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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

Uitvaartzorg

J.Chr. Biemans bv

Ribeslaan 31 - 3053 MJ Rotterdam

Rouwcentrum Overschie

Hoornsingel 10 - 3042 NL Rotterdam
www.biemans-uitvaartzorg.nl

telefoon dag en nacht: ��� � ��� �� ��

Schiebroekse Parkfl at, 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

Wintercollectie en winterboots voor in de sneeuw!
Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs

tel. 010-7518363/06-48277450

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

Na zijn debuut “Legende van een zelfmoord” was mijn 
verwachting voor zijn nieuwe boek erg hoog. Afgezien 
van een zwak stukje aan het begin, is ook dit een 
prachtige mix van menselijke relaties en emoties tegen 
de achtergrond van de woeste, kille en harde natuur 
in Alaska. Vooral wat er in de hoofden van de twee 
hoofdpersonen omgaat zonder daarover te kunnen 
spreken; de verwachtingen, de worsteling met gevoelens, 
het verleden. Ook het dagelijks leven van vissers op zee 
wordt realistisch beschreven.
Naar het einde toe wordt het verhaal steeds heftiger 
en aan het einde moet ik mijn mening herzien: een 
geweldig boek!

De keuze van Henriëtte:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

David Vann: CARIBOU ISLAND

Lekker relaxed of uiterst geconcentreerd bezig? 
Gun uw ogen het allerbeste zicht, op alle afstanden. 
Kies daarom voor de originele Varilux brillenglazen 
met eyecode en geniet dankzij deze persoonlijke 3D 
‘oogdiagnose’ van het meest ultieme kijkcomfort. 
Speciaal gemaakt voor úw ogen.
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HOE STAAT HET MET...?
Redactie
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Marcus Porcius Cato Censorius maior (234-149 v.Chr.) ook wel Cato 
de Oude genaamd, ontplooide een omvangrijke literaire activiteit.Hij  
manifesteerde zich als redenaar, historicus, kenner van de landbouw 
en van het Romeinse recht. De stijl van Cato was krachtig en on-
verfi jnd. Zijn kernachtige manier van spreken maakte vele van zijn 
uitlatingen spreekwoordelijk. Een voorbeeld: “elk kreeg een tong, maar 
weinigen verstand.” Hij besloot zijn redevoeringen steevast met de zin: 
“en overigens ben ik van gevoelen dat...” en dan kwam er consequent 
dezelfde zin achteraan. 
Cato en Schiebroek, hoe vallen deze twee te rijmen? Simpel gezegd: 
de herhaling is de beste boodschap. We blijven dus doorgaan met 
deze rubriek, we blijven doorgaan met aandacht vragen voor Schie-
broek en zijn bewoners.

HET GEDENKBOS
Het wordt herfst om ons heen en menigeen krijgt daarbij treurige gedachten 
over hoe met het vallen van de bladeren ook het einde van het jaar nadert. 
Toch is de herfst ook een seizoen van groei en vooruitzien, het is namelijk het 
plantseizoen voor bomen en struiken. 
En met deze combinatie in ons hoofd vroegen wij Adriaan Pieterson, 
portefeuillehouder buitenruimte , hoe het staat met de beloofde verdere aanleg 
van het Gedenkbos. Daar zouden nu uitstekend bomen geplant kunnen worden! 
Helaas is het nog niet zo ver. De heer Pieterson zei het al toen dit voorjaar (ook 
planttijd!) het onderwerp op de deelgemeentelijke agenda verscheen: “Er is een 
dilemma tussen ieders sympathie voor de verdere uitvoering en de kosten die 
daarvoor gemaakt moeten worden.” 
In zijn begroting voor 2012 heeft de portefeuillehouder voor het bos een bedrag 
van € 50.000,- uitgetrokken met de hoogste prioriteit voor uitvoering, maar die 
begroting moet nog goedgekeurd worden door de deelraad. 
Dat zal niet zonder meer een hamerstuk zijn, want niet iedereen in de deelraad 
is van mening dat deze kosten ten laste van de deelgemeente zouden moeten 
komen. Het blijft dus wederom wachten, nu op hoe de beslissing van de 
deelraad zal uitvallen. Het plantseizoen duurt in ieder geval nog tot april.

En nu we het toch over het groen hebben: wat dacht u bij het zien van de foto’s 
op de voorpagina? Was het u ook al opgevallen?
Laten we hopen dat hier snel het evenwicht wordt hersteld! 

Lieve mensen,
H  is al weer een tijdje geleden dat ik jullie 
g chreven heb, maar nu kan ik ni  langer wachten. 
Mag ik een beroep op jullie doen voor een kleine 
bijdrage? Voor € 5,- per jaar maak je mij in ieder 
geval heel blij. Dan kan ik gewoon blijven verschijnen 
en jullie op de hoogte houden van all  wat er speelt 
in onze tuinstad.Vul alsjeblieft  even h  formuliertje 
in. Bedankt hoor, tot  snel!
     LISje

LEVEN-in-SCHIEBROEK - DONATIE

Hierbij machtig ik de Bewonersorganisatie SBO Schiebroek om,  tot 
nadere opzegging,  jaarlijks een bedrag van € 5,- af te schrijven van 
mijn bankrekening ............................................................................

Naam + voorletters: ..........................................................................

Adres: ...............................................................................................

Postcode + woonplaats: ....................................................................

Teln: ............................... e-mailadres: ..............................................

Handtekening   Datum

.................................................  ........................................

Na incasso bent u gemachtigd om de afschrijving te weigeren. De termijn die 
hiervoor staat is 56 dagen.

Wilt u deze bon s.v.p. inleveren of zenden aan:
SBO Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam.

?

lees verder op pagina 5
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ALGEMENE RECHTSPRAKTIJK/
STRAFRECHTSPECIALIST

BLOK’S PAPERWORK
U bent van harte welkom! 

PEPPELWEG 152

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

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

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

OP HET PLEIN VOOR HEMA SCHIEBROEK !!!!!!!  VANAF 10.00 UUR

HEMA
Bij HEMA zijn in een fl its je 
foto’s klaar! Ook via hema.nl.

Atelier Elzeline
Je wilt met een aantal vriendinnen een gezellige avond 
organiseren. En daar moet wel iets origineels en creatiefs 
gebeuren. Bijvoorbeeld:
* workshop make-up
* workshop grime
* workshop kinderschmink
* workshop vilten
*  workshop sieraden maken
* workshop servies beschilderen.
Heb je een ander idee? 
Neem dan contact met mij op, we komen er samen wel uit. 
Want er is veel mogelijk. We werken in een grote ruimte, 
waar voldoende licht en gelegenheid is om je te ontplooien 
of om gewoon even iets voor jezelf te doen. 

In Atelier Elzeline kun je je ook laten kappen, stylen, body- 
and bellypainten, grimeren en nog veel meer. Omdat het 
belangrijk is dat je goed voor jezelf bent.

