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“ZOMER IN SCHIEBROEK!”
Surf eens naar: www.leven-in-schiebroek.nl
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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

Bij Post-ruitersport is de zomermode binnen!
Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs

tel. 010-7518363/06-48277450

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

Is je ook al iets opgevallen aan de kaft? Juist; de voorkant 
heeft geen titel, net zoals de hoofdpersoon geen identiteit 
heeft. Elke dag weer wordt zij wakker zonder herinneringen, 
zonder verleden. Voortdurend verkeert zij in twijfel; waarop 
kan zij bouwen? Zijn haar plots tevoorschijn komende fl arden 
en beelden waarheid of fantasie? Zijn de personen in haar 
omgeving te vertrouwen? Waarom liegen zij? Zij is op zichzelf 
aangewezen, maar met haar doorzettingsvermogen en 
vindingrijkheid weet zij zichzelf te redden en haar identiteit 
terug te vinden.
 
Geen klassiek misdaadverhaal: dit is wat je noemt een knap 
geschreven zuivere psychologische thriller!!

De keuze van Henriëtte:

Voor online bestellen: www.coelers.nl

VOOR IK GA 
SLAPEN...

SJ WATSON
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HOE STAAT HET MET...?
Redactie
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Zeven keer per jaar valt dit blad bij u in de bus, een blad vol we-
tenswaardigheden over Schiebroek. Want er gebeurt heel wat. Onze 
verslaggevers proberen u middels artikelen op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen, maar het komt nogal eens voor dat er heel 
wat tijd overheen gaat voordat er weer ‘nieuws’ is. In de afgelopen 
jaren is er gepubliceerd over o.a. de ‘revitalisering’ van de Peppelweg, 
de perikelen rond de nieuwe Randstadrailhalte aan het Meijersplein, 
de dreigende sluiting van de bibliotheken in onze deelgemeente, de 
aanleg van rijkswegverbinding A13-A16 en ga zo maar door.
We hebben het voor u even op een rijtje gezet, want deze zaken zijn 
van groot belang voor u en uw directe omgeving. 
“Hoe staat het met” is een rubriek die u regelmatig terug zult vinden in 
uw wijkblad.

HET GEDENKBOS
In ons vorige nummer schreven wij over de stagnatie in de ontwikkeling van 
het gedenkbos, de plaats waar wie dat wenst een boom kan laten planten 
om daarmee een overleden dierbare te gedenken. Er is een wachtlijst van 
aanvragers, maar sinds 2009 is er geen boom meer aangeplant. 
In de deelraadsvergadering van 15 maart werd dit aan de orde gesteld. De 
portefeuillehouder Adriaan Pieterson reageerde hierop met de mededeling dat 
er een dilemma is tussen ieders sympathie voor de verdere uitvoering en de 
kosten die daarvoor gemaakt moeten worden. Maar, zo sloot hij zijn betoog af, 
de aanleg van het park gaat door. Die uitvoering zal in fasen geschieden en het 
dagelijks bestuur zal met Gemeentewerken in gesprek gaan over de verdere 
aanpak. 

En nu? Wij vroegen de heer Pieterson hoe het er nu, twee maanden later mee 
staat en ontvingen het volgende antwoord:
“Er hebben inmiddels enkele gesprekken met Gemeentewerken 
plaatsgevonden”, zegt de heer Pieterson, “maar gegeven de bezuinigings-
opdracht waarvoor de deelgemeente zich geplaatst ziet is het geen 
gemakkelijke opgave. Niettemin blijven we ons inspannen om op verantwoorde 
wijze de gedane toezegging invulling  te geven. De komende maanden moet 
duidelijk worden in welk tempo het gedenkbos kan worden gerealiseerd.”
Tja,  er staat nog steeds dat er een toezegging is.  Maar die verantwoorde wijze 
en dat tempo roepen bij ons wel vraagtekens op over wat er eigenlijk gezegd 
wordt!  

DE MOLEN VAN SCHIEBROEK
In ons laatste blad stond een artikel van het Kunstfestival over de molen van 
Schiebroek met een verzoek of lezers dit initiatief wilden steunen. Er zijn heel 
wat reacties binnengekomen. De meeste mensen steunen het initiatief en een 
enkeling was kritisch over het ontwerp. 
De organisatie van het Kunstfestival is nu druk met het verzamelen van 
gegevens, het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn qua materiaalkeuze en 
ook naar het ontwerp wordt opnieuw gekeken. En dan volgt de financiële kant 
van de zaak. Voorlopig zijn ze daar even zoet mee, want het cultuurklimaat dat 
er nu heerst maakt het moeilijker om zo’n groot project te realiseren.

RED DE BIEB
Wethouder Laan lijkt vastbesloten om de bibliotheken in Schiebroek en 
Hillegersberg te sluiten, ondanks duidelijk protest van bewoners. Op 26 mei 
heeft zij het plan voor de herstructurering van de bibliotheek in Rotterdam 
uitgebracht. Kenmerkend voor haar werkwijze is dat zij het plan eerst aan de 
pers en pas daarna aan de gemeenteraadsleden ter inzage heeft gegeven. 
Gelukkig hangt het doorgaan van het plan niet alleen af van één wethouder; de 
gemeenteraad moet instemmen. Het actiecomité RED DE BIEB roept iedereen 
op nu alles te doen om raadsleden te overtuigen: alle hens aan dek!

In het plan wordt voor ‘de witte vlek’, zoals Hillegersberg-Schiebroek is 
aangemerkt, een onbemande bibliotheek voorgesteld. Verder moeten de ‘op 
het kind gerichte functies’ van de wijkbibliotheken worden overgeheveld naar 
de basisscholen. Een onbemande bibliotheek kan nooit zo goed de belangrijke 
sociale en adviserende functie vervullen als een bemande. En het verschuiven 
van bibliotheekdiensten voor kinderen naar de scholen betekent alleen maar 
dat de rekening ergens anders wordt neergelegd, namelijk bij de scholen. De 
vraag is of scholen wel genoeg tijd, geld, personeel en ruimte te hebben voor 
deze extra diensten. De huidige wijkbibliotheken zijn een prima voorziening voor 
alle doelgroepen, waarom dus iets goeds weg doen voor alternatieven die hun 
waarde en haalbaarheid op zijn minst nog niet hebben bewezen? 
Nu wordt alleen maar uitgegaan van een papieren werkelijkheid.

