met hart en ziel is toegedaan. Ja, het is hier goed wonen!

Voor het blok
Maar toen… Toen viel er een brief op de mat bij de bewoners, een brief
van de verhuurder. Het wordt allemaal anders, schreef Havensteder: de
hoogbouw van Wilgenstaete blijft gewoon 55+, maar de laagbouw ernaast
wordt studentenhuisvesting en de eerste verdieping van het pand – nu in
gebruik bij Schiehoven voor mensen die verzorging nodig hebben – wordt ook
studentenonderkomen. De ook op die verdieping gelegen ontmoetingsruimte
wordt gesloten, de huismeester wordt overgeplaatst en vervangen door een
huismeester die, als er iets is, van buiten moet worden opgeroepen.
De bewoners voelden zich voor het blok gezet: de veranderingen zijn
aangekondigd ingaande juli, maar de recreatieruimte is per 31 mei al dicht,
daarna wordt hij verbouwd.

Gehussel
Op maandag 13 mei vond de laatste maandelijkse spelletjesavond plaats.
Bewoners van de Wilgenstaete konden voor het laatst gezellig kaarten, sjoelen
of biljarten onder het genot van een hapje en een drankje, aangereikt door
vrijwilligers. “We hebben in de brief gelezen dat we voortaan kunnen eten en
recreëren in de grote zaal van Schiehoven”, vertellen ze, “maar die is maar tot
18.00 uur open. Wij mogen er daarna voortaan wel recreëren, maar als die zaal
open is dan komen er natuurlijk ook mensen van Schiehoven en hun bezoek
bij. Niet leuk als je net een bridgedrive hebt! Als het doorgaat tenminste, want
de vrijwilligers die ervoor zorgen dat het bij ons in de zaal zo gezellig is, hebben
een brief gekregen of ze dat voortaan in Schiehoven willen komen doen, maar
daar hebben ze beslist geen zin in! En de vrijwilligers van Schiehoven zijn er niet
V.l.n.r.: Bella, Dimitri en Jos vormen het nieuwe bestuur
voor ons... “

ONZE JAAP
Dat vinden de bewoners natuurlijk erg, maar veel erger nog vinden ze het dat
per 1 juli Jaap, hun eigen vertrouwde huismeester moet vertrekken. Dat heeft de
bewoners diep geschokt.
“Jaap is drie-en-zestig jaar oud, moet hij nu echt die laatste twee jaar nog
naar een andere stek?” reageerden zij verontwaardigd en startten een
handtekeningenactie voor hem. Die handtekeningenlijst is aan Havensteder
aangeboden en Havensteder heeft vervolgens toegezegd met de huismeester in
gesprek te gaan. Maar wanneer dat zal zijn is er niet bijgezegd.
“We vinden het schandalig dat iemand na 22 jaar zomaar overgeplaatst wordt”,
zeggen de bewoners, “zoals we de hele manier waarop het allemaal gaat
schandalig vinden. Ons huurcontract geeft ons recht op al deze voorzieningen.
We begrijpen best dat Havensteder moet bezuinigen, maar op deze manier,
zonder enig overleg met ons, van de ene dag op de andere, dat kan toch niet?!”
Het is inderdaad van de ene dag op de andere: de glimlachende dame op het
reclamebord in de hal weet nog van niets.
www.leven-in-schiebroek.nl - zomer 2013
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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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WILGENPLASPLEIN WORDT VERNIEUWD
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Het was velen een doorn in het oog: het aanzien van het Wilgenplaspleintje
sinds het geen station meer is. Een verlaten parkeerterrein dat niet
onderhouden werd, een hoop oud roest die ooit fietsenstalling was en dan
nog een vies, nat en donker tunnneltje, letterlijk een zwart gat. De plek
stond met stip in de top tien van enge plekken in de wijk. En toen werd het
ook nog opslagplaats voor de bouwmaterialen voor de Wilgenplaslaan: de
omwonenden kregen letterlijk een berg zand voor de deur! En dat op een
plaats die vroeger een van onze mooiste groene plekjes was.