Laat je zwangere buik beschilderen. 
Met dermatologisch geteste schmink.
Het is leuk als herinnering en je kunt 
er ook een geboortekaartje van laten 
maken...

Atelier Elzeline  tel. 06-208 31 939  www.elzeline.eu  info@elzeline.eu

Atelier Elzeline verzorgt 
hele leuke kinderfeestjes!
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SCHIEBROEK ONDER DE LOEP

* bezorgers voor het magazine Leven in Schiebroek
Het magazine Leven in Schiebroek verschijnt zeven maal per jaar en wordt gratis huis-aan-huis verspreid. Schiebroek is opgedeeld in een 
aantal wijken en op dit moment zijn er twee wijken vrijgekomen.
Bel ons als u een lekker en nuttig wandelingetje door Schiebroek wilt maken. U ontvangt een redelijke vergoeding voor de bezorging.
Tel. 422 77 28 of stuur een e-mail naar info@leven-in-schiebroek.nl.

IS DIT IETS VOOR U? SBO Schiebroek zoekt met ingang van heden:

HOE STAAT HET MET...? (vervolg)

DE STROBLOEMSTRAAT?
Al twee winters geleden (en wat voor winters!) publiceerden wij een 
interview met een bewoonster van de Strobloemstraat.  Daar staat een blok 
huurwoningen uit de jaren 50 dat niet tegelijk met de straten daarnaast 
gesloopt is en vervangen door nieuwbouw. Dit blok zal pas gesloopt worden als 
de plannen voor de Peppelweg worden uitgevoerd. In dat interview vertelde de 
bewoonster over de zeer slechte staat van de huizen: geen isolatie, schimmel, 
vocht en kou, vooral kou. De corporatie deed er niets aan zei zij, want de 
huizen staan toch op de nominatie voor de sloop. Alleen wanneer is onbekend. 
Inmiddels is bekend dat die plannen op zijn vroegst in 2015 worden uitgevoerd. 
Dat duurt nog een hele tijd, is dat geen reden om toch iets te doen? 
Er gebeurt nog steeds niets, meldt een andere bewoonster ons. Onze corporatie 
is gefuseerd, maar als wij opbellen met klachten krijgen we nog altijd dezelfde  
wijkmanager aan de lijn die je gewoon afscheept. Als er iets kapot is in huis, 
zelfs zoiets belangrijks als een wc, moet je hemel en aarde bewegen om het 
vervangen of gerepareerd te krijgen! Maar we moeten wel betalen voor een  
servicecontract en huurverhoging krijgen we ook nog ieder jaar! Ondertussen 
verloedert de straat omdat er alleen nog maar mensen komen wonen die geen 
keus hebben. Want die krijgen een contract waarin staat dat de boel over twee 
jaar gesloopt wordt!” Over twee jaar, dus eerder dan 2015. Evengoed een veel 
te lange tijd om je huurders zo in de kou te laten staan! ACTIE VOOR 80 km/u

In 2005 is de maximumsnelheid op de A20 en de A13 verlaagd van 100 
naar 80 km/uur. Het aantal ongelukken is daardoor fors verminderd en de 
luchtkwaliteit is met sprongen vooruitgegaan. Het kabinet wil nu echter de 
maximumsnelheid op de Rotterdamse snelwegen weer verhogen. GroenLinks 
voert daarom samen met bewoners actie voor een gezonde en veilige 
Rotterdamse ring.
 
In juni van dit jaar is “op proef” gestart met een verhoging van de 
maximumsnelheid op de A20 naar 100 km/uur. Door te kiezen voor een 
experiment hoeft het kabinet geen toestemming te vragen aan de Tweede 
Kamer en kunnen bewoners geen bezwaar maken. Binnen twee jaar besluit de 
minister of de snelheid op de A20 en op de A13 definitief weer omhoog mag.
 
Onderzoek van TNO toont aan dat door de snelheidsverlaging de concentratie 
fijnstof met 9% is gedaald, stikstofdioxide met 30%, geluid met twee decibel 
en het aantal ongevallen met tientallen procenten. “Waarom zou je willen 
experimenteren met de gezondheid van bewoners als al is aangetoond dat 
een lagere maximumsnelheid gezonder en veiliger is”, zegt Ivo Rodermans 
van GroenLinks. “Door de snelheid nu weer te verhogen laat het kabinet de 
bewoners letterlijk stikken.”
 
GroenLinks verzamelt daarom handtekeningen onder bewoners die liever 
kiezen voor gezonde lucht en een goede nachtrust in plaats van een paar 
seconde tijdwinst op de snelweg. Ook zijn er raamposters, stickers en foldertjes 
te bestellen op de website www.max80.nl. De partij wil de handtekeningen 
aanbieden aan verkeersminister Schultz van Haegen.

SCHIEBROEK ONDER DE LOEP
Al vele jaren wandelt een aantal wijkbewoners vier maal per jaar langs door de 
gemeente vastgestelde schouwpunten (zo’n 60 stuks) in Schiebroek. Vaak in 
bijzijn van ambtenaren van de verschillende diensten, bijvoorbeeld de Roteb, 
Stadstoezicht of Gemeentewerken. Dat werkt op zich goed, maar toch zijn er 
daardoor straten die niet aan de beurt komen. 
Kortom: tijd om in actie te komen. We doen er een schepje bovenop, want we 
hebben allemaal belang bij een schoon, heel en veilig Schiebroek.
 
WAT GAAN WE DOEN?
We hebben in ons archief nog een mooi voorbeeld liggen: Schiebroek onder 
de Loep. In de jaren negentig in het leven geroepen vanwege onvrede met 
het onderhoud van onze mooie tuinstad. Het werkt als volgt: Schiebroek is 
onderverdeeld in een aantal buurten. Wijkbewoners uit de buurt houden hun 
woonomgeving scherp in de gaten en geven alle klachten door aan het kantoor 
van de bewonersorganisatie die het op haar beurt weer doorgeeft aan de 
betreffende instantie. Een week later nog niet gerepareerd? Dan gaat er een 
herhaalbericht uit. Net zolang tot het gebeurd is. We besteden er aandacht aan 
op onze site, u kunt het verloop van uw klacht dus digitaal volgen. 
Eenmaal per maand gaan we zelf schouwen. We maken een rapport van wat 
we aangetroffen hebben en we geven het door, we publiceren wat we gevonden 
hebben én we blijven alert. 
Wilt u meedoen, bel of e-mail ons dan!
T:422 77 28, E-mail: info@leven-in-schiebroek.nl
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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!