Het actiecomité heeft de afgelopen periode met veel mensen uit andere 
steden gesproken over hoe het daar gaat met bibliotheken. Er is gesproken met 
medewerkers van bibliotheken in de school en onderzocht wat de ervaringen 
zijn met onbemande bibliotheekvestigingen in stadswijken. 
Daaruit komt heel duidelijk naar voren: de papieren werkelijkheid van 
plannenmakers is zeker niet altijd de werkelijkheid van de praktijk. 
Dit werd o.a. bevestigd door een schooldirecteur uit Den Bosch, die erg 
teleurgesteld is over hoe het plan uiteindelijk uitpakte op zijn school. Ook 
blijkt in Amsterdam dat het wél kan, bemande wijkbibliotheken in tijden van 
bezuinigingen.

De wethouder wil het nieuwe plan nog voor de zomervakantie aan de 
gemeenteraad voorleggen. Dit zou betekenen dat het op 15 juni behandeld 
wordt in de raadscommissie jeugd, onderwijs, cultuur en sport. 
Het actiecomité zal er alles aan doen om instemming met dit plan te 
voorkomen door nog zoveel mogelijk met gemeenteraadsleden rond de tafel te 
gaan.
Daarnaast doen wij een dringende oproep aan de bewoners van onze 
deelgemeente om ons actief te steunen. Dat kan door zelf actie te voeren, maar 
u kunt ook een ingezonden brief sturen naar kranten over dit onderwerp; bel 
of mail met de gemeenteraadsfractie van de politieke partij waar u op heeft 
gestemd en vraag ze om uitleg.
Doe het nu, want straks is het echt te laat!
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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
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EDWARD STERENBORG GÁÁT VOOR SCHIEBROEK!
Marijke van Seventer
SCHIEBROEK
info@ocschiebroek.nl

Sinds een maand is er een nieuwe portefeuillehouder voor welzijn, 
kunst en cultuur: Edward Sterenborg (PvdA). Hij volgde Dea de 
Coninck (Leefbaar Rotterdam) op die om gezondheidsredenen haar 
positie moest opgeven. Na haar vertrek kwam het tot een vertrouwens-
breuk in de coalitie. Dit leidde uiteindelijk tot een nieuwe bestuurs-
samenstelling waarbij de PvdA in de plaats van Leefbaar Rotterdam 
kwam en Sterenborg portefeuillehouder welzijn werd. Bij een verander-
de coalitiesamenstelling hoort een nieuw coalitie-akkoord. Dat nieuwe 
akkoord, inmiddels goedgekeurd door de raad, is voor een belangrijk 
deel gebaseerd op het vorige en er is er een stuk toegevoegd: een 
uitgebreide paragraaf over Schiebroek-Zuid.

Betekent dat dat Schiebroek-Zuid zo veel te wensen overlaat op het gebied 
van welzijn vraag je je dan af; is het daar zo slecht wonen? “Helemaal niet”, 
is het besliste antwoord, ”Schiebroek-Zuid is net als de rest van de wijk een 
prima woonplek. Het heeft de Schiebroekse kwaliteiten, groen en ruimte en 
de mensen willen er niet alleen graag wonen maar, dat blijkt steeds weer in 
gesprekken met bewoners, mensen zijn er trots op hier te wonen!”
“En terecht”, vult Sterenborg aan: “want behalve groen en ruimte heeft 
Schiebroek nog een belangrijk kenmerk: onderlinge verbondenheid en 
verbondenheid met de wijk. Er zijn hier heel veel vrijwilligers, mensen en 
organisaties die werken voor de wijk en voor de mensen van de wijk. En die 
organisaties werken weer samen met corporaties en deelgemeente. Er is veel 
belangstelling van de mensen voor wat er omgaat in Schiebroek en een grote 
wens daarbij betrokken te zijn. Dat zie je bijvoorbeeld aan de 4 mei herdenking: 
het 4mei Comité, een vrijwilligersorganisatie, organiseert ieder jaar in nauwe 
samenwerking met de deelgemeente een prachtige plechtigheid. Bewoners en 
instanties worden uitgenodigd die plechtigheid bij te wonen en als zij dit willen 
een krans of bloemen te leggen. Er is altijd grote belangstelling: dit wordt door 
heel de wijk, zelfs de hele deelgemeente gedragen.”  

Maar waarom dan toch die aparte paragraaf over Schiebroek-Zuid? ”De 
wijk is wel in herstructurering”, antwoordt de heer Sterenborg. “Sloop en 
nieuwbouw. Een wijk in verandering is altijd kwetsbaar. Er komen nieuwe 
bewoners, bewoners die nog aan de wijk gebonden moeten worden, willen 

zij in de toekomst hun waarde voor de wijk hebben. En de wijk is natuurlijk 
nog kwetsbaarder geworden doordat als gevolg van de economische crisis dit 
herstructureringsproces al dan niet tijdelijk tot stilstand is gekomen. Stilstand 
betekent achteruitgang, zo luidt het gezegde en daar moeten we voor waken! Je 
moet het leefbaar houden en kunt dus niet stoppen met investeren in de wijk 
en in de mensen. Vandaar die paragraaf.”

Edward Sterenborg is hard aan het nadenken over hoe dit investeren aan 
te vatten. We ontkomen niet aan bezuinigingen weet hij. En dat zal hoe dan 
ook pijn doen. Daarom wil hij de komende periode tijd uittrekken om daarin 
weloverwogen keuzes te maken. “Ik ben blij”, zo stelt hij, “dat ik na vele jaren 
deelraad nu zelf aan zet ben om te beslissen, dat ik in deze financieel moeilijke 
tijden direct betrokken ben bij de portefeuille welzijn. Het is mijn inzet om te 
komen met slimme initiatieven die bijdragen aan de vooruitgang én betaalbaar 
zijn. Door op te trekken met bewoners, corporaties en andere betrokkenen en 
de samenwerking daarbij te stimuleren, zonder dat dat sloten met geld hoeft te 
kosten. Schiebroek kan rekenen op mijn aandacht, juist in deze tijd!”

