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Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek,
telefoon: (010) 418 77 08

*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten

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

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

   * Dames en herenkapsalon * schoonheiDssalon          
  * peDicure/manicure

Openingstijden:

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

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

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

Ganzerikplein 10, 3053 EA Schiebroek
tel. 010-2261586/06-17540015

Post-ruitersport
Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs

tel. 010-7518363/06-48277450

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

Een log, groot bureau met vele laatjes is generaties lang 
het verbindingsstuk, de rode draad tussen getormenteerde 
mensen, die wereldvreemd en ondanks het samenleven met 
andere personen toch leven in eenzaamheid en isolement.
Een intrigerend boek vol geheimen, omdat niet direct 
duidelijk is hoe deze verschillende mensen, wetend of juist 
niet wetend, op heel diverse plaatsen in de wereld aan elkaar 
verbonden zijn.
Pas stukje bij beetje vallen de stukjes op de juiste plaats en 
volg je de rode draad... in de vorm van dat bureau.
Ondanks de kritieken dat Nicole Krauss onderkoeld en 
afstandelijk schrijft (gelukkig is dit zo!), laat het lezen van dit 
boek onherroepelijk zijn sporen na, indrukwekkend!

De keuze van Henriëtte:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

NICOLE KRAUSS: HET GROTE HUIS 
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WEB ZONDER SPIN
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Foto voorpagina:  Gifgrond aan het Wiardapad wordt afgegraven (zie pag. 5)

WORDT DE SBO EEN WEB ZONDER SPIN?
Van het bestuur
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Op 7 december 2010 vergaderde de Deelgemeenteraad in ons 
wijkcentrum de Castagnet. De publieke tribune was goed bezet, 
want op de agenda stonden de bezuinigingsvoorstellen voor het 
komende jaar. 
Er was al aangekondigd dat er fors gesnoeid zou moeten 
worden. Dat snoeien moet vooral gebeuren op projecten in de 
buitenruimte (nee, niet letterlijk) en op het welzijnswerk.  
Omdat dat forse consequenties heeft voor onze bewoners-
organisatie, de SBO,  was ook die erbij aanwezig. 

ALLE EINDJES AAN ELKAAR
Als de voorstellen doorgaan betekent dat voor de SBO dat de 
werkuren voor de kantoormedewerkster dit jaar gehalveerd 
worden en dat er volgend jaar helemaal geen geld meer 
voor beschikbaar wordt gesteld! Dat zou betekenen dat ons 
kantoor niet meer bezet is, direct en telefonisch contact met 
bewoners en bewonerorganisaties praktisch onmogelijk wordt 
en er niemand meer is binnen het web van de Samenwerkende 
Bewonersorganisaties om alle losse eindjes van nieuws en 
contacten met en voor bewoners aan elkaar te knopen.  
De spin in het web die al die draadjes met elkaar moet verbinden 
zou namelijk weg  zijn.

DOET SCHIEBROEK MEE?
De SBO voelt zich hierdoor in het hart getroffen. Het werken 
voor de wijk wordt in feite onmogelijk gemaakt en dat terwijl 
de deelgemeente de participatie zo hoog in het vaandel heeft. 
Schiebroek doet mee! is een bekende leus van de deelgemeente, 
maar op deze manier valt er weinig meer mee te doen voor 
de Schiebroekenaren. De bewonersorganisatie die actieve 
bewonersclubs moet ondersteunen kan dan immers zelf niet 
meer uit de voeten… Dat kan toch niet de bedoeling van de 
deelgemeente zijn! 

HET DOEL
De SBO en de directe voorganger daarvan, de Schiebroekse 
Gemeenschap, bestaat al sinds 1956. 
Doel was en is het versterken van het woon- en leefklimaat van 
de Schiebroekenaren. Toen de Schiebroekse Gemeenschap - op 
voorstel van de deelgemeente - in 1996 werd omgevormd tot dé 
koepelorganisatie voor alle Schiebroekse bewonersinitiatieven,  
kreeg de SBO de uitdrukkelijke taak deze organisaties met allerlei, 
vooral ook praktische middelen te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld met het beschikbaar stellen van vergaderruimte 
en met administratieve hulp. Met die medewerkster dus, een 
betaalde kracht, iets wat geen van de organisaties zich kan 
veroorloven. De SBO zelf ook niet… 

NIET IN EIGEN VLEES
In het begin werd de medewerkster rechtstreeks betaald door 
de deelgemeente, maar een aantal jaren geleden heeft de 
deelgemeente met opbouworganisatie  Thermiek afgesproken dat 
de betaling via de deelgemeentelijke subsidie aan Thermiek zou 
lopen en dat Thermiek daarvoor een medewerkster aan de SBO 
ter beschikking zou stellen. 
Thermiek moet nu echter van de deelgemeente bezuinigen en 
heeft besloten om niet in het dure vlees van de eigen top te 
snijden, maar dit te doen door de medewerkster van de SBO te  
korten en uiteindelijk te ontslaan. Niet een manier van werken die 
je je van een welzijnsorganisatie voorstelt!

EN NU?
Op de Deelraadsvergadering heeft de voorzitter van de SBO, 
Jan van Arkel, gebruik gemaakt van het vragenhalfuur voor 
bewoners. Er werd luid en duidelijk ingesproken en gevraagd om 
te voorkomen dat op deze wijze de SBO en al het direct daarbij 
betrokken vrijwilligerswerk, getroffen gaat worden.
De deelraad heeft daarop besloten dat in de eerste 3 maanden 
van dit nieuwe jaar geen directe wijzigingen worden doorgevoerd. 
Dat geeft de SBO de gelegenheid om met voorstellen te komen.  
Daarover zegt Jan van Arkel:
“Wij hebben inmiddels onze zorgen op tafel gelegd bij 
het Dagelijks bestuur van de Deelgemeente en een goed 
gesprek daarmee gehad. Op 4 januari hebben wij met het 
bestuur afgesproken dat wij bij de SBO zullen nagaan hoe de 
ondersteuning zo goed mogelijk vorm gegeven kan worden. 
En dat wij gezamenlijk zullen onderzoeken of de SBO weer 
rechtstreeks en niet via Thermiek gesubsidieerd kan worden. 
In februari spreken wij hier verder over met elkaar.” 

Wij houden u op de hoogte!

Aan onze lezers

Vermoedelijk voelde u het al toen u het LiS-magazine 
opraapte: dikker dan anders. En u hebt gelijk: LiS verschijnt in 
2011 in een grote oplage met 16 pagina’s. Dat betekent meer 
ruimte voor nieuws over uw tuinstad!
Dankzij de steun van onze winkeliers die spontaan 
advertentieruimte namen, is deze uitbreiding mogelijk. 
En wilt u LEZER worden van LiS, dan ontvangen wij graag 
uw vrijwillige financiële bijdrage op giro 59 04 84 t.n.v. 
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek.
Dank u wel!          
     De redactie
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Letty Bekedam is ‘nieuw’ in  het dagelijks bestuur van onze deelgemeente, maar vol enthousiasme om aan haar toch niet geringe taak te beginnen. Zo vat zij het contact met bewonersorganisaties serieus op. Dat kon de SBO al meteen merken: door omstandigheden konden wij niet naar het deelgemeentekantoor komen, dus kwam de portefeuillehou-
der voor het interview naar ons toe. Ik weet niet of een wethouder van de Coolsingel ditzelfde gedaan zou hebben.
Maar mevrouw Bekedam mag dan nieuw zijn in het bestuur, de zaken waarmee zij belast is gaan haar al lange tijd aan het hart, als inwoonster van Schiebroek en als lid van Groen Links. ”Mijn partij heeft maar 2 van de 19 zetels”, zegt zij, “dus het was allerminst zeker dat ik in het bestuur zou komen. Maar ik hoopte er wel op. Ik heb vanaf mijn 10e 
jaar hier gewoond, met alleen een onderbreking voor mijn studietijd, maar daarna ben ik weer snel teruInterview met Dick van Sluis, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam

ALGEMENE RECHTSPRAKTIJK/
STRAFRECHTSPECIALIST

BLOK’S PAPERWORK
U bent van harte welkom! 

PEPPELWEG 152

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

Blok’s ontvangen u graag! 