KVRIEND!
Wie wil er nou geen vriend? Wij in ieder geval wel en wij zijn de 
vrijwilligers van het Kunstfestival. Wij zijn met elkaar bevriend, 
hebben een vriendenkring en zoeken daarvoor uitbreiding.
Die vriendschap levert ook wat op: voor slechts € 12,- per jaar 
op bankrekening 1556 54 543 t.n.v. Stichting Kunstfestival 
Schiebroek wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten.
Mogen wij u verwelkomen? Graag tot spoedig dan!
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WILLEM STAM OVER “ZIJN” PEPPELWEG

Marijke van Seventer
info@ocschiebroek.nl

Al een fiks aantal jaartjes geleden nam de deelgemeente het besluit 
om de Peppelweg met het Rododendronplein, de Kerstroosstraat en 
het Ganzerikplein als hoofdwinkelcentrum van Schiebroek aan te 
wijzen. Winkels op andere locaties in de wijk blijven natuurlijk wel be-
staan, maar iedereen moest bij het woord winkel toch eerst en vooral 
aan dat punt denken als hart van de wijk. Een gedachte waar iedere 
Schiebroekenaar zich bij kan aansluiten, maar die wel om daden 
vroeg. De deelgemeente is daarom nu al jaren bezig met plannen voor 
een herstructurering, zeg maar facelift voor de Peppelweg. Het duurt 
allemaal wel erg lang zal menigeen verzuchten, willen we dit eigenlijk 
nog wel en zal het allemaal nog wel lukken nu het zo lang duurt? 
Anders gezegd, is er nog wel een toekomst voor de Peppelweg?

NIEUWE ZAAK
Dat is een vraag waar Willem Stam, de penningmeester van de 
winkeliersvereniging, volmondig Ja op zegt. Al jaren is hij als winkelier gevestigd 
aan de Peppelweg, eerst met een modezaak, maar sinds kort als de nieuwe 
eigenaar van Zespresso, de koffiezaak annex lunchroom op de hoek naast 
Intertoys. Hij heeft het prima naar zijn zin met de nieuwe zaak zegt hij, hij kan 
er zijn ei kwijt. “Al bedienend met een kopje koffie of zo zie je heel wat mensen 
aan je voorbij trekken, veel mensen vinden het prettig een praatje met je te 
maken en je leert zo veel mensen kennen.” Dat varieert van vaste klanten die 
dagelijks even aanwippen voor een kopje koffie en een krantje tot lunchende 
zakenlui en passanten van buiten de wijk. “Het lééft hier” zegt Stam, “de zaak 
voorziet duidelijk in een behoefte. Mensen vinden het fijn om op een vast punt 
in de straat even op adem te komen, met elkaar af te spreken of gewoon te 
genieten van het uitzicht op de straat. Er is altijd wat te zien.”
Maar dat betekent niet dat er niets zou moeten gebeuren aan de Peppelweg, 
meent hij. “Er is hier en daar leegstand en het assortiment zou meer uitgebreid 
moeten zijn. We hebben van de goede dingen er bijna altijd twee, bijvoorbeeld, 
twee bloemisten, twee groentezaken, twee slagerijen en twee supermarkten.
Dat moet op zich voldoende zijn. Maar uitbreiding van het aanbod in het meer 
luxe circuit zou zeer welkom zijn. Dan kun je de mensen een compleet aanbod 
doen om te kijken, flaneren en shoppen. 

VERHUIZING ALBERT HEIJN
Het plan om van de oude Peppelweg
een zorgzone te maken en de echte 
winkelruimte te concentreren tussen 
Kastanjesingel en Meidoornsingel 
spreekt hem daarvoor ook zeer aan. 
”Maar alles staat of valt met de 
verhuizing van Albert Heijn naar 
dat gedeelte “zegt hij, “en daar is 
het laatste woord nog niet over gezegd.”
De heer Stam ziet dus het plan nog 
niet snel van de grond komen. 
Reden tot bezorgdheid? 

ZELF IN DE HAND
“Dat ligt aan de aanpak van de winkeliers en pandeneigenaars zelf”, zegt hij 
beslist. “Gewoon zorgen dat je zaak er goed uitziet, geen afval buiten zetten 
en ramen zemen in plaats van etalages dichtplakken! Dat maakt het voor 
het publiek een stuk aantrekkelijker om over de Peppelweg te lopen. En als 
pandeneigenaar geen branchevreemde zaken toelaten, want die hebben nu 
eenmaal geen uitstraling in een winkelgebied. 
Sommige eigenaren, zoals Com.wonen (nu Havensteder red.), werken hier graag 
aan mee, maar anderen laten nog liever een pand leegstaan dan de huurprijs 
te laten zakken tot een niveau voor een normale winkelier. En dat is jammer, 
want daardoor kun je niet die leuke, gekke zaakjes erbij krijgen die de boel voor 
iedereen opsieren.
Is daar dan wel publiek voor vragen wij ons af, denkend aan alle verhalen over 
vergrijzing, internetwinkelen en fulltime werkende tweeverdieners. Als antwoord 
wijst Stam in de winkel rond. “Kijk”, zegt hij, “je ziet hier allerlei mensen in 
allerlei leeftijden, jong en oud. De Peppelweg is niet alleen voor ouderen, er 
komen hier ook veel jongere mensen. Die komen voor een deel uit de nieuwe 
huizen, maar ook uit het oudere gedeelte van de wijk. Dat wijkgedeelte verjongt 
namelijk ook. Die mensen komen ook naar de winkels, al is het misschien 
niet dagelijks, maar de Peppelweg heeft ook voor hen een functie. Die functie 
kunnen we voor de toekomst behouden door gewoon net als voorheen een goed 
product te leveren en een goed en gezellig contact met onze klant te houden. Je 
klanten kennen, daar kan geen internetwinkel tegenop”.

Daar kan geen internetwinkel tegenop!
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 7)

Schoenmakerij Van Esch was in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige 
eeuw een begrip in Schiebroek. Dat schreef ons dochter Marianne 
van Esch. Vader van Esch was in het begin van de jaren ‘50 de trotse 
eigenaar van de gloednieuwe winkel aan de Peppelweg 178. 
Marianne vertelt vol enthousiasme, trots en weemoed het verhaal van 
hun gezin en de winkel.

“Wij kwamen oorspronkelijk uit Delfshaven, ik was vijf jaar toen mijn vader 
de schoenreparatiewinkel opende aan de Peppelweg. We verhuisden naar de 
Soldanellestraat 3b, wij waren er de eerste bewoners. Wij woonden naast de 
familie Vrijdag, een groot gezin en hun woning was net iets groter dan de onze 
want de overkapping over de Lupinehof was bij de woning getrokken.
Ook zij hadden een winkel: Het Modern Handwerkhuis aan de Clematisstraat.”