GOEDE DAAD
Nog niet zo lang geleden waarschuwde de portefeuillehoudster buitenruimte
Chantal Zeegers ons in dit blad dat er bezuinigd moet worden op de het
groen, maar dat er voor sommige projecten toch nog wel wat te verwachten
viel en daarbij noemde zij dit pleintje. En inderdaad, op 23 april was er een
inloopavond waar de deelgemeente trots haar plannen voor het plein toonde.
In het clubhuis van onze lidorganisatie Sociëteit Konneksjun dat naast het plein
ligt. Iedereen die naar Konneksjun toekwam kon daardoor de eerste goede
daad van de deelgemeente met eigen ogen aanschouwen: de roestbakken
van de fietsenstalling waren weg! Na twee jaar bellen met instanties van NS
tot Stadsregio en vice versa van het kastje naar de muur over wie nu eigenaar
was en de troep moest weghalen werd de deelgemeente beloond voor haar
doorzettingsvermogen: een van de vele afdelingen of zusterorganisaties van NS
ontdekte eigenaar te zijn en ruimde de troep op.

DE PLANNEN
Binnen in het clubhuis konden de plannen voor het plein op tekeningen bezien
worden, desgewenst met uitleg. Nu bestaat het plein nog uit een vijverpartij, een
fiets/wandelpad onder het tunneltje door en een grote parkeerplaats met een
veldje erachter. In het najaar zal de parkeerplaats verkleind worden, een pad
aangelegd dat aansluit op het park van de Lindesingel en zal de spoorsloot aan
de rand van het veld worden voorzien van een natuurvriendelijke oever. Hiervoor

moet een gedeelte van de oever worden afgegraven om een moeraszone te
vormen en die afgegraven grond wordt weer verwerkt in het veld zodat dit hier
en daar fraai glooiend wordt.
Dat klinkt goed en ziet er op de tekening dan ook mooi uit. Maar nog veel
mooier dan een tekening was de foto-impressie die de provincie Zuid-Holland
had gemaakt van het toekomstige tunneltje. Tegelijk met het opknappen van
het terrein zal de Provincie, eigenaar van het tunneltje, de tunnel en de ruimte
eromheen aanpakken. De weg eronder, vol kuilen en gaten, krijgt een nieuwe
asfaltslijtlaag, de oude stationstrappen worden verwijderd, er komt nieuwe
zijbeplanting, een nieuw verfje, betere waterafvoer èn... er komt een geheel
nieuwe verlichting!
Eind november moet het klaar zijn. Als alles volgens planning gaat beschikt
Schiebroek dus nog voor de donkere wintermaanden over een fraai park zonder
zwart gat erin.

Lieve mensen,
Vergeet u alstublieft niet om, voordat u met
vakantie gaat, nog even een bedragje over
te maken op rekening 59 04 84 t.n.v. SBO
Schiebroek? Dan kan ik met een gerust
hart gewoon thuisblijven en zorgen dat er
in augustus weer een fris, nieuw blad vol
Schiebroeks nieuws is.
Vast bedankt en... een hele fijne vakantie!
			lieve groet van L Sje

Opknapbeurt Wilgenplasplein

www.leven-in-schiebroek.nl - zomer 2013
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 19)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
In de redactievergadering wordt natuurlijk altijd nagepraat over deze rubriek.
Welke reacties er zijn gekomen, met wie is de volgende afspraak. En soms
gebeurt het dan dat je een verhaal vertelt, waarin een ander lid van de
redactie zich herkent waarop die ook zijn of haar verhaal vertelt. Dat gebeurde
ook met Kees Keller, al sinds jaren verbonden aan ons blad. Niet geboren, wel
getogen in Schiebroek. Verhalen vol dierbare herinneringen, leuke anekdotes,
en een glinstering in de ogen als hij vertelt.
Reden genoeg dus om er eens goed voor te gaan zitten. Eerst bij Kees thuis,
maar broer Carel heeft ook nog het nodige te vertellen, dus gaan we nog een
keer in gesprek. Leest u hier het verhaal van de gebroeders Keller.