Edward Sterenborg is de nieuwe portefeuillehouder voor welzijn, kunst & cultuur

Heeft u een paar uren vrije tijd over en wilt u deze inzetten voor iemand die wel 
wat hulp kan gebruiken? Meldt u zich dan bij ons. Unie Van Vrijwilligers heeft 
diverse vrijwilligersvacatures in de zorg en welzijn:
Een 82-jarige vrouw wil graag naar buiten in haar rolstoel. Het gaat om het 
maken van een korte wandeling, naar de markt of winkelen. Haar echtgenoot 
en kinderen kunnen mevrouw vanwege gezondheidsredenen niet meer rijden. 
Mevrouw is zeer slechtziend, de ontspanningsmogelijkheden zijn voor haar 
beperkt geworden. Mevrouw heeft veel gescrabbeld en allerlei woordpuzzels 
opgelost. Zij geniet van haar kinderen, luistert veel naar verschillende soorten 
volksmuziek en Frans Bauer. Mevrouw woont in Rotterdam Noord.
Daarnaast zoekt UVV o.a. vrijwilligers als poolkracht ziekenhuisbegeleiding (het 
verlenen van sociale steun en begeleiding naar ziekenhuis), gastvrouwen voor 
geboortecentrum, gastvrouwen/-heren voor palliatief centrum,  winkelvrijwilligers 
voor (antiek)winkel, koffie/theeschenkers en vrijwilligers voor het restaurant in 

verzorgingshuis en een vrijwilliger voor receptiewerk in een dagcentrum.
Wij bemiddelen u graag naar een voor u fijne vrijwilligersplek en we blijven u 
daarna begeleiden en ondersteunen. 
Wij helpen u graag verder. Heeft u interesse om vrijwilliger te worden? Neemt u 
dan contact op met UVV: 010–413 08 77 of info@uvvrotterdam.nl. 
Voor meer informatie en een volledig overzicht van de vacatures: 
www.uvvrotterdam.nl

IEDERE DAG VERDIENT     
EEN GLIMLACH!
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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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CIVIL SOCIETY BIEDT KANSEN!
Jan Molenaar
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

De politiek van de gemeente is de 
bakermat van de democratische geest

 

Alexis-Charles-Henri de Tocqueville (1805–1859)

BURGER EN DEELGEMEENTE
Nu het bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 
overweegt om te bezuinigen op de bescheiden ondersteuning van het 
bureau van de Samenwerkende Bewoners Organisaties Schiebroek, is 
het goed om de betekenis van bewonersorganisaties voor burger en 
samenleving eens tegen het licht te houden. Het gaat hier om wat in 
vaktermen civil society wordt genoemd. Civil society kun je omschrijven 
als het geheel van vrijwillige organisaties die geen onderdeel van het 
bestuur van de overheid uitmaken, zonder winstoogmerk opereren en 
niet op familie- of vriendenbanden berusten.

Onlangs wijdde de bekende Amerikaanse hoogleraar Nederlandse geschiedenis 
James Kennedy zijn oratie aan de Universiteit van Amsterdam aan dit 
onderwerp. In Nederland is gemiddeld elke volwassene lid van drie verenigingen 
en is ruim een kwart van de volwassen bevolking min of meer actief als 
vrijwilliger. “Nederland staat hiermee, wat betreft de kwaliteit van de civil society, 
wereldwijd bovenaan”, zo zei hij onder meer.
Schiebroek kent al vele jaren een keur van dit soort organisaties met elk 
activiteiten en expertise op uiteenlopende gebieden. Zo zijn er die zich inzetten 
voor de viering van de koninginnedag en van de herdenking van onze gevallenen 
op de vierde mei. Maar ook het binnen de perken houden van de overlast van 
vliegtuiglawaai en verkeer over de weg kan een onderwerp zijn dat bewoners 
motiveert zich te organiseren. Plannen voor uitbreiding en nieuwbouw in de wijk 
worden weer door een andere groepering van doordacht commentaar voorzien. 
Verder zijn er kleine clubjes bij die zich om het leven in de straat of om een 
kleiner gedeelte van de wijk bekommeren. Anderen organiseren kunstfestivals 
en muziek- en poëziepodia voor de hele wijk. Dan is er de belbus, die voor het 
vervoer van ouderen en gehandicapten zorgt. Maar ook kerkgenootschappen 
en andere godsdienstige organisaties betekenen veel voor het welzijn van hun 
leden en hiermee voor de wijk waarin ze gevestigd zijn, hoewel je ze niet zo 
maar met bewonersorganisaties kunt vereenzelvigen.
Vrijwel alle bewonersorganisaties in Schiebroek zijn verenigd in een 
samenwerkingsverband, bekend onder de afkorting SBO,  waar alle informatie 
over hun activiteiten is gebundeld. De SBO is de representant van een vitale, al 
vele jaren in Schiebroek florerende civil society.

HET BELANG
Wat is het belang van het bestaan van zo’n civil society voor de samenleving? 
Burgers hebben regelmatig de mogelijkheid om door het uitbrengen van hun 
stem te kiezen voor programma’s van politieke partijen, die ervoor kunnen 
zorgen dat hun wijk naar hun wensen wordt ingericht en onderhouden. Is het 
nodig dat naast de uitgebrachte  politieke stem, ook andere stemgeluiden 
worden gehoord? 
Zo op het oog lijkt dat overbodig, maar als de verkiezingen voorbij zijn, en er 
is, zoals gewoonlijk, niet sprake van één winnaar, dan moeten compromissen 
worden gesloten en zullen samenwerkende politici voor de uitvoering hiervan 
draagvlak moeten vinden, binnen bovendien vaak onvermijdelijke, van buitenaf 

opgelegde, financiële beperkingen. Zonder dat draagvlak vervreemden zij zich 
van de burger in wijk, (deel)gemeente, provincie of land. 
Van oudsher heeft de civil society voor het vinden van zo’n draagvlak goede 
diensten bewezen.  

GELIEFD EN GEVREESD
Maar niet elk politiek bestuur en ook niet elke burger is hiervan gediend. Om 
met de burger te beginnen: lang niet alle burgers nemen actief deel aan de civil 
society en mochten ze al lid zijn van een of andere vrijwillersorganisatie dan is 
dat vaak een passief lidmaatschap. In toenemende mate eist de individuele 
burger voor zichzelf en zijn persoonlijke belangen een luisterend oor bij de 
overheid. Bewonersorganisaties worden nogal eens in stand gehouden door 
fervente vrijwilligers, die vooral hun eigen opvattingen aan de man brengen en 
zich zo van hun achterban vervreemden. 
Ook het (deel)gemeentebestuur ziet dat en probeert die individuele burger 
tegemoet te komen met een hiervoor aangezocht (duur) bureau dat een 
zogenaamd burgerpanel opzet dat steekproefsgewijs de opvattingen van de 
burger peilt en vervolgens de overheid informeert over wat onder de burgers 
leeft. Het deelgemeentebestuur Hillegersberg-Schiebroek doet hieraan mee.
Begrijpelijk, maar is het verstandig om te gaan bezuinigen op een goed 
functionerend en bestaand burgerpanel dat de SBO heel goed zou kunnen zijn?