JASSCHORT
Vader en moeder stonden in de zaak en zodra de kinderen groot genoeg waren, 
mochten ze meehelpen. Marianne was een jaar of zestien toen ze in de winkel 
begon, haar oudere zusje Irma hielp al eerder mee. Broer Cor leerde net als zijn 
vader het schoenmakersvak.
Vader Van Esch was trots op zijn zaak. Hij deed mee aan de vele acties die 
destijds in het winkelcentrum plaatsvonden en hij adverteerde in alle mogelijke 
kranten en bladen, zoals het blad van de Schiebroekse Gemeenschap, de 
Schiebroekse Koerier, de uitgave Plas en Polder, de Peppelomroep (blad van de 
winkeliers), in zoveel mogelijk clubblaadjes en ook in vakbladen zoals Schoen 
en Leder en De Schoenwereld. Nagenoeg al dit materiaal is bewaard gebleven. 
Marianne haalt trots een aantal knipselboeken tevoorschijn. Met het doorlopen 
van de bladzijden, het bekijken van de foto’s en de vele knipsels gaan we verder 
terug in het verleden en klinkt er ook weemoed door in haar stem.
“We hadden een prachtige zaak, die goed liep. Als er klanten schoenen kwamen 
brengen voor reparatie namen moeder of ik die in ontvangst. Er kwam een 
kaartje aan waarop stond wat er moest gebeuren en vervolgens ging de schoen 
naar achter in de winkel, waar vader de reparaties verrichtte. Hij had goede 

apparatuur en het was zijn lust en zijn leven om dit werk te doen. Vader was 
een goede zakenman, zijn klanten waren voor hem belangrijk. Hij bood ook een 
dienst aan om schoenen bij de mensen thuis op de halen voor reparatie en die 
werden daarna dus weer keurig thuisbezorgd. 
Vader als moeder droegen in de winkel beiden een jasschort, dat was in die tijd 
heel gewoon.”

“Vader vond het heel leuk om aan de winkelacties mee te doen, maar schroom-
de niet om zelf ook iets te verzinnen. Ik herinner me nog goed dat hij van de 
Vakschool voor Schoenmakerij een paar heel bijzondere schoenen mocht 
lenen: die van de Reus van Rotterdam. De schoenen kwamen in de etalage te 
staan en kinderen tot twaalf jaar mochten raden welke maat het was.” Het was 
overigens maat 58, want ook dat staat in het boek: drie kinderen hadden het 
geraden en zij kregen alledrie een prijs.

GRATIS BUSDIENST
Uit protest tegen het verleggen van de route van buslijn 45 en de gevolgen 
daarvan voor de winkels aan de Peppelweg, werd een ludieke actie op touw 
gezet. De actie werd gepresenteerd als De grootste stunt ooit in Schiebroek of 
waar dan ook vertoond en aan iedere winkelier werd gevraagd om voor 
fl. 4,- per week mee te doen. Dit wordt een unicum in Nederland! Pers en 
publiek zullen enthousiast zijn en... U zult er zeer zeker vruchten van plukken. 
De R.E.T. helpt het publiek voor 40 cent naar de stad... wij laten het publiek 
GRATIS bussen in EIGEN BUURT!!! 
Elke winkelier heeft belang bij het slagen van deze stunt. De totale 

Raambiljet voor 
deelnemende winkeliers
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Ik herinner me nog goed dat we zo’n hinder hadden van het afval van de 
vishandel en patatzaak van Koos VerA. Dat werd door de Gekro opgehaald 
en dat stonk enorm. De zaak van Koos Ver A werd later overgenomen door de 
Smulhoek die ook in de Tjaskerlaan zat en daarna is Verhage erin gekomen.

Op de Peppelweg was het altijd druk. Het was een nieuw winkelcentrum met 
een enorme uitstraling. Er woonden in die tijd ook zoveel kinderen in Schie-
broek. Er werd wel gesproken over “Satellietstad Schiebroek” en je was trots als 
je aan iemand kon vertellen dat je in Schiebroek woonde.”

SLUITING
“Kort na het jubileum kreeg mijn vader een hartinfarct. In die tijd werd vooral 
rust geadviseerd en mijn vader moest in de zaak een stapje terug doen. Mijn 
broer Cor nam het meeste werk over. Vader deed nog wel wat “prutswerk” zoals 
wij dat noemden, bijvoorbeeld tassen stikken. Dan had hij in ieder geval wat 
om handen. Maar het waren moeilijke tijden, de concurrentie nam toe doordat 
op het nieuwe gedeelte van der Poel erbij kwam en op het derde deel De Vries 
(naast Ammerlaan, red.). 
Vader besloot om, naast de schoenreparatie, ook pantoffels en slippers te gaan 
verkopen en daardoor konden we nog wel een tijd doorgaan. Maar hij kon het 
uiteindelijk toch niet bolwerken en de zaak moest worden gesloten, tot groot 
verdriet van mijn ouders.”

“Inmiddels waren mijn ouders verhuisd naar de Crocusstraat. Vader mocht 
– vanwege het hart – geen trappen meer lopen. Zelf woonde ik in de 
Silenestraat en als mijn ouders mij bezochten, liepen ze een blokje om. Vader 
kon het niet aanzien dat zijn winkel er niet meer was.
Gelukkig had vader ook een hobby waar hij zich aan kon wijden: hij was in zijn 
vrije tijd orgelbouwer. Daar heeft hij nog veel plezier aan beleefd, hoewel zijn 
gezondheid alleen maar verder achteruitging. 
In 1974 is mijn vader alsnog overleden. Ik denk met veel liefde terug aan mijn 
ouders en ben trots op wat zij betekend hebben voor Schiebroek.”

vervoerscapacitiet is 2500 - 3000 personen en... daar zitten toch zeker altijd 
klanten voor U bij! SPOED! SPOED! Niet wachten, niet dralen (denk aan de 
kerstverkoop)! De bus moet volgende week gaan rijden!!
De Schiebroekse winkeliers stapten massaal in en de gratis busdienst reed op 
vrijdag en zaterdag, net zolang tot de R.E.T. overstag ging, wat niet lang daarna 
ook gebeurde. 

JUBILEUM
Op 1 september 1962 bestond Schoenreparatiebedrijf Van Esch 50 jaar en 
vader deed het vak inmiddels 19 jaar. Voldoende reden dus voor een feest. 
“Voor die gelegenheid vroeg mijn vader aan een vriend om een koninklijke 
onderscheiding aan te vragen voor zijn vader, de oprichter van het bedrijf.”
In het boek zit een copie van de brief aan Burgemeester Van Walsum met 
daarbij een krabbel: “Cor, dit is de copie van de burgemeestersbrief, Ik heb 
maar een handtekening verzonnen, anders moest ik het eerst weer naar jou 
sturen en dan zou het te laat zijn. Deze brief zou je dus als aandenken kunnen 
bewaren...”  
Marianne: “Helaas werd de aanvraag afgewezen, maar we vierden het jubileum 
groots. De zaak stond vol bloemen en iedereen kwam ons gelukwensen tijdens 
een receptie.”