Paradijs op aarde
De drie kinderen van het gezin Keller werden geboren in den Bosch. Vader en
moeder Keller waren enthousiaste amateur-muzikanten. Ze trouwden in 1941
en woonde een tijdje in de Harddraverstraat in Rotterdam totdat vader Keller,
die in overheidsdienst was, een werkkring vond in Den Bosch. Ze hadden elkaar
in Rotterdam ontmoet bij een amateurorkest waar vader piano en viool speelde
en moeder piano. Zij gaf toen al pianoles. In die tijd was er geen geld voor het
conservatorium, dus muziek maken bleef op goed amateurniveau. “In militaire
dienst speelde mijn vader barmuziek, je kent het wel, van die liedjes als ‘I’m in
the mood for love’”, zegt Kees met een grijns. “Muziek is er bij ons thuis altijd
geweest, veel mensen over de vloer en met elkaar muziek maken; het is ons
met de paplepel ingegoten ingegoten. Vader Freek werd jaren later organist van
de Vredevorstkerk in Schiebroek.”
Kees en Carel werden in resp. 1947 en 1949 geboren. In het begin van de
jaren 50 werd vader overgeplaatst naar Den Haag en daarna naar Rotterdam
West, ze woonden in een klein flatje. En daarna kwam, aldus Kees, het
‘paradijs op aarde’ in de vorm van een eengezinswoning mét een tuintje aan de
Teldersweg.

Naar school
De kinderen Keller bezochten de lagere school aan de Prinses Margrietstraat
in het Kleiwegkwartier en daarna de HBS-Noord onder leiding van de heer
Bajema, destijds gevestigd in De Brandaris en in enkele zalen van de Goede
Herderkerk.
In De Brandaris werd in de bovenzaal gymles gegeven waarbij de leraar, ter
voorkoming van schedelletsel, de leerlingen continu moest herinneren aan de
daar aanwezige pilaren, de radiatoren én de spekgladde parketvloer.
“Het eerste jaar”, herinnert Kees zich, “hadden we les in de Meidoornkerk,
waarbij de kerkbanken en het doopvont opzij geschoven moesten worden. Er
waren, met name in de jaren vijftig, ongelooflijk veel gezinnen met kinderen
komen wonen en er waren onvoldoende scholen, dus alle zaaltjes die men maar
in gebruik kon nemen als klaslokaal, werden benut totdat de nieuwbouw klaar
was.”

Vrijgevochten muzikale bende
“Bij ons thuis was het een komen en gaan van muzikanten. Omdat onze ouders
ook begeleidden, kwamen er veel zangers en zangeressen over de vloer. Als wij
dan in ons stapelbed lagen, hoorden we altijd zingen en pianospelen. ‘Behoefte
aan een eigen ruimte’ was een begrip dat je in die tijd nooit hoorde.
Zelf leerden we natuurlijk ook een instrument spelen. We kregen les op de
Muziekschool aan de Straatweg, want vader en moeder begrepen heel goed dat
zij ons geen les moesten geven. Dat zou maar herrie worden, want van je ouders
neem je toch niets aan? Onze zus Hilly was een begaafd pianiste, maar zij
kreeg een akelig ongeluk waarbij haar elleboog verbrijzeld werd. Haar muzikale
8