SNIJDEN 
Uitgerekend hierop wil het bestuur van de deelgemeente bezuinigen en wel 
zo drastisch dat het voortbestaan van de SBO op losse schroeven komt te 
staan. Hoe is het mogelijk? Ook al worden vrijwel alle werkzaamheden verricht 
op basis van vrijwilligheid, natuurlijk kan zo’n samenwerkingsverband niet 
functioneren zonder een goede ondersteuning, 
Een bestuur met gezond verstand zou bij zijn aantreden met in deze tijd onder 
de bevolking zoveel wantrouwen en desinteresse richting politiek, zo’n lang 
bestaande organisatie als de SBO als een geschenk moeten aanvaarden, er 
extra in investeren en er optimaal gebruik van moeten maken om draagvlak te 
vinden voor de plannen die het in zijn bestuurstermijn wil realiseren.

Civil Society is geworteld in de geschiedenis, is uit de samenleving niet weg te 
denken, noch weg te bezuinigen. ‘Tussen een robuuste civil society en een goed 
functionerende democratie bestaat een verband’, zo zei James Kennedy tijdens 
zijn oratie. ‘Sociale cohesie en maatschappelijk vertrouwen worden erdoor 
gestimuleerd’. Doe uw voordeel ermee, deelgemeentebestuur! 

De Amerikaanse historicus James Kennedy (1963) is de zoon van een 
Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder. Tot 2003 doceerde hij aan het 
Hope College te Michigan onder meer Nederlandse geschiedenis. 
Daarna kwam hij naar Nederland en wordt sindsdien bedolven onder vragen 
over wat er toch met Nederland aan de hand is. Hij was hoogleraar nieuwste 
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en vanaf 2011 is hij 
hoogleraar geschiedenis van Nederland sinds de Middeleeuwen. 
Hij heeft een verfrissende kijk op ons land en zegt: “Het is hier niet alleen 
vrijheid blijheid, men is ook op orde gesteld.” 
Zijn presentaties gaan over politiek, moraal, religie, maatschappelijke 
ontwikkelingen, de typisch Nederlandse volksaard, onderwijs en economie. 
In zijn wekelijkse column in het dagblad ‘Trouw’ geeft hij steeds blijk van 
een verrassende kijk op de Nederlandse samenleving. Zijn boek ‘Bezielende 
verbanden’, met daarin essays over de Nederlandse samenleving, kreeg 
lovende recensies.
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SCHIEBROEK VAN TOEN...(deel 5)

Margot Leeninga
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Direct na het verschijnen van de eerste editie van deze rubriek, ontving 
de redactie een mail van mevrouw Tonny Elling-Koster, de dochter van 
het echtpaar Koster dat decennialang een winkel op de Peppelweg en 
later in de Clematisstraat heeft gehad. Nog maar zo’n vier jaar geleden 
werd de zaak gesloten, het echtpaar Koster had een gezegende leeftijd 
bereikt en Com.Wonen wilde het woning- en winkelbestand aan de 
Peppelweg vernieuwen. Dochter Tonny vertelde graag over de winkel 
van haar ouders, waar zij haar hele leven in mee heeft gewerkt. 
Leest u haar verhaal.

OMA’S LAMPJE
Mijn vader en moeder hadden een rijwielzaak en stalling aan de 
Zoutziederstraat in Rotterdam-Noord. Het gebeurde nogal eens dat we op 
zondag een ritje met de auto maakten. Het zal begin jaren ‘50 zijn geweest dat 
we over een lange hobbelige weg (De Wilgenplaslaan, red.) naar Schiebroek 
reden want, zei vader, daar worden nieuwe winkels gebouwd. Het duurde dan 
ook niet lang of wij verhuisden met een nieuwe zaak naar het pand Peppelweg 
133, waar nu apotheek Kostense zit. Wij woonden boven de winkel; er was een 
winkelbel en als die ging dan rende moeder naar beneden.
We hebben daar zo’n vijftien jaar gewinkeld. Naast allerlei elektrische artikelen 
was er ook een platenbar met pick-ups en platen”, vertelt Tonny vol trots. 
“Toen we begonnen was de winkel tot de eerste pilaar, we hadden drie stekkers 
en wat lampen. Daarachter was beton; als we uit school kwamen mochten we 
daar altijd rolschaatsen.”

“Mijn vader had een heel eigen manier om de winkel te laten groeien. Hij 
verkocht aan Oma een wandlampje. Oma betaalde, maar het lampje bleef 
hangen. Met het geld van Oma werd een nieuw lampje gekocht en als dat 
eenmaal verkocht was, kreeg Oma haar lampje. Zo werkte dat in die tijd. 
Langzaam maar zeker breidde de winkel zich uit, eerst tot de tweede pilaar; we 
kregen er wat plafondverlichting en wandlampjes bij. 
Daarna kwamen de platen en waren wij kinderen alles kwijt, want in de ruimte 
tot de laatste pilaar stond de platenbar en zo verdween ook het laatste stukje 
rolschaatsbaan achter in de winkel. 
Wij groeiden als kinderen op in de winkel, ik hielp al mee vanaf mijn tiende jaar. 
Dat mocht natuurlijk niet en als de politie langskwam om te controleren – en 
dat gebeurde in die tijd nogal eens – schoot ik snel onder de toonbank.
Na die vijftien jaar bleek dat apotheek Kostense, die zelf op nummer 131 
zat, uitbreiden moest met een laboratorium en daarom wilde hij ons pand 
op nummer 133 er graag bij hebben. Toen het loodgietersbedrijf in de 
Clematisstraat naar de Lupinehof verkaste, verhuisden wij met de winkel ‘de 
hoek om’.”

HEEL VEEL WERK
“Mijn vader was een ondernemend mens”, vervolgt Tonny. “Hoewel hij een 
rijwielzaak had, waarbij grootvader de stalling voor zijn rekening nam, had 
hij ook nog een baan bij de douane. Maar hij wilde meer, moeder had haar 
middenstandsdiploma en vader had sterk- en zwakstroom geleerd. Dus toen de 
mogelijkheid zich voordeed om hier een nieuwe winkel te beginnen, maakten 
ze meteen van de gelegenheid gebruik. Tot 1956 heeft hij, naast zijn werk als 
douanier, op maandag en woensdag de rijwielzaak er nog bijgedaan.”