Surf ook eens naar onze website: www.blokspaperwork.nl

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

De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur
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Letty Bekedam is ‘nieuw’ in  het dagelijks bestuur van onze deelgemeente, maar vol enthousiasme om aan haar toch niet geringe taak te beginnen. Zo vat zij het contact met bewonersorganisaties serieus op. Dat kon de SBO al meteen merken: door omstandigheden konden wij niet naar het deelgemeentekantoor komen, dus kwam de portefeuillehou-
der voor het interview naar ons toe. Ik weet niet of een wethouder van de Coolsingel ditzelfde gedaan zou hebben.
Maar mevrouw Bekedam mag dan nieuw zijn in het bestuur, de zaken waarmee zij belast is gaan haar al lange tijd aan het hart, als inwoonster van Schiebroek en als lid van Groen Links. ”Mijn partij heeft maar 2 van de 19 zetels”, zegt zij, “dus het was allerminst zeker dat ik in het bestuur zou komen. Maar ik hoopte er wel op. Ik heb vanaf mijn 10e 
jaar hier gewoond, met alleen een onderbreking voor mijn studietijd, maar daarna ben ik weer snel teruInterview met Dick van Sluis, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam GIFGROND

GIFGROND JAAGT BEWONERS UIT DE WIJK
Hilde van Halm
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

De vorst is uit de grond en de sanering van de achtertuinen aan het Wiardapad 
Schiebroek kan worden hervat. Het is de tweede week van januari als er een 
toplaag schoon zand en aarde in de tuinen wordt gestort en geëgaliseerd. De 
huizen trillen dagenlang op hun grondvest en de huisraad rinkelt mee. Wie nu 
thuis zit, moet doorbijten want het geluid gaat door merg en been. 

CHLOORHOUDENDE PESTICIDEN
De sanering moest gebeuren. Tot anderhalve meter diep is er afgegraven. 
De voor- en achtertuinen bleken in 2008 zeer ernstig vervuild met drins, de 
verzamelnaam voor een aantal chloorhoudende pesticiden die eind jaren 
tachtig allemaal verboden werden. Maar al veel eerder ontdekten toxicologen 
een direct verband tussen de lozing van drins in de IJssel en massale 
vogelsterfte in dit gebied.

VERONTREINIGD SLIB
Hoe het gif in de tuinen terecht is gekomen, is onbekend. Maar waarschijnlijk is 
dat de tuinen na de bouw in 1984 zijn opgehoogd met verontreinigd slib uit de 
haven. Drins is zeer persistent, dat wil zeggen dat het niet zo maar verdwijnt. De 
stof is mobiel en kan zich verspreiden via lucht, water en aarde. Voor de mens 
is het het gevaarlijkst om drins via de voedselketen binnen te krijgen. Eenmaal 
in het menselijk lichaam hoopt het zich op en kan het bijvoorbeeld in hogere 
concentraties worden doorgegeven via de borstvoeding. Drins wordt in verband 
gebracht met een vergroot risico op kanker, onvruchtbaarheid en neurologische 
aandoeningen. 

MILIEU-ONDERZOEKEN
Dat er gif in de tuintjes zat, kwam aan het licht toen een aantal bewoners in 
2007 hun huis wilden kopen. Tijdens de voorbereiding kregen zij een historisch 
milieu-onderzoek onder ogen waarin sprake was van mogelijk zeer ernstige 
vervuiling. Het ging toen nog alleen om zware metalen. Zij schortten de aankoop 
van de huizen onmiddellijk op en drongen aan op onderzoek naar de aard en 
omvang van de vervuiling. Dat bleek niet gemakkelijk voor elkaar te krijgen. De 
huidige eigenaar, vastgoedbelegger Cohabitat, liet weliswaar een verkennend 
onderzoek uitvoeren maar weigerde vervolgens verantwoording te nemen voor 
het noodzakelijke vervolgonderzoek. Het bedrijf wilde niet voor de kosten van 
een sanering opdraaien. Zeker niet aangezien het bedrijf de huizen in 2007 van 
BPF Bouwinvest (Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid) had 
gekocht met als doel de huizen zo snel mogelijk door te verkopen.

NOG MEER DRINS IN DE WIJK
De dienst Controle Milieu Rijnmond die in mei 2008 Cohabitat aanvankelijk 
nog had verplicht tot nader onderzoek binnen één jaar besloot dit besluit op 18 
december in te trekken omdat ...”nader onderzoek niet op de weg ligt van Urban 
Interest/Cohabitat CV. De resultaten van bodemonderzoeken wijzen namelijk uit 
dat ook elders in de wijk matig tot sterk verhoogde gehalten chloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen in de bovengrond aanwezig zijn. De omvang van het nader 
bodemonderzoek en de consequenties overstijgen daarmee het belang van 
Urban Interest als individuele erfpachter van de percelen Wiardapad 1-37.” 
Maar de dienst informeerde bewoners niet over deze koerswijziging. Zij kwamen 
hier pas een jaar later achter, toen de wettelijke termijn van één jaar was 
verstreken en er nog geen nader onderzoek lag. 

ONAANVAARDBARE HUMANE RISICO’S 
Bewoners waren verbijsterd. In de beschikking van mei 2008 had gestaan dat 

“Met betrekking tot de aangetroffen verontreiniging met drins op basis van 
een indicatieve toets aan de systematiek, zoals opgenomen in de Circulaire 
bodemsanering 2006, bij consumptie van gewassen onaanvaardbare humane 
risico´s worden verwacht.” En dat “…nader onderzoek naar de mate en de 
omvang van de bodemverontreiniging met drins binnen één jaar noodzakelijk 
is.” 
Nu was er niet alleen geen noodzakelijk nader onderzoek verricht, er was nu ook 
geen enkele partij die verantwoordelijk kon worden gehouden voor de vervuiling.
Er volgden vele boze telefoontjes en brieven van bewoners naar de DCMR, 
Cohabitat, de deelgemeente, gemeente, GGD, de deelraad, Ontwikkeling Bedrijf 
Rotterdam (OBR), wethouders en portefeuillehouders. 

GEEN GROENTEN OF FRUIT UIT EIGEN TUIN
Eind 2009 namen de DCMR, de deelgemeente en OBR eindelijk gezamenlijk de 
regie in handen. Toen pas volgde het officiële advies geen groenten of fruit meer 
uit eigen tuin te eten en werden diverse voorlichtingsavonden georganiseerd.
In opdracht van OBR, waarvan de grond door verhuurder wordt gepacht, werd 
onderzoek verricht naar gif in de aarde, fruit en groenten, de lucht in de huizen 
en het grondwater. De uitkomsten stelden op een aantal punten gerust. Zo 
bleek er pas een risico voor de menselijke gezondheid te zijn wanneer men 
10% van de dagelijkse consumptie aan groenten en fruit uit de tuin betrok. En 
er bleek geen drins in de lucht, noch in het grondwater te zitten. 

SPOED SANERING
Toch waren de overschrijdingen van de internationale normen voor concentraties 
toegestane drins in de aarde zo hoog dat er onmiddellijk moest worden 
gesaneerd. In sommige tuinen werd 500 keer de toegestane hoeveelheid 
drins gevonden. De tuinen moesten zo snel mogelijk op de schop. Daarvoor 
werd een spoedprocedure in werking gezet. Bomen en heesters vliegen er uit. 
Wat er jarenlang over heeft gedaan om te groeien, wordt in een paar uur tijd 
opgegraven, in stukken gezaagd en in de shredder versnipperd tot minihoutjes. 
Slechts enkele bijzondere bomen kunnen worden behouden, zoals een oude 
olijfboom. 
     vervolg op pagina 7
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S.K.OUTFITS

Peppelweg 76a, 3053 GN Rotterdam-Schiebroek
telefoon: 010-81 89 547

Spindler Makelaars

THUIS       
IN SCHIEBROEK

Staat bekend om de steeds wisselende collectie 
dameskleding, tegen zeer betaalbare prijzen.                    

 Voor alle maten, inclusief grotere maten tot en met maat 58!

Drie muziekstukken en dat was het dan... 
Er werd geen woord gesproken en na tien 
minuten stonden we buiten...

Jammer als bij een begrafenis of  crematie           
een laatste woord achterwege blijft.

Het kan anders. Er zijn woorden voor... 
Er zijn rituelen om afscheid vorm te geven, 
ook als er geen kerkelijke binding (meer) is. 
Om herinneringen te delen.
Om afscheid onder woorden te brengen, 
om ruimte te geven aan verdriet en gemis...