De broers Carel (l) en Kees Keller (r) praten met liefde over hun jeugd in Sch
carrière stopte daarmee.”
Terwijl de broertjes Keller op de muziekschool viool leerden spelen, voltrok zich
in Amerika en Engeland een heuse revolutie op muziekgebied. Niet zo heel lang
daarna waaide de beweging over naar Europa en werden op scholen allerlei
popbandjes gevormd. Geweldig! dachten de broertjes, maar er was wel een
probleem. Want in de popmuziek kwam een viool niet echt tot zijn recht...
Kees koos voor de gitaar, Carel voor de drums, weliswaar tegen de wens van
vader en moeder, maar uiteindeljk gingen ze toch overstag. De lessen op de
muziekschool werden afgebouwd.
Op de HBS luisterden zij naar The Shadows en The Hollies. Zij oefenden
popliedjes en geen klassiek. Ook draaiden zij als vrijwilligers mee in het vele
jeugdwerk van de Vredevorst, de Nassau en de Meidoornkerk, waar zij de
diensten met hun muziek dynamischer en vrolijker maakten. Van Henk van
Dam leerde Kees de gitaarakkoorden. Hij kocht voor een paar tientjes een
vijfdehands akoestische gitaar en maakte zich het instrument snel eigen.
Samen met Henk vormde Kees een duo. Daarvoor speelde Henk al in het
‘Kelderduo’, genoemd naar de locatie waar ze repeteerden, namelijk de
kelder in de juwelierszaak op de Peppelweg. Ze zongen liedjes als ‘Wij zijn
twee eenzame cowboys’ en ook op klasseavonden speelden Henk en Kees
nummers als ‘Little shops keep sailing’ en ‘Rocking Billy’. Kees herinnert zich
nog al te goed dat de leraar wiskunde, de heer Manusama, hen hoorde spelen
en meteen riep: ’Niet zo hard!’. Tien jaar later zagen de broertjes hem op de
televisie, op weg naar de treinkaping bij De Punt.
Toch werd er ook nog viool gespeeld, in een strijkkwartet. Hun ziel werd
verscheurd tussen klassieke en popmuziek. Kees herinnert zich nog dat hij,
voor de popmuziek zijn entree deed, het ‘Schenkt man sich Rosen in Tirol’ van
Händel bestempelde als ‘te licht’, maar toen had hij de plaat van Conny Francis
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Disco in Schiebroek
Op zaterdagavond kon je in Schiebroek dus heerlijk naar een dansavond, kom
daar nu nog maar eens om! Carel, toen al invaldrummer, herinnert het zich
nog goed. “We speelden ‘Gloria’ en ‘Hello Josephine’, want dat waren maar
drie akkoorden en ook ‘Everybody needs somebody to love’. Ik was invaller
en ken de het repertoire goed. De ene week waren we in De Brandaris en de
andere week in de Vredevorstkerk. De Brandaris was door ons aangekleed
met visnetten en gekleurde lampjes, druipkaarsen en veel flessen chianti. Er
werd gedanst en omdat het een beetje donker was kon je er ook goed slijpen.
Overigens waren ook daar regels aan verbonden, aan dat slijpen: er moest
een bijbel tussen kunnen, dichterbij mocht je niet komen! Toenmalig koster
en zaalbeheerder Van der Plas bewaakte dat zorgvuldig. In het zaaltje van de
Vredevorstkerk was op zaterdagavond disco. Van platenzaak Willem de Jong
kregen we de Top40, maar we waren wel verplicht daar 10% van af te nemen
(vier singles). Om half twaalf kwam de koster, de heer De Groot met steevast de
mededeling: ‘Het is morgen weer vroeg dag’ en dan moest alles weer opgeruimd
worden, want de volgende ochtend was er natuurlijk de zondagsdienst.
Door een te grote toeloop is er een keer wat gedoe geweest, maar toen
hebben we de gebroeders Bras bij de entree gezet. Grote mannen die respect
afdwongen, er is nooit meer iets gebeurd. Negentig procent van de bezoekers
kwam uit Schiebroek, het was dorps en overzichtelijk”, zegt Carel met een
beetje weemoed.

Semi-professioneel
Vaders reden hen naar optredens toe totdat ze zelf hun rijbewijs haalden. Ze
trokken barstensvolle zalen, want daar mochten de jongeren in die tijd wel naar
toe van hun ouders. The Sound Hunters en later The Innocents en The Ruby’s
waren zo’n beetje de huisband van ‘De Koffer’. Er was toezicht, maar je kon
tamelijk vrij met jongeren bij elkaar zijn. Voor de tijd was de Gereformeerde kerk
tamelijk vooruitstrevend, vindt Kees nu.

hiebroek...
(in badpak) nog niet gekocht. En toen Henk van Dam ‘Roll over Beethoven’ van
de Beatles kocht, ging Kees om.
Tot enige teleurstelling van de ouders richtten de beide jongens zich volledig op
de popmuziek. Natuurlijk werden thuis werken van Brahms, Bach en Beethoven
beluisterd, maar elders klonken de tonen van de Dutch Swing College Band,
Cliff Richard en de Beatles.
Toen ze zo’n jaar of zestien waren, richtten zij de band Sound Hunters op.
Weer later werd dat The Innocents. Ze spaarden hun zakgeld, wasten auto’s en
langzaam maar zeker ontwikkelde het bandje zich. Met enige regelmaat traden
ze op in sociëteit De Koffer, in de bovenzaal van De Brandaris én in een zaaltje
van de Vredevorstkerk, vanzelfsprekend nadat de kerkenraad toestemming had
verleend.

Wat later in de tijd verhuisde sociëteit De Koffer naar de kelder van De
Brandaris. Er werd een bar gebouwd en wat zitjes en er werd muziek gedraaid
en heel veel gediscussieerd. De wereld moest verbeterd worden!
Er kwamen ook andere bandjes: protestbands en ook de Cheetah’s en de
Copains. Deze laatste bandjes, die ook uit Schiebroek afkomstig waren, waren
technisch een stuk beter, ook al omdat dat ze goede apparatuur hadden,
volgens Kees en Carel.
Evenzogoed trok de band veel publiek en ze bleven het met veel plezier doen.
Toen ze The Ruby’s werden hadden de jongens al eigen vervoer en werd er zelfs
een manager aangesteld. Die manager, René van Rijk, was een tuinderszoon.
Hij kwam uit Berkel en Rodenrijs en had wat ervaring met bandjes. Hij zorgde
ervoor dat ze in het hele land en zelfs daar buiten konden optreden. Bovendien
zorgde hij voor goede apparatuur (Fender gitaren en versterkers). Net als Carel
en Kees had hij er lol in om dit erbij te doen.