“Toen we in de jaren ‘60 verhuisden naar de Clematisstraat gingen de platen 
niet mee, daarvoor kregen we er nog een zaak bij op het nieuwe gedeelte van 
de Peppelweg, in de buurt van bandenhuis Noord. Mijn moeder moest daar een 

diploma voor halen. Ik zie het nog voor me: achter de strijkplank stond ze te 
leren. We verkochten er 78 en 45-toerenplaatjes en lp’s en ep’tjes.
Maar in die tijd was er ook criminaliteit. Groepjes jongeren kwamen tegelijk 
binnen en dan kwam je ogen en oren tekort. Ze gingen om de platenbakken 
heen staan met die grote jassen en daarna waren we weer heel wat goede 
platen kwijt.
Na ongeveer vijf jaar hebben we de platenzaak weggedaan en ons weer 
geconcentreerd op de elektriciteitswinkel, we hadden daarin veel werk.”
Vader had een contract met woningbouwvereniging Onderling Belang. Hij deed 
er al het installatiewerk voor én het onderhoud. De bedrading in de portiek van 
de straatjes rondom de Peppelweg zijn door hem gedaan. In die tijd mocht
je niet zelf een lamp ophangen van het GEB, daar moest een monteur voor 
komen. Vader dus. Op de hoek van de Gentiaanstraat hebben we ook nog 
een zaak gehad. Een exclusieve zaak, daar kon je allerlei soorten stofzuigers 
en stofzuigeronderdelen kopen. Ook werden er tapijtreinigers verhuurd en 
snelwassers. Maar na enige jaren bleek het toch niet zo handig te zijn om twee 
winkels te hebben en toen is alle verkoop geconcentreerd in de winkel waar we 
tot 2007 in gezeten hebben.
Mijn ouders waren altijd aan het werk, nooit zaten ze stil. Wij kinderen kwamen 
echter niets tekort, integendeel. Zes dagen lang werd er gewerkt en de zondag 
was voor de kinderen.”

FEESTELIJK
Tonny lacht zachtjes als ze zich herinnert: “Wij werkten gewoon met onze ouders 
mee, was het niet in de winkel, dan was het wel in de huishouding. Of oppassen 
op mijn jongere broertje. We hebben zoveel plezier gehad, zoveel leuke dingen 
meegemaakt. 
Neem nou de eerste feestverlichting op de Peppelweg. Wij woonden toen boven 
de ijzerwinkel aan de overkant van de straat. 
Vader had de verlichting gemaakt én gemonteerd. Ter hoogte van ons huis had 
hij aan de feestverlichting een trekschakelaar gemaakt, die vanuit ons huis 
bediend kon worden. 
Toen Sinterklaas met alle Pieten en in het gevolg honderden Schiebroekse 
kinderen op de Peppelweg arriveerde, mocht hij aan de schakelaar trekken en 
de verlichting op de hele Peppelweg ging in één keer aan. Dat was natuurlijk 
fantastisch, de oh’s en ah’s waren niet van de lucht.”

Tonny Elling-Koster
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DE WINKELS
Op de vraag of zij nog weet welke winkels er toen op de ‘oude’ Peppelweg 
waren, moet zij even nadenken, maar dan komen de namen bijna moeiteloos. 
“Gerekend vanaf de Kastanjesingel had je aan de linkerkant de snackbar van 
Koos Ver A, dan Bergsma Bijenkorf lingerie, bakkerij De Zeeuw, stomerij Van 
Alphen, ijzerwinkel De Hollander, kaasboetiek Van de Müssen, groenteboer Veth, 
drogisterij De Larix en op het eind van de straat de Coöp met twee winkels.
Direct om het hoekje was er nog een dependance van een school en een 
fietsenwinkel op de hoek van de Bremstraat.” 

“Aan de overkant”, zegt Tonny nadenkend, “beginnend bij de Clematisstraat, 
had je op het hoekje met de Gentiaanstraat de winkel van het Groene Kruis, 
daarnaast melkinrichting Aurora, loodgieter Hogerweg, het Handwerkhuis en op 
de hoek zat Jamin.
Het hoekje om op de Peppelweg zat naast Jamin apotheek Kostense, dan onze 
winkel, gevolgd door de dierenwinkel, dan de huishoudelijke artikelenzaak van 
Geels, sigarenwinkel Vermeulen, slager Smit en Van der Meer & Schoep, de 
bakker. Tussen de dierenwinkel en de zaak van Geels was ook nog een winkel, 
maar die naam is me ontschoten, misschien zijn er lezers die dit nog weten?”

Van de redactie: 
Helaas kan Tonny het eindresultaat van dit stuk zelf niet meer lezen, omdat zij 
op 5 maart 2011 plotseling overleed.
Omdat Tonny graag aan dit voor haar belangrijke stuk mee heeft gewerkt, 
hebben haar man en kinderen besloten dit alsnog te laten publiceren.
De redactie is hen daarvoor dankbaar en wenst hen alle moed en sterkte om 
dit plotselinge verlies te dragen en te verwerken.

WILT U REAGEREN OP DIT ARTIKEL? Bel of stuur ons een kaartje of een 
e-mail: redactie LiS-magazine, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam, 
tel. 422 77 28 of redactie@leven-in-schiebroek.nl

VERZOEK AAN BEWONERS VAN SCHIEBROEK

Voor onze rubriek “Schiebroek van Toen...” is de 
redactie op zoek naar foto’s van Schiebroek vanaf 
de jaren ‘20.
Hebt u ergens in een lade nog een vergeten fotoboek 
liggen met uw straat, weg, laan of misschien zelfs wel 
de winkelstraat of een bijzondere plek erop, leen ons 
uw foto’s dan even uit. Wij maken er een scan van en 
u krijgt uw foto’s weer terug. 
Ook films over activiteiten zoals Koninginnedag 
of bevrijdingsfeesten in Schiebroek zijn van harte 
welkom. 

Het verleden van onze mooie tuinstad moet bewaard 
blijven en met de huidige digitale technieken kan er 
veel in weinig ruimte worden opgeslagen.

Kijk nog eens uw albums na en bel ons of stuur een 
e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Vanaf 15 augustus is ons kantoor op maandag en 
dinsdagmorgen bereikbaar, tel. 422 77 28.
Alvast reuze bedankt!