Peter Stam
Afscheidsbegeleiding Hoogvliet

(Bewaar deze advertentie bij uw persoonlijke papieren)

Vraag vrijblijvend de brochure aan: 
06-226 99 249

e-mail: afscheidsbegeleiding@telfort.nl 
www.afscheidsbegeleiding.com
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VIER HET LEVEN

7

Een kwart van de toenmalige bewoners wilden dit allemaal niet meer 
meemaken. Ze hadden er genoeg van en verhuisden naar buiten de wijk. 
Anderen doen dat tijdens de sanering alsnog of zodra de gelegenheid zich voor 
doet. Een ander deel blijft. Zij hebben de huizen inmiddels gekocht of zijn van 
plan dat na de sanering te doen. 

LEEGSTAND
Van de vrijgekomen woningen is slechts een handjevol verkocht, vier huizen 
staan nog leeg. Afgelopen kerst hing er dan ook een mistroostige sfeer aan 
het Wiardapad. En dat zal nog even zo blijven. Want als de achtertuinen klaar 
zijn, zijn de voortuinen en het wegdek aan de beurt. Pas in maart 2011 zal de 
sanering klaar zijn. Dan kunnen de bewoners de tuinen herinrichten. Zij hebben 
daarvoor een vergoeding ontvangen. 

Note:  Achterliggende documenten en onderzoeken liggen bij de redactie van  
 LiS-magazine. 

Hilde van Halm is freelance journalist en bewoner Wiardapad.

vervolg pagina 5: Wiardapad

BEWEGEN VOOR OUDEREN

Humanitas zoekt voor Home-Start vrijwilligers die zich in willen zetten 
als maatje in gezinnen waar het even niet lekker loopt en ten minste 
één kind van zes jaar of jonger is. Heeft u een paar uur per week tijd 
over, bent u positief ingesteld en weet u dat opvoeden best pittig 
kan zijn?  Bent u vader of moeder, opa of oma of iemand die het 
gezinsleven goed kent en een steuntje in de rug wilt zijn? 
Vindt u het leuk om iets voor een ander gezin te betekenen? 
Bel dan voor informatie naar Rotterdam Noordelijke Maasoever: 
010-265 39 30 of  Rotterdam Zuid: 010-4196193.
U kunt ook kijken op: 
www.humanitasjeugdhulpverlening.nl of www.home-start.nl. 
U krijgt een training vooraf en reiskosten worden vergoed. 
Op de foto ziet u een nieuwe groep vrijwilligers met hun trainers die in 
november 2010 getraind zijn. Zij werden in december gekoppeld aan 
gezinnen die zich aangemeld hebben bij Home-Start. 
In 2011 start er weer een nieuwe training voor vrijwilligers. Er zijn nog 
plaatsen vrij.

HUMANITAS ZOEKT GEZINSMAATJES

Steeds meer ouderen komen in beweging 

In opdracht van de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek organiseert Sport 
en Recreatie diverse sportieve activiteiten voor ouderen. Zo wordt er onder 
andere iedere maandagmiddag Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) gegeven 
in Dienstencentrum Thermiek te Schiebroek.
 Wanneer intensief sporten bij een vereniging of sportschool voor u niet 
haalbaar is, bieden de sportlessen van Meer Bewegen Voor Ouderen uitkomst. 
Deze sportlessen zijn speciaal ontwikkeld voor ouderen. Het niveau van de 
lessen wordt afgestemd op de groep, waarbij met elk individu rekening wordt 
gehouden. Lijkt het u leuk om eenmaal per week matig intensief te bewegen 
en daarmee uw conditie en balans te vergroten? Breng dan eens een bezoek 
aan Meer Bewegen Voor Ouderen in Schiebroek. De eerste kennismakingsles is 
gratis. 
Iedere maandagmiddag kunt u terecht in Dienstencentrum Thermiek, 
Wilgenlei 790 van 14.15 uur t/m 15.00 uur. Kosten: € 18,- per 3 maanden. 
Aanmelden voor Meer Bewegen Voor Ouderen kan bij José Oudijk, 
Sportstimulering Hillegersberg-Schiebroek, telefoon: 010-418 55 59 of e-mail: 
j.oudijk@senr.rotterdam.nl.

Stichting Vier Het Leven organiseert theater- en concertbezoeken met 
begeleiding voor senioren die niet alleen kunnen of willen gaan. Het motto is 
samen uit, samen genieten. 
Het project gaat met ingang van 1 februari 2011 van start in Rotterdam in de 
drie deelgemeenten: Prins Alexander, Hillegersberg-Schiebroek en Kralingen-
Crooswijk. Oudere inwoners van deze drie deelgemeenten worden van harte 
uitgenodigd mee te genieten tijdens een of meerdere voorstellingen. 
In samenwerking met verschillende zalen in Rotterdam is er een afwisselend 
programma-aanbod van toneel-, muziek- en dansvoorstellingen samengesteld. 
Ouderen maken hieruit hun keuze en melden zich aan. 
Vier het Leven zorgt voor de entreekaarten, consumpties, het vervoer en prettig 
gezelschap. Ook ouderen met een rollator of rolstoel zijn welkom.

RESERVEREN
Mensen die het programma willen aanvragen of kaarten willen reserveren, 
kunnen op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen met 
telefoonnummer 035-5245156. Het programma wordt dan per post 
toegestuurd. Het overzicht met de geselecteerde voorstellingen is ook te vinden 
op: www.4hetleven.nl.

GA GEZELLIG MEE EN HELP METEEN EEN HANDJE!
De begeleiding van de uitjes is in handen van vrijwilligers. Voor de drie 
genoemde deelgemeenten is de stichting op zoek naar vrijwilligers, die zich 
willen inzetten om ouderen een heerlijke avond uit te bezorgen. 
Aanmelden als Vier het Leven vrijwilliger kan via het centrale telefoonnummer 
035-5245156.
Stichting Vier het Leven startte vijf jaar geleden met haar activiteiten in de regio 
Gooi en Eemland en breidt zich snel verder uit. Inmiddels is de stichting ook 
actief in de regio’s Alkmaar, Amstelveen, Arnhem, Beverwijk, Gouda, Zaanstreek/
Waterland, Zwolle en Vechtdal.

VIER HET LEVEN! 
Ouderen kunnen samen uit en samen genieten

Dit blad glijdt zeven keer per jaar gratis bij u in de bus. Het wordt 
gemaakt door bewoners van Schiebroek, op vrijwillige basis.         
Steun dit blad en wordt LEZER.                                                

Door uw vrijwillige bijdrage op girorekening 59 04 84 t.n.v. 
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek blijven 
Schiebroekenaren alert op hun wijk! Oprechte dank!

LEZERS WELKOM !
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SCHIEBROEK VAN TOEN...
Margot Leeninga
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

In het LiS-magazine van eind november 2010 stond een artikel 
over de beginjaren van ons winkelcentrum aan de Peppelweg. In 
de eerst Peppelomroep, een blad van de gezamenlijke winke-
liers en de bouwvreniging, stond een foto van het leggen van de 
eerste steen voor het centrum door twee kinderen, F.J. Celosse 
en H.W. van Rijn, destijds resp. 4 en 7 jaar oud. Wie kende H.W. 
van Rijn, vroegen wij ons af. Fred Celosse (later Barendrecht) 
was een jeugdvriend die midden jarig ‘80 is overleden.
Enkele weken na het uitkomen van het blad ontving de redactie 
een bericht van de heer H.W. van Rijn met de mededeling dat hij 
graag met ons wilde spreken. Niet hij, maar zijn jongere broer 
Marinus had de eerste steen gelegd. 