Altijd wat
“Hij wist het altijd weer voor elkaar te krijgen om ons ergens in Nederland te
laten optreden. Hij reed ons ernaar toe in zijn Mercedes en wij zaten, al dan
niet sigaar rokend, op de achterbank. De bassist, Paul Slagboom, rookte sigaren
en had af en toe ook een klein heupflesje cognac bij zich”, grinnikt Kees bij de
herinnering. “Den Helder, Terneuzen, Den Haag; zelfs in Duitsland kwamen we
via een uitwisselingsprogramma. En altijd hadden we soldeerbouten bij ons,
want er ging altijd wel iets mis. Er knapte een snaar of in de versterker was een
buis doorgebrand of een trafo. We speelden een hele avond van 20.00 - 24.00
uur; we hadden meer dan veertig nummers op ons repertoire van o.a. The
Hollies, Traffic, The Rolling Stones, The Beatles, The Zombies en The Troggs.”
Het Kelderduo met Henk van Dam (r)

					lees verder op pagina 11
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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
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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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“Als het maar enigszins kon zongen we meerstemmig, dat klonk best goed. We
hadden aardig wat fans, vrienden en vriendinnen. Zij gaven commentaar.
Ons bandje was geen hoogstandje, maar een sociaal plakmiddel was het wel.
Je kon in die tijd uitgaan, dansen of muziekmaken. Zo’n bandje zorgde voor
sociale verbinding, het was een goede manier om je puberjaren door te komen.
Je leert een boel: organiseren, ruzies beslechten, onderhandelen met linke
zaaleigenaren en je leert een stukje van de wereld kennen”, zegt Kees.
“Onderweg in zo’n busje verbeterden wij de wereld. Henk was bijna klaar met
de HBS en ging medicijnen studeren, ik wilde wel schoolmeester worden. Wij
organiseerden Koninginnedagfeesten en legden contacten met zowel katholieke
als hervormde en gereformeerde jongeren. Dat laatste werd met name vanuit de
kerk gestimuleerd. Want, ook al toerden we door heel Nederland, we waren en
bleven een echt Schiebroeks bandje.”

Tienjarig bestaan
In 1973 bestond de band tien jaar. “We besloten een groot feest te organiseren
om het te vieren. In De Brandaris natuurlijk. Het moest een afsluiting zijn, want
er veranderde veel. Het werd een geweldig feest. Tijdens dat feest hebben we
een band mee laten lopen, maar de tape krulde en er bleef niet veel over.
Daarna hebben we de ‘keldersessies’ nog een keer opgenomen met hulp van
Pim Reijndorp (van de drankzaak op de Adrianalaan). Hij had een mixer en was
bereid om het te doen.
De familie Slagboom had een huis op de Wilgensingel en daar hebben we in de
kelder de zaak opnieuw opgenomen.”

The Ruby’s meet v.l.n.r. Kees Keller, Henk van Dam, Paul Slagboom, Ruud Slagboom

“In De Koffer kregen we voor een optreden 110, soms 140 gulden. Mét een
paar consumptiebonnen. We haalden onze spullen om 15.00 uur op en
kwamen rond 3.00 ‘s nachts thuis. We vonden het heerlijk om te spelen en
kijken er nog steeds met veel plezier op terug”, zeggen de broers.
“We hebben ook altijd contact gehouden met elkaar. Met Henk, later huisarts
en gepromoveerd bespraken we ook de plannen voor een CD op onze ‘oude
dag’. Helaas overleed Henk in 2008. Hij was bandlid van het eerste uur en een
goede vriend. Het heeft ons aan het denken gezet. We wilden graag vastleggen
wat we hebben gedaan, voor de kinderen en kleinkinderen en als statement
voor onszelf. Dat resulteerde uitendelijk in een CD met oud werk en eigen
composities uit die tijd.
We hadden nog al het materiaal. Pim Reijndorp heeft daarnaast de
‘keldersessies’ gedigitaliseerd en stereo gemaakt en ook dat hebben op de cd
gezet met de andere liedjes van toen. De cd is gepresenteerd in ‘t Manneke,
in Berkel Rodenrijs. Het werd een prachtige bijeenkomst, vol herinneringen
en mooie momenten samen met heel veel vrienden. Als er mensen zijn die
interesse hebben in de cd, dan kunnen ze een e-mailtje sturen naar redactie@
leven-in-schiebroek.nl, er is nog een aantal exemplaren beschikbaar”, aldus de
broers Carel en Kees Keller.
Wilt u reageren op dit artikel? Wilt u zelf uw verhaal vertellen of kent u
iemand die kan vertellen over Schiebroek van Toen? Stuur dan een e-mail
naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl. U kunt natuurlijk ook een brief sturen:
redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.