DE WINKELS
“De winkel zat op het eerste gedeelte van de Peppelweg, het wordt nu vaak de 
Oude Peppelweg genoemd. Op het hoekje zat Jan Kuipers, de fietsenmaker en 
daarnaast onze zaak. Dan had je stoffeerderij Verschoor met zoon Ferry, die zich 
later in de Lupinehof vestigde. 
En daarnaast zat dan weer de Coöp, waar later de zaak van Priester woningin-
richting kwam. De oude heer Priester had zaken op de Teldersweg, de Zaagmo-
lenstraat , de Vlietlaan, Mathenesserlaan en de Schieweg. Eerst winkelde hij 
hier onder de naam Priester, later onder zijn eigen naam: (Leun) Hage. In de 
zaak van fietsenmaker Kuipers kwam later een bureau voor huiswerkbegeleiding. 

Het Leeren Zolen-ganzenbordspel
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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!

Verwen u zelf met de lekkerste... GRATIS SALADE.
Elke vrijdag en zaterdag krijgen alle klanten (bij besteding vanaf 5 euro) GRATIS 

200 gram salade. Elke week een andere. Welke?... dat is een verrassing!

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 fl essen 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

HANS CAMMAN
“Uw Gemakkelijke Groenteman

Verse
     Groente

Lekker
     Fruit

Gezonde
    Salades

Kant & Klaar
     Maaltijden
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Hij wil laten zien en horen hoe het samenspel in een jazzformatie is 
georganiseerd. 
Waar haalt een jazzmusicus verder het te spelen materiaal vandaan? Veel 
muziek en niet al te veel praten is het devies. Cruise Control is: Bart Egeter 
(Rotterdams pianist, componist en arrangeur), Ruud Bergamin (bespeelt alle 
gangbare saxofoons en leidt jazzworkshops), Dan Simon (bassist uit Chicago 
USA) en Ramón Hermans (slagwerk). 
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 6,50 / Rotterdampas € 4,50 

Vrijdag 25 november: Filmtheater Castagnet: De 
gelukkige huisvrouw
Schrijfster Heleen van Royen debuteerde in 2002 met het semiautobiografische 
De Gelukkige Huisvrouw. Het werd vertaald in zes talen, bewerkt tot een 
toneelstuk en dus kon een verfilming niet uitblijven. Met Carice van Houten als 
de ongelukkige huisvrouw, op een manier zoals alleen zij dat kan.
Lea is een aantrekkelijke stewardess en echtgenoot Harry is een succesvol 
zakenman. Ze wonen in een gigantische villa en hebben twee luxueuze auto’s 
voor de deur staan. Harry denkt dat een kind hen nog gelukkiger zal maken, 
maar Lea ziet hier weinig in. Uit liefde voor haar man stemt ze toch toe, wat een 
verschrikkelijke bevalling tot gevolg heeft...
Aanvang: 19:30 uur, entree € 3,00  (geen Rotterdampaskorting).

Informatie en reserveringen: LCC Castagnet, Larikslaan 200, tel.: 422 50 96.

DEFINITIEVE SLUITING BIBLIOTHEKEN IN 2012 

De bibliotheekvestigingen in Schiebroek en Hillegersberg gaan in 2012 
definitief dicht. Zo besloot de politiek in Rotterdam tijdens een raadsvergadering 
op 8 september 2011. Dit als onderdeel van een groter plan om tot sluiting 
van 24 bibliotheken te komen. Wel is er voor Hillegersberg-Schiebroek budget 
beschikbaar voor een onbemande vestiging. Ook gaan er pilots draaien in 
enkele scholen, specifiek voor jongeren.

Actiecomité “Red de bieb” is bij monde van Nel Keus diep teleurgesteld. Zij 
wijst op de inzet van actievoerders om regelmatig politici achter de schermen te 
overtuigen. Met klem wezen zij beslissers op de noodzaak om de bibliotheken 
te behouden. Een voorziening met aanraakschermen voor contact en geen balie 
met echte mensen erachter? Dat is géén oplossing. 
Nel Keus: “De bibliotheek heeft een ontmoetingsfunctie. Een centrale plek 
om informatie uit te wisselen, inspiratie op te doen en kennis te vergaren. 
De bibliotheek draagt ook bij aan het langer zelfstandig wonen van ouderen.  
Bovendien blijft het de vraag of het alternatief met de pilots op scholen een 
haalbare kaart is.” 

GEEN ALTERNATIEF
Is “Red de bieb” niet bezig met een achterhoede gevecht? De moderne media 
gaan toch steeds belangrijker worden? 
Natuurlijk ziet ook zij de invloed van moderne media. Maar dat is nog geen 
argument om bibliotheken te sluiten. In Schiebroek en Hillegersberg is 
bovendien sprake van stijgende bezoekersaantallen. En er is een doelgroep van 
ouderen. De nieuwe media zijn daarom voor de komende tien tot vijftien jaar 
geen alternatief voor bereikbare bibliotheken. 

De politiek denkt er echter anders over. Tot verbijstering van Nel Keus gaven 
PvdA en CDA de wethouder zelfs complimenten over haar plannen. Terwijl deze 
partijen vooraf kanttekeningen maakten bij de plannen. Blij werd zij ook niet 
over de wijze waarop wethouder Laan de concrete problemen door de sluiting 
achteloos terzijde schoof. Nel Keus: “De wethouder ging geheel voorbij aan de 
situatie van mensen. Er lijkt bij haar een andere werkelijkheid te bestaan.”

MEDISCHE NOODZAAK AANTONEN
Gevolg is dat de samenleving opgezadeld is met een plan voor zes 
megavestigingen in Rotterdam, vindt Nel Keus. Voor Hillegersberg-Schiebroek 
is een bibliotheek in de stad te ver. Ouders met jonge kinderen doen dat echt 
niet. Ook voor ouderen is de kloof dan te groot. Nel heeft al met al weinig goede 
woorden over voor het raadsbesluit. Maar ouderen krijgen toch de mogelijkheid, 
bij aangetoonde medische noodzaak, om boeken thuis te ontvangen? Nel 
Keus:  “Aantonen van medische noodzaak lijkt mij een lastige zaak. Waarom 
al die ingewikkelde procedures? Wij hebben goede bibliotheken in Schiebroek 
en Hillegersberg. Waarom deze sluiten? De onbemande plug-in bibliotheek 
als geboden alternatief, is slechts voor volwassenen. Dus compleet is deze 
voorziening ook niet.”

Het actiecomité verzocht de Rotterdamse Rekenkamer om de plannen van 
de wethouder grondig door te rekenen. Dit omdat volgens de actievoerders 
de wethouder een te rooskleurig beeld schetst van de gevolgen. Dit verzoek is 
niet voor onderzoek geselecteerd. Met als reden dat het hier voor een groot 
deel voorgenomen beleid betreft. De Rekenkamer onderzoekt namelijk vooral 
“staand beleid”. 

STRIJDVAARDIG!
Het actiecomité geeft nog niet op. De toezegging van de wethouder voor een 
“onbemand bibliotheekje in Hillegersberg-Schiebroek” ziet het comité als een 
“zoethoudertje”. De strijdvaardigheid blijft. “Deze uitkomst is niet waarvoor 
duizenden bewoners hun handtekening hebben gezet!”, vindt het actiecomité.