OUD-SCHIEBROEK
Henk van Rijn: “Vader werd op 1 januari 1927 benoemd tot gemeenteont-
vanger van de Gemeente Schiebroek. Hij nam de financiële administratie van 
de Gemeente Schiebroek over van boer Vermeulen die aan de Achterweg (nu 
Erasmussingel, red.) woonde. De administratie bevond zich in een grote koffer. 
Het was een hele toer om uit te vinden hoe de stand van de zaken was. 
Hij hield kantoor aan huis, eerst in het eerste huis aan de Stationsstraat, waar 
hij op kamer woonde en na het huwelijk van mijn ouders in november 1927 in 
ons huis aan de Kleiweg 13. Later woonden we recht tegenover Allan, de fabriek 
waar treinstellen werden gemaakt, maar toen werkte vader al aan de Ringdijk.
Toen in mei 1930 het Raadhuis aan de Ringdijk betrokken werd, nam vader 
daar zijn intrek, maar ook dit gebouw bleek al snel te klein te zijn.
In maart 1940 verhuisden wij naar tuinstad Schiebroek. We konden zo een 
woning uitzoeken, want heel tuinstad stond zo’n beetje leeg. Mijn ouders 
kozen voor een woning in de Iepenlaan (nu Ribeslaan, red.) vanwege de stalen 
ramenkozijnen, die de woning een moderne uitstraling gaven. Bovendien zat 
er in het huis centrale verwarming. In diezelfde maand ging ik naar de Groen 
van Prinstererschool, de school van de heer de Lange. We waren toen met vijf 
kinderen, in 1944 werd mijn jongste broer Marinus geboren.
Na de annexatie werd vader op wachtgeld gezet, tot hij in 1947 gemeenteont-
vanger van Bleiswijk werd, waar hij bij afscheid ereburger werd. In 1941 werd 
hij tot penningmeester/administrateur van woningbouwvereniging Onderling 
Belang benoemd. Die administratie omvatte in die tijd niet veel meer dan een 
aantal straten.

Later heeft hij zelf ook nog een bedrijf gehad, de N.V. Bouwen. Het laatste deel 
van de Wilgenlei, net voor de Meidoornsingel, heeft hij gebouwd.

HERINNERINGEN
De oorlogsjaren staan nog vers in mijn geheugen. In de Iepenlaan woonde een 
aantal Joodse gezinnen zoals Kaplan, Steiner en Querido. Achter ons, in de 
Eikenlaan (nu Larikslaan, red.) woonde de familie Äckerling. Hun dochtertje 
Jacqueline, door ons Doppie genoemd vanwege haar kleine gestalte, was een 
speelvriendinnetje. Behalve de familie Kaplan zijn ze allemaal weggevoerd, van 
de ene op de andere dag gewoon verdwenen. Bij de familie Cohen werd een on-
dergedoken meisje weggevoerd. Er woonde ook een Duitse familie in onze laan, 
de familie Klein. Net na het begin van de oorlog verscheen hun zoon ineens in 
zo’n zwart pak van de Hiltlerjugend. Op nummer 2 woonde een kleermaker die 
met de Duitsers sympathiseerde. 
In het witte huis aan de Meidoornsingel woonde een boerenfamilie; de meisjes 
werden na de bevrijding uit het huis gehaald om kaal geschoren te worden. 
Op de hoek van de Ribeslaan en de Populierenlaan waren winkels. Van As, 
de groenteboer, boekhandel de Koning, slager La Rivière en de Schiebroekse 
Melkrinrichting, de SMI. De twee broers Frits en Jacques reden met de melkkar 
half Schiebroek rond.

UNIEK BOUWPROJECT
Toen in 1951 het nieuwe winkelcentrum werd gebouwd, mocht mijn jongste 
broertje Rien de eerste steen leggen, samen met de neef van de voorzitter van 
de bouwvereniging, Jan Spronkers. Ik denk dat hij werd uitgekozen vanwege zijn 
leeftijd. De bouw van de winkels en de woningen was bijzonder omdat voor het 
eerst gebruik werd gemaakt van prefab-materiaal, de zogenaamde Pronto-blok-
ken. De minister van Wederopbouw, mr.dr. J. in ‘t Veld en burgemeester P.J. Oud 
kwamen een jaar later naar Schiebroek om de sleutels te overhandigen aan de 
eerste bewoners. 

Bij ons thuis werd het toen echt heel druk. Iedereen wist mijn vader te vinden; 
hij deed nog steeds de administratie en ging mede over de toewijzing van de 
woningen. De mensen kwamen aan de deur, soms met een urgentieverklaring 
en meestal in de veronderstelling dat een persoonlijke ontmoeting meer gewicht 
in de schaal zou leggen. Hij heeft voor veel mensen iets kunnen betekenen.
Dat vertaalde zich midden jaren negentig in een koninklijke onderscheiding. 
Hij was toen al in de negentig. Mijn vrouw had de onderscheiding aangevraagd 
en toen het zover was en wij hem ophaalden en vertelden wat hem te wachten 
stond, rechtte hij zijn rug, legde zijn handen op de stoelleuning en sprak heel 
bedachtzaam: “ik heb het verdiend.” 

Mijn ouders hebben tot 1975 in de Ribeslaan gewoond. Toen werd er ingebro-
ken en voelden ze zich niet meer veilig. Ze zijn verhuisd naar Maassluis, waar 
mijn moeder oorspronkelijk vandaan kwam en waar veel familie woonde.
Ook wij hebben al die tijd in Schiebroek gewoond. Mijn vrouw komt uit de 
Malvastraat, een zijstraat van de Rozenlaan. Net niet in Schiebroek, want de 
Kleiweg is de grens van Schiebroek. Na ons trouwen zijn we gaan wonen in de 
Ahornlaan en toen dat wat klein werd vanwege gezinsuitbreiding zijn we ver-
huisd naar de Lijsterbeslaan. Daarna hebben we nog vele jaren in de Larikslaan 
gewoond. Dertien jaar geleden zijn we naar Bergschenhoek verhuisd. Maar mijn 
vrouw en ik blijven geïnteresseerd in alles wat met Schiebroek te maken heeft.”

De heer en mevrouw van Rijn

Wilt u reageren op dit artikel? 

Stuur ons dan een bericht:
redactie @leven-in-schiebroek.nl of stuur een kaartje naar:
Redactie LiS-magazine
Kastanjesingel 80
3053 HN Rotterdam

SCHIEBROEK VAN TOEN
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Onze deelgemeente zegt meer burgerparticipatie in het bestuur te willen. 
En voordat u nu zegt, ja dat weten we nu wel, maar ik zie er niets van: die 
deelgemeente doet heus pogingen om onze stem te horen. Alleen, het is een 
gemeente dus ze doen het op een in onze ogen omslachtige en ambtelijke 
wijze. Ze bellen u niet op om te vragen wat u ergens van vindt, maar ze hebben  
een burgerpanel opgericht om vragen aan u te stellen. En kennelijk heeft u 
toch goed begrepen wat de bedoeling was, want maar liefst 80% van de 1500 
mensen die aangeschreven zijn om hieraan deel te nemen hebben positief 
gereageerd. Die 1500 mensen zijn “blind“ aangeschreven, maar wel met een 
evenredige verdeling naar de grootte van hun woonwijk. En in al die wijken 
was de respons om en bij de 80%. Op die manier hebben er voor de kleinste 
wijk, Terbregge, 72 mensen gereageerd en in Schiebroek als grootste wijk 438. 
Een duidelijk teken dat de inwoners willen meepraten. Inmiddels heeft het 
burgerpanel voor de eerste keer een vragenlijst aan de bewoners voorgelegd. 

VERLANGLIJSTJE
Wat wilde dat burgerpanel nu eigenlijk met die vragen? Doel was na te 
gaan wat er onder de bevolking leeft, inzicht krijgen in hoe de inwoners hun 
leefomgeving waarderen. De gegevens die men door de antwoorden kreeg zijn 
vervolgens verwerkt in een echt ambtelijk stuk: de gebiedsvisie Hillegersberg 
Schiebroek 2011-2015. Die gebiedsvisie - een heel omvangrijk rapport met 
indrukwekkende bijlagen - is op de keper beschouwd niet meer dan een 
verlanglijstje. Een overzicht van wat de bewoners van de deelgemeente tevreden 
stemt en wat ze anders zouden willen of in hun wijk willen aanvullen. Dat 
verlanglijstje legt onze deelgemeente vervolgens neer bij “de Coolsingel” en dan 
maar hopen dat aan het eind van alle besprekingen daar over begrotingen en 
meerjarenplannen de deelgemeente budget voor het vervullen van die wensen 
in zijn schoentje vindt! Want een deelgemeente kan u nog zo ter wille proberen 
te zijn, voor de vervulling van de meeste wensen is nu eenmaal het geld van de 
Coolsingel nodig. En die Coolsingel bezuinigt...
Om uit te vinden hoe wij onze leefomgeving waarderen is aan de leden van het 
burgerpanel een vragenlijst voorgelegd waarop mensen met een cijfer tussen 
1 en 10 aangaven hoe ze iets waardeerden. Van die cijfers zijn vervolgens 
gemiddeldes per wijk gemaakt en in het eindrapport is per wijk aangegeven 
welk cijfer aan bepaalde zaken werd toegekend.