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 - zomer 2013
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Quitro Fashion
Damesmode

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!
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Thema Kunstfestival: Duizend-en-een-Nacht!
De 21ste editie van het Kunstfestival staat op stapel met als thema Duizenden-één-nacht! Op zaterdag 14 september zal het Rododendronplein tijdens de
Dag van het Kunstfestival een Oosterse tempel zijn, waar u de hand kunt laten
lezen, wellicht zelfs op een vliegend tapijt of een kameel stappen. U kunt zich in
ieder geval laten verrassen.
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. Doe gewoon eens lekker mee! U hebt vast wel een mooi idee. U
kunt zich aanmelden door het invullen van het formulier hiernaast. Op dinsdag
17 september vindt de prijsuitreiking plaats in LCC Castagnet, Larikslaan 200.
Op 21 en 22 september is de Atelierroute Schiebroek-Hilllegersberg. Zet u
deze maar alvast in uw agenda!

INSCHRIJFFORMULIER
KUNST-in-de-ETALAGE
Doe mee met de wedstrijd Kunst in de Etalage, het thema is:
“DUIZEND-EN-EEN-NACHT!”
Meedoen is gratis, geef hier aan in welke discipline u een werk
wilt inleveren voor deze wedstrijd
Naam:
Adres:
Tel.:		

e-mailadres:

Discipline:
Mee-organiseren
We doen het al vele jaren met elkaar, maar we willen graag wat nieuwe ideeën,
een nieuwe impuls. Maak even een afspraak, u kunt met ons meedoen als u
het ook leuk vindt om iets te regelen voor het Kunstfestival. U zult het zelf wel
merken: het is gezellig en vooral erg leuk! Niet veel tijd? Geen probleem!
Belt u ons even? Een mailtje sturen kan natuurlijk ook.
Tel. 06-22486463 of info@kunstfestival.nl

Deze bon s.v.p. opsturen naar: Stichting Kunstfestival Schiebroek,
Lijsterbeslaan 67, 3053 NJ Rotterdam

FEMME FABRIQUE VAN START
Versterken van de lokale economie en ondernemerschap in Schiebroek
Karin Welp
tel. 06-20443926
Femme Fabrique gaat in Schiebroek aan de slag om ondernemers, opleiders
en werkgevers te koppelen aan niet-uitkeringsgerechtigden op zoek naar werk.
HotspotHutspot is de eerste samenwerkingspartner voor Femme Fabrique. Bij
HotspotHutspot aan de Assserweg kunnen kinderen binnenlopen om mee te
doen aan de kookactiviteiten. Ze leren over gezond eten, hoe het groeit en wat
je ermee kunt maken en over de schijf van vijf. Aan het eind van de middag
eten de kinderen een gezonde driegangenmaaltijd en vanaf half zes zijn
buurtbewoners welkom om voor €7,- mee te eten.

Uitbreiding activiteiten
HotspotHutspot wil zijn activiteiten in de wijk nu gaan uitbreiden door
leerwerkplekken te bieden aan vrijwilligers uit de wijk. Een aantal vrouwen
heeft de wens geuit om hun kennis over koken, gezonde voeding en het runnen
van een restaurant verder te professionaliseren. Daarom wil HotspotHutspot
in samenwerking met Femme Fabrique deze en andere vrouwen uit de wijk de
mogelijkheid bieden om als vrijwilliger in een laagdrempelig wijkleerwerktraject
te komen.
Femme Fabrique is gespecialiseerd in de toeleiding, begeleiding en coaching
van deze doelgroep en neemt binnen dit project het werkgeverschap op zich.
HotspotHutspot zorgt voor professionele kooklessen en ondersteunt het
behalen van de benodigde horeca-diploma’s. De gezamenlijke doelstelling
is om de vaardigheden die de vrouwen al hebben – denk aan onder meer:
koken, stadslandbouw en gastvrouwschap – verder te professionaliseren zodat