“Als ik hier later langsloop, dan denk ik: dit is ook mijn parkje, want ik heb 
meegeholpen met het aanleggen”. 
Vol enthousiasme laat een van de meiden die meehelpen met het 
opknappen van het terrein aan de Soldanellestraat het hekwerk zien dat ze 
gevlochten heeft. En het is ook een bijzonder project, het buurtparkje dat 
daar aangelegd wordt. Op de plaats waar ooit de flat stond steken jongeren 
en omwonenden de handen uit de mouwen om zelf iets moois te maken: 
een parkje waar de hele buurt plezier van heeft. 
Mettertijd zal op het terrein een appartementencomplex gebouwd worden 
met daarin woningen en een aantal zorgvoorzieningen als onderdeel van 
een zogenaamde zorgzone. Hoe de invulling van die zorgzone precies 
zal worden is nog niet bekend, maar Com.wonen heeft wel alvast het 
flatgebouw dat er stond laten slopen. Omdat de corporatie niet wilde dat 
het terrein voor langere tijd braak zou komen te liggen is de wijkconsulente 
van Com.wonen in gesprek gegaan met jongerenwerk Dock en met 
welzijnsorganisatie Thermiek.  Aan Dock werd gevraagd jongeren te 
interesseren om in het kader van een zakgeldproject  mee te werken aan 
de aanleg van een parkje en Thermiek heeft de buurtbewoners benaderd 
om hen hiervoor enthousiast te maken.  Als de mensen het een goed plan 
vonden zou Com.wonen voor het materiaal zorgen om een parkje aan te 
leggen. En enthousiasme was er zeker! Landschapsarchitect Eric Douma 
heeft daarop een low-budgetplan gemaakt  dat uitgevoerd en onderhouden 
kan worden door de jongeren en buurtgenoten zelf. 
Op zaterdag 14 mei was het dan zover: de start van de Buurttuin.  De 
bouwhekken die de sloper op verzoek van Com.wonen had achtergelaten, 
werden bekleed met  bamboematten en er kwam een hele stapel 
wilgentenen die onder deskundige leiding door de jongeren zijn bijgeknipt 
en verwerkt in muurtjes en een fraaie toegangspoort. Van houtsnippers 
werden paden aangelegd  en er zijn planten gepoot en bloem- en 
graszaden uitgezaaid. Die zaden moeten nog opkomen, maar het resultaat 
mag er nu al zijn! De buurt, de jongeren, en eigenlijk heel de wijk kan er 
trots op zijn hoe met eenvoudige middelen door en voor bewoners zelf een 
lelijke open plek is omgetoverd in iets moois. Zo kan het ook!

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

HANDEN UIT DE MOUWEN VOOR 
JE EIGEN BUURT!
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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!

Elke dag meer dan 10 soorten verse salades, 
verse vruchtensalade en extra zoete ananas gesneden.

U kunt onze salades eten, zonder dat de weegschaal het komt te weten!

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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Op een informatieavond op 9 juni jl.  in LCC Castagnet gaven de deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek en Com.wonen voor de bewoners van Lupine Vesper 
een toelichting op hun vragen over de verdere ontwikkeling van hun directe 
woonomgeving. 
Uit een toelichting van Com.wonen bleek dat het plan voor het terrein langs 
de Peppelweg, tegenover de ingang van Albert Heijn, nu de bouw van 16-18 
eensgezinswoningen van drie tot vier bouwlagen behelst. Daarnaast werd 
verteld dat de bebouwing van de Soldanellestraat en het daaraan grenzende 
deel van de Peppelweg nu de meeste prioriteit heeft. Hier verrijst in 2013 
een zorgcentrum met een tienlaagse woontoren en een vierlaags gebouw met 
koopappartementen. De sloop van het aan de zuidzijde van de Peppelweg 
gelegen woon-winkelgebouw bleek te zijn uitgesteld tot na de oplevering van het 
zorgcentrum. 
De behandeling van de verkeerssituatie in deze wijk met veel jonge kinderen 
riep bij diverse bewoners de nodige emotie op. Met name in de Dalkruidstraat 
is door de aanwezigheid van Albert Heijn sprake van een grote verkeersdruk. 
Daarbij wordt bovendien de snelheidslimiet van 30 km. frequent genegeerd. 
Com.wonen en de deelgemeente erkenden het probleem en zegden toe de 
bewoners te betrekken bij het nader uitwerken van het buitenruimteplan voor 
het gebied. De deelgemeente bleek echter niet mee te willen of te kunnen 

ROMMELIGE OMGEVING LUPINE VESPER
Rutger Polderman
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

werken aan het treffen van tussentijdse maatregelen, zoals het plaatsen van 
duidelijker verkeersborden om de geldende limiet te benadrukken.    
Hoewel er nog veel vragen onbeantwoord bleven was de bijeenkomst een 
goede eerste stap van een proces waarin de deelgemeente, Com.wonen en de 
bewoners kunnen komen tot een betere onderlinge afstemming van belangen 
om de leefkwaliteit van de wijk te verbeteren.

Het is een rommeltje in en om de nieuwbouw

18 juli: Djo-Art :Hond zonder staart (6+)             
Op maandag 18 juli 2011 komt Stichting De Teerstoof met jeugdtheater Djo-Art 
naar LCC Castagnet met de voorstelling “Hond zonder staart”.          
Kolentimbo is elf jaar geleden naar Nederland gekomen om hier te gaan wonen. 
Toen hij nog bij zijn ouders in Afrika woonde, was het streng verboden om een 
huisdier te hebben. Nu hij een Nederlander is geworden, heeft hij net als alle 
andere Nederlanders een huisdier. Het is een hond en hij heet M’Kulele, dit 
betekent: ‘Hond zonder staart’. Ze zijn dolgelukkig samen, omdat ze elkaar 
begrijpen. Maar dan stuurt zijn vader een brief om te laten weten dat hij 
Kolemtimbo in Nederland komt bezoeken. Wat zal hij van M’Kulele vinden? 

Een bijzondere voorstelling die door ogen van een kind kijkt naar verschillende 
culturen. Leeftijd: vanaf 6 jaar, aanvang: 14:00 uur, entree: € 3,00/JVP € 1,00   

22 juli: Poppentheater Koekla: Kleine Moek(4+)
Op vrijdag 22 juli 2011 komt Poppentheater Koekla naar LCC Castagnet met de 
voorstelling “Kleine Moek”.
Kleine Moek is een bewerking naar het sprookje van Wilhelm Hauff. Dit Oosterse 
sprookje gaat over een betoverde prinses en een valse dienaar, over betoverde 
pantoffels, over langneuzen en ezelsoren en Kleine Moek, die uiteindelijk zijn 
geluk vindt. Leeftijd: 4-10 jaar, aanvang: 14:00 uur, entree: € 3,00/JVP € 1,00

Meer informatie wordt u graag verstrekt door:
LCC Castagnet, Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam. Voor reserveringen: 010- 
4225096, www.uitindewijk.nl of www.rotterdam.nl/cultuurindewijk. 