“Red de bieb” teleurgesteld maar strijdvaardig!

Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Dinsdag 8 november: Tanzfuchs “Kopvoeters”
‘Dans voor mooie voeten en slimme koppen’ is genomineerd voor de “Children 
Theatre Award 2010” in Keulen.
In “Kopvoeter” gebruiken de dansers een universele bewegingstaal, gebaseerd 
op de fysieke ontwikkeling van kinderen en de getekende ‘kopvoeters’. Omringd 
door ballen van klei, toveren de dansers zich om in mysterieuze figuren. Waar 
zit het hoofd aan vast, hoeveel benen heeft ze, loopt ze wel op haar eigen 
voeten? Deze voorstelling is speciaal voor kinderen van 2 - 4 jaar!
Aanvang: 10:30 uur en 15:30 uur. Een voorstelling duurt 40 minuten                
Entree: € 4,50, met R’pas € 3,00

Donderdag 10 november: De Dansgemeenschap met 
“Wat wij uit de doeken willen doen”.
Een theatrale dansvoorstelling over verhullen en weer tevoorschijn komen. 
In dit stuk spelen doeken van verschillende dessins en texturen een belangrijke 
rol. Daaromheen laten zich ook andere dansvormen zien.
Een gevarieerde dansvoorstelling voor 55+ en alle andere leeftijden.
Aanvang: 15:30, entree: € 6,50, met R’pas € 4,50

Zondag 20 november: Educatief Jazzconcert, Cruise 
Control 
Met muziek van John Coltrane en Charles Mingus
Een heerlijke jazzy middag met toelichting van Ruud Bergamin.

BINNENKORT IN UW WIJKTHEATER:
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Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

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

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

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKKING

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

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

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

Wij verzorgen voor u uw:

M E U L M A N

Doe ook de 
subsidiecheck op 
www.viaviela.nl

U bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor u!

©
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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

Als er niets gezegd wordt, blijft het stil... doodstil.

Het komt geregeld voor...

Een begrafenis of  crematie waarbij de stilte voelbaar is.       
Je bent voor de laatste keer bijeen rond een mens die korte 
of  langere tijd een van ons was en dan is er            
niemand die het opbrengt een goed woord 
ter nagedachtenis te spreken.

Natuurlijk, een uitvaart kan in stilte 
plaatsvinden met een handjevol mensen en 
een kaart achteraf...

Maar dat is geen afscheid...
Bij een afscheid deel je, huil je, herinner je, denk je terug aan 
hoe de ander was, hoe uniek, hoe lief, hoe moeilijk soms...
En je luistert naar goede woorden, naar mooie muziek...

De mogelijkheid bestaat van tevoren vast te leggen hoe uw 
afscheid eruit gaat zien en daarbij komt ter sprake wat voor 
u belangrijk is en was...
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TELOORGANG VAN SCHIEBROEKSE PARK?

Vijf jaar geleden, in juni 2006, was – getuige een bordje op een van 
de verveloze bankjes bij de hoofdingang van het Schiebroekse Park 
– de feestelijke heropening van het park. Het park was volledig en zeer 
grondig op de schop gegaan. Vergelijkbaar met de werkzaamheden die 
nu in het Argonautenpark plaatsvinden. Vol trots leidden medewerkers 
van Gemeentewerken de bewoners van Schiebroek rond, gaven uitleg 
over de vleermuizengrot en hoe diervriendelijk voor kleine vogels en 
andere dieren de houtwallen waren en dat het park er na een paar 
jaren weer helemaal fantastisch uit zou zien. 

FANTASTISCH?
Hoe fantastisch ligt het park er na vijf jaar bij? Als je via de hoofdingang het 
park inloopt en je neemt de wandelpaden die naar de Volkstuinen leiden, dan 
valt het direct op dat hier aan onderhoud praktisch niets gebeurd is. 
De paden liggen vol met bladeren, niet alleen van dit jaar maar van vele 
jaren, de Roteb heeft vorig jaar na heel veel klachten een paar paadjes 
schoongemaakt maar de meeste paden liggen er vuil en vies bij. Tot grote 
hilariteit van de hondenuitlaters rijdt er de laatste maanden af en toe en 
hondenpoepzuiger rond die met heel veel lawaai sommige paden ontdoet van 
honden- paarden- en koeienuitwerpselen. Ook hier weer het ene stuk van het 
park wel en het andere niet. Maar onbegonnen werk natuurlijk met runderen 
in het park en manegepaarden waar ook niet altijd de vijgen van weggeveegd 
worden.

EEN BENDE
Op sommige plekken in het park zijn houtwallen in brand gestoken en 
op de ene plek is dit wel hersteld en op de andere plek liggen verbrande 
boomstammen al jaren verspreid en worden de houtwallen niet hersteld. De  
fietspaden die door het park lopen worden her en der wel geveegd en van 
onkruid ontdaan en u raadt het al, op sommige plekken wordt er helemaal niet 
geveegd.
De prullenbakken zijn op sommige plekken in het park, onder andere tegenover 
de manege, regelmatig overvol, en de jeugd die hier graag zit en wat te drinken 
meeneemt, stapelt omdat de prullenbak vol zit het vuil netjes op naast de 
prullenbak. Als dan eindelijk de prullenbak eens geleegd wordt door de Roteb 
dan denkt u toch niet dat dan het vuil dat er naast gestapeld is meegenomen 
wordt? Welnee, dat waait met de eerstvolgende storm weer vrolijk door het park. 
Er zal wel een dienstopdracht uitgaan om de prullenbakken te legen en het vuil 
er om heen te laten liggen tot een andere medewerker opdracht krijgt om het 
losliggende vuil op te ruimen. Alleen die laatste opdracht wordt nooit gegeven. 

Dat geldt niet alleen voor het park, maar ook voor het bankje op de Abeelweg 
tegenover de Populierenlaan. Een aantrekkelijk plaats voor de leerlingen van 
de school op de Hazelaarweg. Zij nuttigen daar hun drankjes, chips en andere 
hapjes en gooien hun afval niet in de afvalbak die er naast staat maar rond 
het bakje op de grond. De medewerker van de Roteb vervangt de zak van de 
afvalbak maar laat de rotzooi gewoon liggen. Als je de conciërge van de school 
er op attendeert, terwijl hij met een grijper de rotzooi van de pauzerende 
leerlingen op straat voor de school loopt op te ruimen, antwoordt hij dat je de 
stadswacht maar moet bellen omdat de school er niets aan kan doen. Het ligt 
aan de opvoeding van de kinderen. 