de vrouwen competenties verwerven waarmee een (vervolg)opleiding, werk of
ondernemerschap voor hen dichterbij komt.
HotspotHutspot is bekend in de wijk en daarom laagdrempelig. Er wordt binnen
HotspotHutspot al gewerkt met vrijwilligers en er is ervaring met het begeleiden
van jongeren in leerwerktrajecten.
Op deze manier wil HotspotHutspot
bijdragen aan de lokale wijkeconomie en een duurzame
verbetering in de sociale kwaliteit
en capaciteit in de wijk teweeg
brengen.
Femme Fabrique wil haar activiteiten in Schiebroek verder uitbreiden
en start in juli ook in Feyenoord.
Als je meer wilt weten, kun je
maandag of dinsdagochtend
tussen 9.30 en 11.30 uur langskomen bij HotspotHutspot,
Asserweg 461.
Daar kunnen de mensen van
Femme Fabrique je uitgebreid
informeren.

www.leven-in-schiebroek.nl - zomer 2013
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ZING JE VRIJ!

VAN JE RETTEKETET...

Zing je vrij! is een open sessie als je lekker wil zingen en je stem gebruiken. Het
gaat om het willen zingen, niet om het resultaat.
Ik maak gebruik van eenvoudige cirkelsongs en mantra’s. Akoestisch of met
begeleiding van de piano. Heb je zin om (nu eindelijk eens een keer!) met mij
te zingen? Iedereen is welkom, je betaalt € 2,- per persoon.

NAAR CASTAGNET! Het gaat niet goed met ons wijkgebouw. Naast het

Waar: Winkel van Zinkel, Asserweg 445 Rotterdam-Schiebroek
Hoe laat? Inloop vanaf 15.45 uur, we beginnen om 16.00 uur
Aan het eind drinken we nog wat en om 17.00 zijn we klaar.
				
				ZING JE VRIJ! is iedere eerste
				
vrijdag van de maand, met
				uitzondering van de maand
				
augustus. Hopelijk tot gauw in de
				Winkel van Zinkel!
				Frederike Schoonis,
				tel: 06 - 50575114
				mail: WinkelvanZinkel@Gmail.com
		
web: www.Skibroek.nu (klik Winkel
			
van Zinkel)

sbo

nieuwe beleid van de overheid (weg met de wijkgebouwen) komt er nog een
aantal factoren bij: in de laatste jaren is er met regelmaat een behoorlijke
huurverhoging doorgevoerd en is de mogelijkheid om een sociaal of basistarief
te betalen afgeschaft. Daardoor moest al een aantal verenigingen en clubs dat
regelmatig een ruimte huurde, verhuizen naar een andere locatie.
Gevolg: leegstand. Door een forse verhoging van de huur per 1 januari 2014 zal
de Castagnet waarschijnlijk niet langer open kunnen blijven.

Wat wil Schiebroek?
Er zijn verschillende oplossingen denkbaar: overnemen van de Castagnet
door de bewoners van Schiebroek in een coöperatie of stichtingsvorm
bijvoorbeeld, dan wel forse bezuinigingen doorvoeren of misschien juist
een ondernemer er in. Bij deze scenario’s is het vooral nodig te weten of de
bewoners van Schiebroek wel belang hebben bij de Castagnet en wat ze hier
dan geprogrammeerd zouden willen zien en hoe bewoners (of zzp-ers) van de
verschillende ruimten gebruik zouden kunnen maken. Er zijn mogelijkheden
te over, maar dan moet wel duidelijk zijn wat het belang van de bewoners bij
Castagnet is. Denk en praat mee op www.BUURbook.nl. Binnenkort gaan we om
tafel met een aantal bewoners. E-mail: info@leven-in-schiebroek.nl.
Schiebroek kàn niet zonder Castagnet!