Voorstellingen met 
jeugdvakantiepaspoort
in LCC Castagnet

IN MEMORIAM
Op 26 mei jl. overleed, na een kort 
ziekbed, Bram de Lange. Wie al wat 
langer meeloopt in Schiebroek kent 
hem ongetwijfeld, want Bram was 
altijd overal te vinden. In 1960 kwam
het gezin De Lange in Schiebroek 
wonen en zij zijn altijd zeer betrokken 
geweest bij onze tuinstad.
Gedurende twintig jaar was Bram 
voorzitter van de Concertcommissie 
en de Cantorij van de Goede Herder-
kerk en voorzitter van kamerkoor Ars Cantandi. Muziek speelde een grote rol 
in zijn leven. Bram had zich net teruggetrokken uit de functies toen er iets 
anders gebeurde: Com.wonen wilde de huizenrij waar Bram woonde, slopen 
en er drie appartementengebouwen neerzetten. Bram zag dat niet zitten, de 
buurt ook niet. De huizen waren in prima staat en hij weigerde zich neer te 
leggen bij het voorstel. Samen met zijn vrouw Tiny trok Bram ten strijde, hij 
bezocht talloze vergaderingen en voerde er het woord, Tiny schreef brieven. 
Naar de deelgemeente, de gemeente en de minister. Het comité Behoud 
Asserpark werd opgericht en dankzij de niet aflatende inzet van Bram en 
de hulp van zijn vrouw en de buurt, lukte het om alle partijen ervan te 
overtuigen dit stukje Schiebroek te laten zoals het is. 
Velen zullen zich Bram herinneren, pleitend voor zijn zaak, uitstekend 
voorbereid. Vriendelijk, beleefd, doch volhardend. Hij won de strijd, zijn rijtje 
bleef staan, onaangetast en later werd het ook opgeknapt. 
Schiebroek mag Bram dankbaar zijn dat hij de tuinstadgedachte heeft 
weten te bewaken en beschermen. 
Wat mij betreft heet het laantje voortaan het Bram de Langepad.
     Margot Leeninga
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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

Opa en oma verdienen 
oppassubsidie
Natuurlijk begint u een werkdag het liefst zo ontspannen 
mogelijk. Dat kan het beste als u weet dat uw kind in 
goede handen is. Veel ouders vertrouwen daarom deze 
zorg toe aan familie of bekenden. Dat voelt als natuurlijk 
voor de kleintjes, is fl exibel voor de ouders en versterkt de 
band tussen grootouders en kleinkinderen. 
De overheid waardeert deze waardevolle vorm van 
kinderopvang met een subsidie! 
Naast reguliere vormen van kinderopvang, zoals een 
kinderdagverblijf of crèche, vormt deze gesubsidieerde 
gastouderopvang in informele, huiselijke sfeer een 
aantrekkelijk alternatief. Sinds 2005 komen ook opa en 
oma in aanmerking voor oppassubsidie. 

In 2010 werd de wet Kinderopvang aangescherpt 
en moeten alle gastouders ingeschreven zijn in het 
Landelijk Register Kinderopvang, voordat zij aanspraak 
kunnen maken op de subsidieregeling. Hiervoor zijn een 
erkend MBO-2 diploma, een Kinder-EHBO certifi caat en 
veiligheids- en hygiënemaatregelen op de opvanglocatie 
vereist. ViaViela Rotterdam begeleidt al haar gastouders 
in het gehele traject. 

We helpen u graag op weg. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Romana Thijm, tel 06-33035920.
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Margot Leeninga
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK AAN ZEE!

De voorbereidingen voor de 19e editie van het Kunstfestival Schiebroek zijn in 
volle gang. Noteert u maar vast in uw agenda:
van 5 t/m 26 september: Kunst-in-de-Etalage
zaterdag 10 september: De Dag van het Kunstfestival
zaterdag 17 en zondag 18 september: Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg
donderdag 22 september: Schrijvers-in-Schiebroek.

INSCHRIJVEN KAN NOG...
Het thema voor dit jaar is: Schiebroek aan Zee! en u begrijpt vast wat dat 
betekent: alle werken die tentoongesteld worden in de etalages van de 
winkeliers van onze winkelboulevard hebben een relatie gelegd tussen ons dorp 
en de zee. Voor Kunst-in-de-Etalage kunt u zich nog inschrijven, maar wees er 
snel bij. Overigens mag u voor deze wedstrijd het thema ‘Schiebroek aan Zee!’ 
wat ruimer interpreteren, denkt u maar aan ‘water’. 

ZO LEUK!
De Dag van het Kunstfestival wordt gewoon een dagje strand. Het plein wordt 
getransformeerd tot een badplaats. Het zand, dat zult u begrijpen, moeten we 
helaas achterwege laten. Er is voor de kinderen in de workshops weer heel wat 
te beleven. Ook zijn er heel speciale straatartiesten. 
Aan het begin van de festivaldag zal de Brassband Schiebroek optreden, een 
orkest van het Lodewijk Rogiercollege. Mariska de Waaij zal met de kinderen 
van de Wilgenstamschool de zee bezingen en vanaf 12.00 uur treft u op het 
Rododendronplein en de Peppelweg een ‘zee’ van artiesten aan. Marjolein 
Meijer, bekend van De Berini’s, is er met haar trio, de gekke mannen van de 
Funfare, de Flageolettes (ja, ja, ze zijn er weer), het Rotterdams Philharmonisch 
Blaasorkest, shantykoor Albatros en het Helius Shantykoor uit Hellevoetsluis, ze 
zorgen voor sfeer en plezier. 
En alsof het nog niet genoeg is, komt rond half vier die middag het straattheater 
‘Hilaria’ met een heel speciale ‘dolfijnen’show.
Kortom, Schiebroekenaren, het wordt weer een feest om naar uit te kijken!

VERZOEK
Om maar met de deur in huis te vallen: wie van u heeft nog oude bikini’s, 
badpakken, strandstoelen, grote schelpen, badlakens, oude surfplanken 
of noem maar op wat gebruikelijk is aan het strand en wat u niet meer 
wilt hebben, geef het aan ons. Bel ons: tel. 06-22486463, mail ons: 
info@kunstfestival.nl en we halen het bij u op!

Wilt u meedoen met de verschillende activiteiten? Dat kan... u kunt u via onze 
website www.kunstfestival.nl nog inschrijven voor de kunstmarkt en voor kunst-
in-de-etalage. De inschrijving voor de atelierroute is gesloten.