SCORES EN SORES
Allereerst werden vragen gesteld over de cohesie van de wijk, in hoeverre men 
bereid was om samen te leven en werken. Dit leverde voor Schiebroek (Sb) het 
volgende plaatje op:
1. Voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan: Sb 7.1. 
Daarmee deelde onze wijk weliswaar een mooi, maar toch het laagste cijfer in 
deze rubriek uit, de andere wijken circuleerden tussen 7.2 en 7.4.
2. De mate waarin buurtbewoners zich inzetten voor hun eigen wijk: Sb 6.5, 
wederom het laagste cijfer, de andere wijken gaven cijfers van 6.6 tot 6.9.
3. Mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deelgemeentebeleid: 
alweer de laagste: 5,5! 
4. Voorzieningen voor kinderen tot 12 jaar: 6,6. Schiebroek waardeert daarmee 
hoog. De rest circuleert tussen 6,2 en 7,0.
5. Voorzieningen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar: 5,6. De overige wijken 
waardeerden van 5,0 (Terbregge) tot 5,7. 
Schiebroek wijkt hierin dus niet echt af van de andere wijken, kennelijk worden 
in de hele deelgemeente deze voorzieningen gemist.

STOF TOT NADENKEN!
de uitkomsten van het burgerpanel

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

Al met al levert deze vraag toch een verrassend en niet al te vrolijk plaatje op. 
Schiebroekenaren missen duidelijk aansluiting bij elkaar én een aansluiting met 
de deelgemeente. Kennelijk voelen onze bewoners zich vaak alleen staan en 
hebben daarbij het gevoel dat ook de deelgemeente niet naar hen luistert. Hier 
ligt met andere woorden een uitdaging voor bestuurders en buurtgenoten!

De tweede vraag ging over veiligheid en verkeer. Hier boden de Schiebroekse 
antwoorden een positiever beeld. Dat wil zeggen, op het thema verkeer, want de 
veiligheid… Schiebroek scoorde op:
1. verkeersveiligheid: 6,7 Dat was de hoogste score in de deelgemeente (rest 
6,0-6,7). Schiebroek kent duidelijk geen Molenlaan!
2. verkeersveiligheid bij scholen: 6,1, een gemiddelde score (rest 5,9-6,3).
3. parkeervoorzieningen: 6,8, de absolute top van de deelgemeente. De rest lag 
tussen 6,1 en 6,6 met een uitschieter omlaag voor H’berg Zuid: 4,4. 
4. openbaar vervoer: 7,7, wederom de top. Leve de Randstadrail en lijn 25! 
5. fietsvoorzieningen. Hier is de hele deelgemeente tevreden mee met ook hier 
onze altijd sportieve wijk aan de top:7,3 ( rest 6,4-7,3)
6. veiligheid overdag. Schiebroek heeft hier de score 7,6. Niet slecht maar wel 
de laagste van de deelgemeente.
7. veiligheid in de avond:6,6. De andere wijken circuleren tussen 6,9 en 7,2, 
een aanzienlijk verschil met onze wijk. En dan te bedenken dat blijkens de 
commentaren in de gebiedsvisie de score van Schiebroek lager ligt dan in 
voorgaande jaren! Schiebroekenaren geven de veiligheid dus nog wel steeds 
een voldoende, maar er is sprake van een afnemend veiligheidsgevoel. 
Een hééél groot punt van aandacht voor de deelgemeente én de gemeente 
Rotterdam, zouden wij zo denken.

GEMIS
Tot slot werd er gevraagd welke voorzieningen men in de wijk miste. Hierop 
had Schiebroek een heel duidelijk antwoord; blijkens het panel missen wij 
voorzieningen voor jongeren, winkels voor meer luxe voorzieningen als mode, 
cd’s en dvd’s en... maar dat had u vast al geraden: een VISWINKEL!! 
Deze antwoorden wijken niet veel af van de antwoorden die wij zelf in onze 
enquête over de Peppelweg een paar jaar geleden van u kregen. Schiebroeks 
wensen zijn onveranderd (en dus nog steeds niet vervuld) en ook het laatste 
punt dat door de Schiebroekenaren werd aangedragen hadden wij in onze 
enquête ook al zien staan: horecavoorzieningen! 
Ongezouten kritiek op de bestaande -in de horeca die er is wil je nog niet 
dood gevonden worden schreef er zelfs één, maar dat lijkt ons toch overdreven- 
en uitgesproken wensen over wat er wel moet komen: een bruin café, een 
buurtrestaurantje, een koffiezaak waar je na winkelsluitingstijd ook terecht kan… 

EN NU?
Eigenlijk stuk voor stuk heel eenvoudige wensen, zoals ook het wensenpakket 
hierboven eigenlijk best bescheiden is. 
Maar of dat onze wensen ook reëel vervulbaar maakt? 
Schiebroek voelt zich minder veilig, maar de deelgemeente heeft nog geen 
investeringen van welke aard ook op dat gebied aangegeven. 
We missen sociale cohesie, maar de deelgemeente bezuinigt op welzijnswerk en 
bewonersorganisaties. 
Winkelplannen komen maar niet van de grond. 
En die jongerenvoorzieningen waar Schiebroek en eigenlijk heel de 
deelgemeente om roept? Ook opgenomen onder de kop bezuinigingen. 
Dan ga je je afvragen waarom de deelgemeente zo’n vragenlijst aan de burgers 
presenteert... Misschien alleen maar om er over na te denken? 
Zeker weten dat wij met onze antwoorden de deelgemeente veel stof tot 
nadenken hebben gegeven. En hopelijk ook stof tot praten, met de Coolsingel 
én met ons. En doe dat met ons dan vooral in een bruine kroeg!

STOF TOT NADENKEN
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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!

De week ronD met uw groenteman!                   
     Elke dinsdag afhaaldag Odin Biologische Groente-tassen                

Elke Woensdag alle Stamppotten 500 gram 2,50                          
 Elke Donderdag alle Salades 300 gram 1,98

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

Even voorstellen? Wij zijn René 
en Thea Kramer en wij franchisen 

sedert 1998 bakker Klootwijk aan de 
Peppelweg 79a in Schiebroek. Ons 
assortiment bestaat uit lekker vers 

gebakken brood, broodjes en banket 
en tevens verkopen wij overheerlijk 

gebak en taarten. Wij verzorgen 
ook graag voor u belegde broodjes 

en tevens kunnen wij het totale 
assortiment bij u bezorgen.

Peppelweg 79a, 3053 GD Rotterdam
tel: 010 4220593, fax: 010 2183240, www.klootwijk.nl 

mooie Huiswijn: Pierre jean

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard € 4,99

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 24,95

Slijterij Wijnhandel

Marko Poot
Rododendronplein 2a
3053 ES Rotterdam
Telefoon: 010-418 49 18
e-mail: info@slijterijpoot.nl

mmm... lekker!

Verjaardagstip: 

geef een “New Style” cadeaubon

modern, gewaagd 
of een 
compleet nieuwe look

“New Style”
Dames & Herenkapsalon

Clematisstraat 35a, Rotterdam (Peppelweg, Schiebroek) 
T (010) 418 98 00                  Ook op afspraak
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Marijke van Seventer
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Bram den Braber kom je overal tegen in Schiebroek. Wandelend 
door “zijn Diephuisstraat”, fietsend over het Kastanjeplein of 
zittend op het muurtje bij Albert Heijn. Waar hij ook is, altijd staat 
Bram open voor een praatje en waar nodig advies of bemoe-
diging. Bram weet altijd wel een oplossing of de plaats waar je 
daarvoor moet zijn en bovenal, Bram weet wie je bent en staat 
je graag terzijde. Het is dan ook geen wonder dat bij aankomst 
bij zijn huis wij Bram niet binnen treffen, maar op de stoep, de 
activiteiten overziend.