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 29
augustus 2013. U kunt uw kopij vóór 5
augustus2013 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
ZOMER!
U kunt zich mogelijk nog wel herinneren dat wij een tijdje geleden het
Skypespreekuur voor de wijk Schiebroek mogelijk hebben gemaakt.
Onder het motto HOREN, ZIEN= SKYPEN maakten wij reclame voor de
mogelijkheid om online in gesprek te gaan met de wijkagent.
Skype kun je gratis downloaden op je computer. Wel heb je om elkaar te
kunnen zien, uiteraard, een camera op de computer nodig.
Een kleine honderd mensen hebben zich al aangemeld voor de
contactmogelijkheid. Veel mensen uit Schiebroek maar ook van buiten de wijk
hebben zich aangemeld. In de opmaat naar de zomervakantie, waar dan ook,
wijs ik u toch nog even op de mogelijkheid van skypen. Het is heel praktisch.
Wie weet komt het nog van pas.
Het vaste skypespreekuur is op donderdag tussen 19:30 en 20:30 uur.
Daarnaast via de smartphone indien deze op “beschikbaar”staat. SKYPE:
wijkagent.schiebroek.

Meer digitale mogelijkheden
Dit brengt mij op het volgende. De website www.vraaghetdepolitie.nl.
Dit is een site die in het leven is geroepen als laagdrempelige toegang voor
jongeren. De basis voor het ontstaan van de site is het idee dat naar de politie
stappen voor een melding of aangifte zeker niet het eerste is waar veel jongeren
aan denken als zij het slachtoffer zijn geworden van een (mogelijk) strafbaar
feit. Soms schamen zij zich, of denken dat het hun eigen schuld is. In plaats
van meteen tot actie over te gaan zullen de meesten eerst op zoek gaan naar
informatie.
De site geeft informatie over 101 vragen en antwoorden over VEILIGHEID,
hoogte van boetes etc. Overigens ook voor volwassenen en aanrader.
Staat een vraag er niet tussen, dan kan die gesteld worden door te mailen of te
stellen tijdens een chatsessie.
Inmiddels is gebleken dat er diverse serieuze strafbare feiten aan het licht
komen, zoals incest, misbruik via webcams en huiselijk geweld.
Voor vragen en meldingen kunt u natuurlijk ook ons bellen of mailen.

Geef ze geen kans!
Gaat u met vakantie, sluit dan goed ramen en deuren en zorg ervoor dat het
huis er niet al te onbewoond uitziet. Ga ook eens na of uw huis wel goed en
voldoende beveiligd is. Geef inbrekers geen kans!
Op voorhand wensen wij u allen een prettige zomervakantie en 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

VROUW RIBES
EN DE
TUINMAN
Het voorjaar mag dan slecht zijn geweest, voor het plantsoen voor mijn deur
was het geweldig. De door de gemeente zo zorgvuldig geplante bomen hebben
maar matig gebloeid, maar het onkruid had daar geen last van. Weelderig
tierde het met fris groen blad en een menigte bloemen. Geen tuinman die zich
daar met al die nattigheid aan waagde. Maar vanmorgen was hij er dan toch.
Dezelfde man als altijd, onze eigen allochtoon. Zijn Nederlands is niet altijd je
dat, maar op de terreinen waarop hij is ingeburgerd lukt het prima.
Hij praat honderduit over plantjes en kent alle voetbaltermen . Alleen heb
ik hem wel moeten leren dat de woorden die je op het voetbalveld gebruikt
niet altijd kunnen op het grasveld. Dat het echt niet aangaat om iemand te
vergelijken met een hond bijvoorbeeld, ook niet met een onderdeel daarvan.
Maar dat hij al filosoferend over het wedstrijdverloop ook veel moois opgedaan
bleek mij vandaag. Ik begon een praatje met hem, over het natte voorjaar en
het koude weer. “Komt dat wel weer goed?”, vroeg ik, wijzend op de verkleumde
perkplanten. “Komt goed, komt goed“, sprak hij wijsgerig: “Elk voorjaar hep nou
eenmaal zijn najaar.” En hij schoffelde weer voort.

DE VOORUITGANG
In het kleinste stukje
van de Paltroklaan
(overigens wel voorzien
van 5! naambordjes)
is de vooruitgang
op technische en
milieuvriendelijk gebied
te aanschouwen én
te gebruiken. Er staat
namelijk sinds kort
een oplaadpaal voor
elektrische auto’s.
MIDDEN op het trottoir.
Bij de paal kun je een
of twee auto’s opladen,
zodat er weer vooruitgang
geboekt kan worden. Dat
geldt echter niet voor de
voetgangers, kijkt u zelf
maar...

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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