Maar ik dwaal af, laat ik de wandeling in het park voltooien. Als je het gedeelte 
van het park bekijkt dat naar het gedenkbos loopt en van het gedenkbos weer 
terug naar het park over de bruggetjes dan valt op dat hier helemaal nooit 

iets gebeurt. De bruggetjes zullen wel te smal zijn voor de voertuigen van 
gemeentewerken of onderaannemers die af en toe wat in het park doen. 
Prullenbakken worden daar niet of nauwelijks geleegd, het is een wildgroei 
van distels en brandnetels die het hele park zo langzamerhand overwoekeren. 
Probeert u maar eens een bankje te vinden waar u niet met uw benen in de 
brandnetels terechtkomt. 

BREKEBEEN
We komen bij de brug terecht die tegenover het pad staat achter VOC. Bij deze 
brug is het loopvlak vernieuwd en het middengedeelte is bedekt met een ijzeren 
looppad. Je breekt daar nu al je benen als het nat is van de regen, laat staan 
hoe dat wordt als het vriest of sneeuwt. Zou je nu heel lang gestudeerd moeten 
hebben om zoiets onzinnigs te bedenken? De enige reden die ik kan bedenken 
waarom zoiets neergelegd wordt is om slijtage tegen te gaan, maar iedereen 
neemt nu de zijkanten van de brug om niet onderuit te gaan. 
We lopen langs de volkstuinen en de achterkant van de manege weer het park 
in over het bruggetje en passeren dan de toegang tot de volkstuinen waar we 
heel goed op moeten passen om niet van de sokken gereden te worden door te 
hard rijdende auto’s die op de volkstuinen moeten zijn. 
Als we daar zonder ongelukken voorbij zijn en vlak voor de hoofdingang naar 
links gaan over het bruggetje richting voetbalkooi dan worden we verrast door 
de enorme brandnetel en distelvegetatie. 
Lopen we langs de voetbalkooi dan zien we dat er zich een enorme hoeveelheid 
bladeren verzameld heeft aan weerszijden van het hek. Je wordt er triest van als 
je er naar kijkt. Dan weer het park uit. Tegenover de vijver voor Humanitas met 
de fontein en het rode bloemperk zijn niet lang geleden zes mensen een week 
lang (!) bezig geweest om het onkruid te verwijderen. Inmiddels staat het weer 
vol met onkruid. Misschien zou het in een tijd van bezuiniging  een overweging 
zijn om daar gras te zaaien en de tijd die daardoor vrij komt te besteden aan 
het onderhoud van het Distel-en-Brandnetel-Park-Schiebroek?

EEN PIJNLIJK VERSCHIL!
Als de verpaupering en verloedering me te veel wordt dan fiets ik eens door de 
deelgemeente en zie op de Molenlaan een perfect onderhouden rotonde, veel 
gemeentepersoneel dat met veel materieel bezig is om alle bladeren te vegen 
en op te ruimen, kortom daar kun je zien hoe een wijk er wel schoon en heel bij 
kan liggen. Misschien na al die jaren nu Schiebroek Noord en het park eens???

door Kaat Costers
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Ons mooie Schiebroekse Park?
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Bewonersorganisatie SBO Schiebroek
BESTUUR
Jan van Arkel voorzitter
vacature  secretaris
Jan Leeninga penningmeester 
Annette Abbink, Bram den Braber, Kamla 
Bacha

LIDORGANISATIES
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
s.sinnecker@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Stichting Kunstfestival
Mw. M. 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
LETS Ruilwinkel
SVR, tel. 292 36 66
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00

DONATIES
Op bankrekening 59 04 84 kunt u uw bij-
drage storten t.n.v. penningmeester Samen-
werkende Bewonersorganisaties Schiebroek.

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

REDACTIE
Marijke van Seventer, Jan van Arkel, Marijke 
Driever, Kees Keller en Margot Leeninga
Gastschrijver: Kaat Costers
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 24 
november 2011. U kunt uw kopij vóór 4 
november 2011 inleveren. 
Redactieadres: Leven in Schiebroek, 
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl
U kunt uw kopij ook afgeven bij de balie van 
Lokaal Cultuur Centrum Castagnet.

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
Mw. L. Samson, tel. 840 64 09
Bewonersgroep Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761
Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid
Cocky van Trigt, tel. 418 29 46.

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

CSI SCHIEBROEK

Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben wij in Schiebroek een braderie 
op de Peppelweg en een aangrenzende rommelmarkt op het Ganzerikplein. In 
verband met deze braderie wordt dan de Peppelweg vanaf de Meidoornsingel 
tot aan de Kastanjesingel afgesloten. Enige dagen van tevoren worden er 
borden geplaatst met het verzoek om vanaf middernacht daar niet ter plaatse 
te parkeren. Wat mij altijd opvalt is dat de bewoners hier doorgaans heel goed 
gevolg aan geven.
Hoe anders is het gesteld met het vrijhouden van de parkeervakken rondom het 
Rododendronplein vanaf donderdagnacht voorafgaand aan de vrijdagmarkt.
Regelmatig moeten wij ‘s nachts bewoners uit bed bellen of een voertuig weg 
laten slepen om de noodzakelijke ruimte vrij te maken voor de kraamhouders 
van de Schiebroekse vrijdagmarkt. Wat ons betreft: Wie de schoen past trekke 

hem aan! 
Hetzelfde verhaal geldt ook voor het fi etsen over het trottoir in Schiebroek.
Is dat nu zo erg, zult u zich misschien afvragen? Ja, want dit gedrag behoort tot 
de top 5 van meest voorkomende ergernissen van wijkbewoners.
De meeste klachten komen binnen over de Peppelweg en de Kastanjesingel, 
waarbij het op de laatste lokatie gaat over ouders die hun kinderen van 
school halen en zo de kortste route denken te moeten nemen, maar daarbij 
voetgangers ernstig hinderen. Laat u niet verrassen door een bekeuring. U bent 
€ 40,- kwijt aan zo’n boete en daar komen nog eens administratiekosten bij!

Nu verkeer toch het thema is van dit stukje wil ik graag nog even uw aandacht 
voor uw zichtbaarheid in het verkeer als u in het donker op de fi ets rijdt. Naast 
een goede verlichting en refl ectie op de fi ets kan het geen kwaad om ook goed 
zichtbaar te zijn door middel van uw kleding. Veel mensen dragen donkere 
kleding waardoor de zichtbaarheid in het donker nog minder is. En met de 
winter in aantocht vraagt dit wel om extra aandacht. Denk daarbij vooral ook 
aan uw kinderen! Refl ecterende banden op kleding scheelt een stuk.

Tot slot nog even dit; in de opmaat naar de jaarwisseling zijn wij op zoek naar 
wijkbewoners die tijdens de oud en nieuw thuis zijn en voor de politie als ogen 
en oren willen functioneren en ook door ons gebeld kunnen worden. Wilt u 
hieraan mee werken dan horen wij dat graag van u.
Alvast dank voor uw oplettendheid én de moeite. Tot ziens in de wijk.

Martin van der Heijden, wijkagent, martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl 
Wijkagent Frits Knulst, tel. 0900-8844, frits.knulst@rijnmond.politie.nl.