ALTIJD BEZIG
“Ik ben een geboren Rotterdammer en woon al bijna 50 jaar in Schiebroek”, 
vertelt hij, “en van die jaren doe ik ook al heel wat jaren vrijwilligerswerk. Toen ik 
nog werkte had ik er minder vaak gelegenheid voor - ik werkte zo’n 60 uur in de 
week - maar toen ik daarmee stopte heb ik me er helemaal op gericht. “Je hebt 
je hele leven hard gewerkt,” zei mijn vrouw, “en als dit is wat je nu wilt doen, dan 
moet je dat doen.” Dat moet je hebben, dat je vrouw achter je staat, want ik doe 
het met heel mijn hart en ben er dus aardig wat uurtjes mee bezig!”
Waar Bram dan wel zo druk mee bezig is? Met de samenhang in de wijk, komt 
het prompte antwoord, de onderlinge contacten. “Toen ik in de wijk kwam 
wonen verliep alles volgens de criteria schoon, heel en veilig, daar werd heel 
erg op gelet. Dat is in de tegenwoordige tijd minder, waardoor verpaupering kan 
optreden en de samenhang, de sociale cohesie minder is. 

ZORG VOOR ELKAAR
Juist die cohesie is nodig, dat mensen elkaar kennen, groeten, maar ook op 
elkaar letten, kijken of alles met iemand wel goed gaat.  Dat er hulp gegeven 
wordt als een buurman ziek is en je op je buren kunt vertrouwen. Daarvoor 
hebben we Opzoomeren, buurtactiviteiten die je samen kunt doen en waardoor 
je elkaar leert kennen.  De straat waar ik woon, de Diephuisstraat, is er een heel 
gezellige straat door geworden, hier staan we voor elkaar klaar. We letten op 
elkaars huis bij vakantie en als we iemand eens een tijdje niet zien dan zoeken 
we uit of er iets aan de hand is.  Zo ging mijn vrouw ooit eens kijken bij iemand 
in de straat die ziek was – ze had een sleutel van het huis - en vond hem 
bewusteloos in bed. Het gas van het fornuis stond open, maar de vlam was uit! 
De politie en de dokter gebeld, die zeiden naderhand dat ze geen 5 minuten 
later had moeten komen. Maar het kan ook minder dramatisch, ooit bood mijn 
vrouw een zieke aan boodschappen te doen en kreeg mét de boodschappentas 
ook de pinkaart mee. Want we vertrouwen elkaar in deze straat.”
Bram wordt even stil. “Ja, sorry,” zegt hij dan, “maar van dat soort zaken word ik 
emotioneel. Dat weten de mensen en ze plagen me er ook wel eens mee. Laatst 
moest ik een toespraak houden en nog voor ik iets gezegd had kreeg ik van 
een buurvrouw een doos zakdoekjes in mijn hand geduwd: ‘Hier Bram, je zult ze 
wel nodig hebben!’ Bram lacht hardop bij de herinnering. “Maar dat onderlinge 
vertrouwen, de hulp aan elkaar, gewone contacten, ook kijken naar wat er 
achter de voordeur is, ik zou willen dat dat in heel Schiebroek zo is.”
“Dat is waar ik aan werk”, gaat hij dan verder, “en met mij heel veel andere 
vrijwilligers, want die heeft Schiebroek gelukkig. Vrijwilligers die zich inzetten 
voor de buurt, achter de voordeur komen en de vragen en problemen van 
de mensen horen. Vaak heb je daar een oplossing voor of weet je in ieder 
geval waar ze die kunnen vinden, bij verhuurder, sociale instantie of de 
deelgemeente, ik noem maar wat. Dikwijls weten de mensen niet hoe ze bij zo’n 
instantie kunnen komen, ze zitten vaak te ver weg, letterlijk. De deelgemeente 
natuurlijk niet en ik hoop dan ook van harte dat dat plan van de regering om 

deelgemeentes af te schaffen niet doorgaat. Probeer maar eens iemand van de 
Coolsingel te spreken te krijgen! Maar de woningcorporaties zitten ook niet in 
de wijk. Ik zou dolgraag willen dat de verhuurders van Schiebroek een winkeltje 
op de Peppelweg hadden waar je voor je vragen terecht kunt. Niet zo’n winkeltje 
als de Wijkaanpakwinkel was, maar één met mensen achter de balie die ook 
echt antwoord kunnen geven op je vragen. Reken maar dat je dan klanten 
krijgt.”
Bram is inmiddels al zo’n 44 jaar vrijwillliger. Hij zet zich in voor Buurtbeheer, 
de wijkschouw, de SBO, noem maar op. En ook voor het grotere geheel, de 
stad Rotterdam, zet hij zich in. De “Stad” heeft hem al eens voor een jaar tot 
ambassadeur van Rotterdam benoemd met als taak de stad te promoten. 
“Toen heb ik in een promotiefilm meteen opnames van Schiebroek laten 
maken,” herinnert hij zich, “op de dag van het Kunstfestival. Dat werd een mooie 
film.”  Brams’”Schiebroekse” bloed kruipt waar het niet gaan kan…Hij is ook op 
allerlei manieren onderscheiden, soms heel origineel. ”Hier om de hoek staat 
een elektriciteitshuisje”, vertelt hij “en dat is als kunst in de wijk beschilderd. 
Met mijn hond erop”, zegt hij apetrots.
Hoe lang denkt hij nog zo actief te blijven? “Ach”, zegt Bram, “ik doe dit werk 
nu al zo’n 44 jaar en ik voel me er prima bij. Het houdt me jong. Ik ben nu 70, 
maar ik wil nog wel 30 jaar doorgaan!” 

HET HOUDT ME JONG...
VRIJWILLIGER



12 www.leven-in-schiebroek.nl

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 NKDe vrijwilligers van het Kunstfestival zullen ook dit jaar 
Schiebroek versieren! Op zaterdag 10 september is de Dag van 
het Kunstfestival en op 17 en 18 september de Atelierroute 
Schiebroek-Hillegersberg.

Deze activiteiten kosten veel geld. Daarom vragen wij om uw 
vriendschap. Voor slechts € 12,- per jaar op onze bankrekening 
1556 54 543 t.n.v. Stichting Kunstfestival o.v.v. VRIEND houden 
wij u op de hoogte van onze activiteiten.
Doen hoor, samen maken we Schiebroek echt veel leuker!
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DE BUURTVERENIGING

Marijke Driever
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Net achter de Teldersweg vinden we de Moltzerstraat met 48 
nieuwbouwwoningen. De kopers van deze nieuwbouwwoningen 
van het “Moltzerhofproject” hebben gezamenlijk hun belangen 
behartigd tijdens de bouw en oplevering van de woningen. 
Inmiddels is de kopersvereniging omgezet in een buurtvereniging.

Nadat de huizen in 2008 zijn opgeleverd is de vereniging begonnen met het 
organiseren van allerlei activiteiten voor de bewoners. Ook bewoners van de 
omliggende huizen zijn van harte welkom bij de activiteiten. Enkele keren per 
jaar is er een gezellige activiteit zoals bijvoorbeeld een barbecue, een speciale 
kindermiddag en een kerst- en nieuwjaarsborrel.

EIGEN-KRACHTSTRAAT
De Buurtvereniging heeft gezorgd voor 150 handtekeningen van de bewoners, 
waarbij bewoners akkoord gaan met afspraken om de buurt netjes en gezellig 
te houden. Afspraken om de straat schoon te houden, op elkaars kinderen te 
letten en de speelplek te beheren.
Daarnaast zorgen de bewoners er gezamenlijk voor dat de straat veilig is, 
nemen ze zoveel mogelijk deel aan de straatactiviteiten en last but not least:  
bewoners groeten elkaar! Er is een straatagenda gemaakt met daarin alle 
activiteiten die georganiseerd worden. Hiermee voldoen zij aan de kwalificaties 
om subsidie aan te vragen als “eigen-krachtstraat”. De buurtvereniging krijgt nu 
ieder jaar € 500,-- subsidie om leuke dingen mee te doen. 

SPEELTUIN
Nog een leuk voorbeeld van samenwerking is de buurtspeeltuin. Met elkaar 
hadden de bewoners de wens uitgesproken dat zij graag een klein speeltuintje 
wilden voor de kinderen. In goed overleg werd een ontwerp gemaakt en dat 
werd vervolgens aan de deelgemeente voorgelegd. Het heeft wel een aantal 
maanden geduurd, maar het speeltuintje kwam er en de bewoners, en vooral de 
kinderen, zijn er heel blij mee.
 