WEES ZICHTBAAR!
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Castagnet heet ons wijkgebouw op de hoek van Larikslaan 200 en 
Kastanjesingel. Sinds juli 2011 is Nel van Eck hier de bedrijfsleider. 
Na lange tijd weer in deeltijd terug op haar “honk”. Al eerder was 
zij werkzaam als algemeen medewerker in ons wijkgebouw, maar is 
destijds naar een wijkgebouw in Charlois gegaan. Toen er een vacature 
in Schiebroek ontstond heeft zij er direct op gereageerd.

TERUG IN SCHIEBROEK
We worden hartelijk ontvangen in haar kantoor op de eerste etage van 
Castagnet en na een korte kennismaking vragen we haar hoe het bevalt om 
weer terug te zijn in Schiebroek.
“Ja, fantastisch! Ik heb ook een geweldig team van vijf mensen en we doen 
het allemaal samen. Ik ben blij weer op het ‘oude honk’ te zijn teruggekeerd, al 
stelt me dit wel voor een geweldige uitdaging. Ik ben een mensenmens. Ik hou 
van mensen. Samen met mijn medewerkers hoop ik dat we in Castagnet een 
levendig programma kunnen neerzetten in het nieuwe jaar. We zijn er voor de 
wijk en daarom zullen we de programmering laagdrempelig houden, zodat alle 
wijkbewoners hun weg weten te vinden naar ons wijkgebouw.”

OPROEP
“In mijn opinie zijn activiteiten naast het culturele aanbod ook bespreekbaar in 
Castagnet, als dat is wat de bewoners aanspreekt”, aldus Nel van Eck. 
Zij wil graag een oproep doen aan alle Schiebroekenaren: “Wat kan ik voor u 
betekenen, wat wilt u zien in onze Castagnet?” 
De programmering moet afgestemd worden op de behoefte in de wijk. “Daarom 
wil ik de Schiebroekenaren vragen om mij te vertellen wat zij graag in hun 
wijkgebouw zien. Denk bijvoorbeeld aan een ruilbeurs voor postzegels of 
bijvoorbeeld een spirituele beurs met handlezers en tarotkaartleggers. Zomaar 
een paar voorbeelden. Laat het mij weten. Ik zou het fantastisch vinden als 
veel mensen mij bellen met suggesties en daarom zal ik de eerstkomende tijd  
iedere woensdagochtend  op kantoor zijn in de hoop dat veel bewoners mij 
zullen bellen om hun wensen kenbaar te maken! Voor alle suggesties sta ik 
open. Wij denken dat een speelgoedbeurs, zoals vroeger net vóór Sinterklaas 
wel weer aantrekkelijk zou zijn. Of een rommelmarkt? Misschien zijn er meer 
mensen die er zo over denken.“
Laat het Nel van Eck weten, want als hier veel animo voor blijkt, kan zij de 
mogelijkheden onderzoeken om ervoor te zorgen dat deze beurzen weer in onze 
Castagnet komen! 
Niet aarzelen, gewoon bellen op woensdagochtend met Nel van Eck, het 
telefoonnummer is 422 50 96.

ZAAL HUREN? ECHT DUUR IS HET NIET!
LCC Castagnet stelt haar zalen voor kleine prijzen ter beschikking aan 
Schiebroekenaren, zowel aan particulieren als aan ondernemers. Er worden 
momenteel ook allerlei cursussen gegeven zoals bijvoorbeeld yoga, pilates, 
linedance, muzieklessen, damesgym, ballet enzovoort. Ook kan men er bridgen, 
naar de Weight Watchers, in een koor zingen, naar Praten en Breien enzo en is 
er voor kinderen een cursus Theatermaken. Er is van alles te doen. 
Prijzen van de huur van zalen variëren, afhankelijk van de grootte, vanaf € 15,- 
per uur. Wil je het professioneel aanpakken, met goed licht en geluid, dan huur 
je de grote theaterzaal met podium voor € 60,- per uur en slechts € 25,50 per 
keer voor de technicus erbij. In het weekeinde gelden andere tarieven.

GEVARIEERD AANBOD
Zoals u kunt zien in het programma is er een gevarieerd aanbod. 

VERTROUWD GEZICHT IN DE CASTAGNET
Marijke Driever
redactie@leven-in-schiebroek.nl 

Ga eens naar uw eigen wijktheater, het is zeker de moeite waard. Voor een paar 
euro kunt u al naar een leuke voorstelling en met de Rotterdampas krijgt u nog 
korting ook!

Ik stond in de winkel om een nieuw strijkijzer te kopen toen mijn telefoon ging.  
Het was mijn vroegere overbuurman, vorig jaar verhuisd en nu vol heimwee naar 
Schiebroek. “Nog wat veranderd in de deelgemeente?” vraagt hij. 
Ik vertel hem dat we sinds een paar maanden alleen nog maar mannen in het 
bestuur hebben en dat ik dat een gemis vind: “Mannen kunnen nu eenmaal 
niet multitasken hè, ze kunnen maar met een ding tegelijk bezig zijn.” 

Helaas, op dat moment wordt de verbinding verbroken en uit de 
verontwaardiging om me heen begrijp ik dat dat niet alleen mij overkomt: 
buurmans Blackberry stopt ermee. Thuisgekomen zet ik gauw de computer aan 
om verder te chatten – buurman heeft geen vaste telefoon -, maar de computer 
meldt dat hij eerst 25 updates moet installeren. 
Dan maar het strijkijzer proefwarmen, denk ik, dit duurt nog wel even. Dat moet 
volgens de gebruiksaanwijzing op maximumtemperatuur gebeuren. En dan, 
precies op het moment dat de computer eindelijk zover is, gaat gillend het 
brandalarm af. Het ijzer is dus ook warm, begrijp ik. Ik schakel het ijzer en het 
alarm uit, poot mezelf voor het scherm en zie dat buurman al wacht. 
“Waar bleef je nou!!!”, chat hij, want communicatiestoornissen liggen  
natuurlijk nooit aan de techniek maar altijd aan de vrouw. 
“Sorry”, tik ik. “Combinatie van updates configureren, ijzers installeren en 
brandalarm.”
”Hoezo brandalarm”, vraagt hij, “heb je geen firewall op je computer?”
Ik zucht. Het is nu eenmaal zo, je kunt met mannen echt maar met één 
onderwerp tegelijk bezig zijn, anders krijg je een communicatiestoornis. 
Hoe moet dat met dat mannenbestuur?!

VROUW RIBES EN 
COMMUNICATIE

Nel van Eck hoort graag wat u in het wijkgebouw wilt zien!
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Peppelweg 70a,
3053 GN Rotterdam
Tel.: 010 - 418 44 19

MEESTERLIJK IN 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 BV    Adrianalaan 381, 3053 JB Rotterdam    t: 010 - 422 41 22    info@bouwmeesterrotterdam.nl 