OPZOOMEREN
Onlangs werd er een gezellige Opzoomeractie georganiseerd voor de bewoners 
van de Moltzerstraat, Kemperweg en het Kemperpad.  Met de uitnodiging was 
een kleurplaat van een kerstbal  meegestuurd, met het verzoek deze te kleuren. 

BUURTVERENIGING MOLTZERHOF

Hiermee werd de grote kerstboom versierd. Met warme chocolademelk, koffie en 
glühwein werd er rondom de kerstboom door de bewoners een klein kerstfeestje 
gevierd.

SAMENWERKING
 Doordat de bewoners veel samen doen, kunnen ze ook een goede prijs met 
leveranciers en bedrijven afspreken. Zo zijn er contracten afgesloten voor het 
onderhoud van de centrale verwarming en een glazenwasser en kopen ze  
bijvoorbeeld lampen voordelig in.  
Ook hebben zij een eigen website (www.moltzerhof-schiebroek.nl) en een google 
mailgroep. Op de website staan de data van de activiteiten die gedurende het 
jaar worden georganiseerd en korte berichtjes met foto’s over deze activiteiten. 
Er staan ook nieuwsberichten over alles wat de bewoners aangaat of nieuws 
over de buurt. Het is een leuke en snelle manier om op de hoogte te blijven en 
met elkaar contacten te onderhouden.

IDEEËN WELKOM
Mensen die alsnog willen participeren, vragen of ideeën hebben zijn welkom. 
Zij worden verzocht contact op te nemen met Arjen de Groot, telefoonnummer 
010-4184197.

Afgelopen maandag is me iets schandelijks overkomen. Ik ging gezellig bij 
een vriendin een nieuwjaarsslokje nemen. Bessen on the rocks, heel lekker, 
maar al die ijsblokjes werken niet goed uit als je vervolgens naar buiten gaat. 
Spoorslags naar huis dus. Zo’n 100 meter ervandaan, bij het oversteken van 
de Populierenlaan, doemden opeens van de verkeerde kant de koplampen 
van een auto voor me op. Daar was ik niet op bedacht. Ik kon nog maar net 
opzij springen. Tot mijn stomme verbazing bleek de auto een politiewagen te 
zijn en daar kwam prompt een agent uit zetten. “Mevrouwtje”, sprak hij streng, 
“zo slingeren over straat, wat moet ik daar wel van denken?” ”Wat u denkt 
weet ik niet” zei ik bits, “maar ik kan u wel zeggen wat ik denk: u rijdt in een 
verboden rijrichting en brengt daar mijn leven mee in gevaar!” Zijn maat achter 
het stuur begon meteen schichtig om zich heen te zien, maar de agent verblikte 
of verbloosde niet. “Als politieagent staan wij boven de wet, mevrouw”, hoorde 
ik hem tot mijn stomme verbazing zeggen, “dat moeten wij  in het belang der 

wetshandhaving.” “Oh ja,” zei ik, ineens weer helder, 
“Commissaris Blaauw heeft ooit in een interview uitgelegd 
dat jullie door rood mogen rijden en zo als dat in het belang 
is van de wetshandhaving. Maar dames omver rijden omdat je 
midden in de nacht een route wil afsnijden, valt daar toch zeker niet onder! Als 
Blaauw hier op straat stond, dan wist hij het wel. Meer blauw op straat zou hij 
roepen en daarmee hadden jullie mooi op straat gestaan!” De maat van de 
agent had intussen het raampje opengedaan en begon hem zenuwachtig aan 
zijn mouw te trekken en naar het bord op de hoek te wijzen. Het begon kennelijk 
tot de heren door te dringen dat ze een blauwtje aan het lopen waren. “Nou, 
laten we voor deze ene keer de zaak maar blauw, blauw laten”, mompelde de 
ander nu ook. “Maar u bent niet helder mevrouw, u kunt beter een taxi nemen.” 
“Agent”, sprak ik waardig, “zeker weten dat ik van ons drieën het meest helder 
ben.” En daarmee schreed ik heen. Káársrecht.

VROUW RIBES EN DE BLAUWE MAANDAG 
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SBO
BESTUUR
Jan van Arkel voorzitter
vacature  secretaris
Henny Müller penningmeester 
Jan Leeninga
Annette Abbink
Bram den Braber
Kamla Bacha

LIDORGANISATIES
Bewonerscommissie PWS Schiebroek
Mw. A. Belet, tel. 422 72 25
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
s.sinnecker@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Stichting Kunstfestival
Mw. M. van Slagmaat, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Mw. M. Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek
Mw. L. van Kleij-Gouw tel. 422 97 16

SBO-SECRETARIAAT
Kastanjesingel 80 (zij-ingang wijkgebouw 
Castagnet), tel. 422 77 28. Als u langs wilt 
komen, bel dan even met Esther Newar.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
Internet: www.leven-in-schiebroek.nl

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

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

REDACTIE
Marijke van Seventer, Jan van Arkel, Marijke 
Driever en Margot Leeninga
Gastschrijvers: Ingeborg Diepstra, Dirk 
Krans, Kees Keller, Hilde van Halm
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 3 
maart 2011. U kunt uw kopij vóór 7 februari 
2011 inleveren. 
Redactieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
Email: redactie@leven-in-schiebroek.nl
U kunt uw kopij ook afgeven bij de balie van 
Lokaal Cultuur Centrum Castagnet.

LETS Ruilwinkel
SVR, tel. 292 36 66
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
Somalische Vereniging Nederland
Hr. M. Omar Mohammed, tel. 461 46 28
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. v.d. Meer, tel. 223 34 66
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Klankbordgroep Zuringstraat
Mw. W. Hoogervorst, tel. 422 77 28
Actiecomité Asserpark
Mw. M. Plooij, tel. 422 77 28
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Bewonersgroep Hamakerstraat
Hr. R.P.L.Nooij, tel. 06-21261015
Bewonersgroep Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761
Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid
Cocky van Trigt, tel. 418 29 46.

SBO-WIJKWINKEL
De wijkwinkel is gevestigd in het gebouw
van Thermiek aan de Teldersweg 80 (naast 
Lidl), tel. 422 37 11.
Maandag t/m vrijdag van 9.30 - 12.00 uur

Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek

COLOFON

PROGRAMMA CULTUREEL 
CENTRUM CASTAGNET

Zaterdag 5 februari KIDSFILM
Morrison krijgt een zusje!
Aanvang: 14:00 uur; entree: € 3,00, incl. popcorn

Zondag 6 februari: 55+ bioscoop
La Tëte en Friche
Aanvang: 14:30 uur; entree € 3,00 

Vrijdag 18 februari: 
Kindervoorstelling De Zandtovenaar
Aanvang: 16.00 uur; entree 2,50 euro/ R’pas 1,90

Zondag 20 februari: 
zondagmiddaglounge Rita de Kimpe (jazz)
Aanvang: 14:30 uur; entree: 6,00 euro/ R’pas 4,50

Nadere informatie en reserveringen:
LCC Castagnet, Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam.
tel. 010-422 50 96, www.castagnet.nl

De opvoeding van en omgang met kinderen kan af en toe knap lastig zijn. U 
kunt oplopen tegen een lastige eter, een moeilijke slaper of een kind dat slecht 
luistert. Misschien vindt u het moeilijk om duidelijke grenzen te stellen, of u 
weet zich geen raad meer met een moeilijke puber. Soms lost het zich vanzelf 
op, maar het kan ook zijn dat de situatie langer aanhoudt. U kunt zich dan 
wenden tot Kansen voor Kinderen. Kansen voor Kinderen is een Ontmoetings- 
en Opvoedsteunpunt voor ouders, verzorgers en (mede)opvoeders van kinderen.
Het opvoedsteunpunt heeft u het volgende te bieden:
• Pedagogische adviesgesprekken
• Themabijeenkomsten en cursussen voor ouders
• Ontmoetingsactiviteiten: de UKKIE-GROEP biedt ruimte voor het 

ontmoeten van andere ouders en het samen praten over uw kind(eren). 
• Opvoedparty’s
• Opvoedmail: op onze website kunt u informatie vinden over de 

ontwikkeling van kinderen
• Infotheek/bibliotheek: u vindt daar (werk)boeken, folders, tijdschriften en 

dvd’s over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. 
Wij zijn geopend op: dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 – 14:30 uur
Adres: Moltzerhof 20, 3052 VA Rotterdam. Tel: 010-4222295 
E-mail: kansenvoorkinderen@thermiek.info.

OPVOEDSTEUNPUNT 
KANSEN VOOR KINDEREN 
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CSI SCHIEBROEK EN UITPAKKERS

CSI SCHIEBROEK

 “OGEN EN ORDEN”  

U I T PA K K E R S . . .U I T PA K K E R S . . .

LEZER-in-Schiebroek?
Jazeker! Dit blad komt uit sinds 1956 en houdt u op de hoogte 
van alle ontwikkelingen in Schiebroek. Steun daarom dit blad en 
wordt LEZER. Uw vrijwillige bijdrage op girorekening 59 04 84 
t.n.v. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek wordt 
gewaardeerd. Dank u wel! 

Wilt u reageren op UITPAKKERS, stuur dan uw bericht naar:              
Redactie SBO, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam of naar        

info@leven-in-schiebroek.nl

Tijdens de afgelopen jaarwisseling hadden een groot aantal 
bewoners in de wijk zich beschikbaar gehouden voor ons project 
“voetzoeker”. Voor deze “ogen en oren” in de wijk hadden wij  
een telefoonnummer en een e-mailcontact beschikbaar waarop 
zij in het geval van een calamiteit konden bellen, naast de 
beschikbaarheid van het nummer 112 voor ernstige zaken.
Er zat uiteraard wel een wederkerigheid in. Op onze beurt belden 
wij tijdens de oudejaarsnacht om te horen hoe de situatie op 
straat was. Hierbij doelend op het gedeelte van de openbare weg 
dat vanuit de woning te overzien was. Door deze directe informatie 
uit de eerste hand waren wij beter in staat om de mobiele teams 
politieagenten zo effectief mogelijk in te zetten. 
Hierdoor zijn er ons inziens op gebied van openbare orde op straat 
naast een vuurwerkincident op de Peppelweg geen grote dingen 
voorgekomen. Wel werd er later in de oudejaarsnacht, tegen de 
ochtend, op de Teldersweg in een viertal winkels ingebroken. 
Hierbij gingen de daders nogal ruw te werk door een steen door 
een raam te gooien om vervolgens naar binnen te gaan. Het 
onderzoek naar de daders van deze inbraken is in volle gang, 
dankzij de alertheid van buurtbewoners die goede signalementen 
aan ons hebben doorgegeven.

Ook in het nieuwe jaar rekenen wij weer op uw betrokkenheid en 
oplettendheid.Oplettendheid vooral als het gaat om verdachte 
figuren in de wijk. Vorige keer schreef ik daar al over
Gaat u lange tijd weg of misschien maar voor een kort moment, 
laat uw buren dan weten dat u niet thuis bent. Zorg voor goed 
hang- en sluitwerk en zeker aan de achterzijde van de woning 
voor een goede verlichting. Ten aanzien van uw auto geven wij 
het advies er geen waardevolle spullen in achter te laten. Vooral 
navigatieapparatuur is bijzonder populair om te stelen.
Schiebroek is nog steeds een veilige wijk, maar alleen samen 
kunnen wij ervoor zorgen het zo te houden en mogelijk nog veiliger 
te maken in 2011. Graag tot ziens in de wijk. 

Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek     

martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl

DE BRUG VAN PLASWIJCK
Mijnheer Postma heeft helemaal gelijk, wat de brug van Plaswijck betreft. Het 
prachtige uitzicht op de Plas is weg en er zijn, ook in de drukke zomertijd, heel 
weinig mensen die er gebruik van maken. Wij hopen dat er meerdere mensen 
reageren. Kees en Lydi Heij

STRAATJE SCHOONVEGEN
De winter is nog niet voorbij en daarom wil ik graag ieders aandacht vragen 
voor het volgende. 
Sinds enkele jaren ben ik verhuisd naar een flat, nabij mijn oude huis. Ik 
had een heerlijk huis met een tuin, maar het was te groot geworden na het 
overlijden van mijn man. In mijn buurtje is het gewoonte dat je je eigen stoep 
schoon houdt, zeker als het gesneeuwd heeft. Vroeger stond dat in de Algemene 
Politieverordening, maar dat is er, naar zeggen, een aantal jaren geleden 
uitgehaald.  De reden daarvoor is dat steeds meer mensen in een flat gingen 
wonen en dat het moeilijker was om mensen daarop aan te spreken. Toch vind 
ik dat raar. Als je in een eengezinswoning woont, dan doe je dat gewoon. Je 
wilt toch niet op je geweten hebben dat mensen voor je deur onderuit gaan, 
misschien zelfs wel iets breken? Ik denk dat er in flats afspraken gemaakt 
moeten worden. Met de vereniging van eigenaren of in geval van huur, met de 
huurderscommissie. Want overal doen mensen dingen samen, ook in flats. Ik 
wandelde of liever gezegd ik gleed op mijn ijzers door verschillende straatjes 
van oud-Schiebroek en nergens was de stoep aangeveegd. Toen ik er iemand 
op aansprak, wist zij mij te melden dat “de straat van de gemeente” is.
Dat is wel erg makkelijk. Als we allemaal zo denken dan staat ons nog wat te 
wachten als de bezuinigingen ook allemaal doorgaan. Want dan moet de hand 
echt weer zelf aan de ploeg van de burger. Vooruitlopend daarop zou ik denken: 
mensen, pak even de bezem en zorg een beetje voor elkaar.
      Mw. v.d. Snel

OP ZOLDER...
Al vele jaren ben ik enthousiast gebruiker van het atelier op de Ringdijk, waar 
ik met vele anderen de schilderkunst beoefen. Het is mijn lust en mijn leven. 
Jammer was het dat ‘t Zolderatelier ophield te bestaan, want het ging allemaal 
goed. Maar nu wil ik toch wel iets opmerken. Sinds de SKVR het atelier heeft 
overgenomen is er wel wat veranderd. De cursusprijzen zijn bijna 40% verhoogd, 
ik vind dat echt te gek voor woorden. Alleen in het eerste seizoen kregen we nog 
een korting, volgens de SKVR van 50% maar dat is flauwekul, want die korting 
is gebaseerd op wat de SKVR nú voor een cursus vraagt. In het oude atelier 
kreeg je een heerlijk kopje koffie, nu moet je betalen voor je koffie. 
Ook voor de docenten is de verandering volgens mij niet zo leuk. Er was toch 
altijd een soort gemoedelijkheid, het was eigenlijk een beetje dorps.
Ik denk er hard over om ergens anders te gaan schilderen, want ik heb hier 
geen goed gevoel bij. Ik heb het niet slecht, maar dit kan ik niet opbrengen. 
Bovendien is schilderen jezelf geven en dat kan alleen maar in een leuke en 
gezellig omgeving. Wat mij betreft is het voor de SKVR een gemiste kans. Dom 
om alles overboord te gooien wat goed was, dom om alleen maar aan het geld 
te denken, zo lopen de mensen toch weg? 
    naam en adres bij redactie bekend
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Meesterlijk
in Bouwen

Aannemingsbedrijf Bouw- Onze opdrachten zijn,
meester weet als geen ander naast particulier, ook het
dat afspraken moeten  aanpassen van winkel-
worden nagekomen. En dat inrichtingen en het
kwaliteit geen uitzondering onderhouden van verpleeg-
moet zijn. Zeker als het om huizen tot aan bedrijfs- en
verbouwingen of winkel-  fabriekspanden toe.
inrichtingen gaat. Tijd is  Omdat ze weten dat
geld, voor u maar zeker ook Aannemingsbedrijf
voor ons. Dat is ook de  Bouwmeester de
opvatting van onze   afspraken nakomt en
opdrachtgevers.   dat kwaliteit
Voor nieuwbouw en  vanzelfsprekend
renovatie projecten.  moet zijn.

Aannemingsbedrijf 
E.J. Bouwmeester B.V.

Meesterlijk in vertrouwd bouwen!
Adrianalaan 381 - Rotterdam - tel: 010-4224122

Peppelweg 70a,
3053 GN Rotterdam
Tel.: 010 - 418 44 19
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