OP NAAR DE VOLGENDE KONINGINNEDAG!
Heerlijke zon, veel bezoekers, gezellige vrijmarkt, kinderspelen en als klap op de vuurpijl 
een bezoek van niemand minder dan burgemeester Aboutaleb. Zo maar een greep uit 
de ingrediënten die Koninginnedag 2011 tot een groot succes maakte. Het doel van het 
Oranje Comité Schiebroek is weer gehaald: een gezellig Oranjefeest organiseren voor jong 
en oud. Zo’n feest organiseren doe je echter niet zomaar. Daar komt heel wat bij kijken. Om 
te beginnen een goede samenwerking met de deelgemeente Hillegersberg–Schiebroek. 
Dankzij de deelgemeente konden wij ook dit jaar beschikken over een buitenpodium. 
Daarnaast zijn op Koninginnedag zelf zo’n honderd vrijwilligers van het Oranje Comité en 
Sociëteit Konneksjun in touw om alles in goede banen te leiden. Van het schoon houden 
van de toiletten tot en met het bemannen van de BBQ en schiettent, overal kom je ze tegen. 
Ongelooflijk waar een groep enthousiaste mensen toe in staat is. Dank aan alle helpende 
handen. Jullie zijn kanjers! Naast deze trouwe groep vrijwilligers kan het Oranje Comité ook 
rekenen op financiële steun van geweldige sponsors die hiernaast vermeld staan. Hartelijk 
dank voor jullie support! 

JUBILEUMJAAR 2012
Donateur worden van het Oranje Comité Schiebroek? Kijk voor alle informatie op www.
ocschiebroek.nl. Volgend jaar gaan we voor de 20ste keer Koninginnedag organiseren. Het 
moge duidelijk zijn dat we dan nog grootser uit willen pakken. Ideeën of suggesties? We 
houden ons van harte aanbevolen!

Het Schiebroeks Oranjefeest 2011 werd mede mogelijk gemaakt door:

*Rotterdam The Hague Airport  *Com Wonen  *PWS  *Meerstaal  
*Broeders Brillen  *Spindler Makelaars  *FPO Financiële Planning     
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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
Gastschrijver: Jan Molenaar, Rutger 
Polderman 
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende maandblad komt uit op 1 
september 2011. U kunt uw kopij vóór 8 
augustus 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
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
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.

Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek

CSI SCHIEBROEK

Camouflage is een verschijnsel dat je in de natuur overal tegenkomt. Daar 
moest ik laatst aan denken toen ik in de tuin iets opzij zette en schrok van 
een nachtvlinder die plotseling opvloog richting mijn gezicht en die ik niet had 
opgemerkt. In de mensenwereld is het in feite niet veel anders. Veel is voor 
een ieder duidelijk zichtbaar. Surveillerende politiemensen in de wijk met hun 
in het oog springende voertuigen, de motorrijders van de verkeersdienst en 
de ziekenauto’s met die opvallende gele kleuren. Maar soms kiezen wij er als 
politie ook voor om niet herkenbaar door de stad te gaan. In Schiebroek doen 
wij dit vaak in lijn 25 en bus 35 in verband met de schooljeugdoverlast, maar 
ook gaan wij steeds meer in de camouflage in verband met de toenemende 
straathandel in verdovende middelen. Straathandel laat zich niet zo gemakkelijk 
”spotten,” omdat het niets anders is dan het afleveren van middelen zoals een 

pizzakoerier op bestelling zijn pizza aflevert, alleen dan zonder reclamelogo.
De leiders van het wijkteam, mevrouw Terlouw en mevrouw Manders, hebben 
de bestrijding van dit opkomende verschijnsel dan ook hoog in hun agenda 
gezet. Van u heb ik al wat tips uit de wijk gekregen omtrent verdachte figuren 
en auto’s. Blijft u ons vooral op de hoogte houden via het bekende nummer of 
email. Eventueel kunt bellen met 0800-7000 (meldt misdaad anoniem).
Onlangs was op de radio het bericht dat er in Nederland om de zeven 
minuten een woninginbraak is. In Schiebroek hebben wij ook wel eens van die 
momenten dat er een aantal inbraken achter elkaar plaatsvindt. Meestal zijn de 
daders niet uit de buurt maar “shoppende” criminelen die heel de regio als hun 
werkgebied hebben. Blijft u vooral opletten en bel ons indien u iets verdachts 
ziet. Wij vinden het niet erg om één of meerdere keren voor niets te komen. 

Dan rest mij nog één vraag: vrijdagmiddag 3 juni omstreeks 15:15 uur werd 
van een hoogbejaarde man (91 jaar) zittend op zijn scootmobiel ter hoogte van 
de bakkerij Degenkamp en de bloemenkraam op het Meijersplein Noord met 
geweld een tas weggenomen door een tot nog toe onbekende man als dader. 
Bent u getuige geweest van deze daad laat het mij dan even weten.
Met de zomer in aantocht wens ik u een prettige vakantie toe en als u thuisblijft 
let op openstaande ramen en deuren van uw woning als u tijdens de warmte 
even de deur uit gaat. Tot ziens in de wijk en tot een volgende keer !

Wijkagent Martin van der Heijden, martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl, 
Telefoon: 0900-8844

CAMOUFLAGE
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LET’S RUIL IN DE LETS RUILWINKEL

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 zeer gewaardeerd. Dank u wel! 

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

LETS is een afkorting voor Local Exchange and Trading System. 
Het is ontstaan in het Canadese dorp Counterbay waar de werkloos-
heid zo hoog was dat de plaatstelijke handel stil viel. Bewoner Michael 
Linton signaleerde dat er wel vraag en aanbod was, maar dat het de 
mensen eenvoudigweg ontbrak aan geld. Hij kwam op het idee om 
goederen en diensten te ruilen tegen een fictieve waarderingseen-
heid. Iedereen heeft of kan iets dat een ander nodig heeft. Het is een 
systeem van ruilhandel.

Aan de Asserweg 413 in Schiebroek zit de LETS-ruilwinkel van Schiebroek. Deze 
is geopend van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur.  De winkel 
wordt gerund door Corrie van Walen-Klep en een aantal vrijwilligers. Het unieke 
van de winkel is dat er met punten wordt gewerkt en niet met geld. Er zijn gratis 
taxaties van munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten, maar 
ook van stripboeken en curiosa. 

Hoe werkt het?
Om met het LETS-systeem mee te kunnen doen, moet je lid worden van de Lets-
Ruilwinkel. Lid worden is gratis. Je legitimeert je met bijvoorbeeld je rijbewijs en 
geeft een pasfoto. Dan wordt er een pasje met nummer voor je aangemaakt. 
Vervolgens kun je goederen inleveren, waarbij je zelf aangeeft voor hoeveel 
punten je deze waardeert (er wordt een fictieve eenheid aangehouden van 1 
punt = € 0,50) Als andere leden deze spullen willen hebben en meenemen, 
wordt dit bijgehouden en op je nummer bijgeschreven. Bij inschrijving krijg je al 
tien punten gratis! In de winkel staan alle ingebrachte spullen, voorzien van een 
sticker met daarop het lidnummer en het gewenste aantal punten. 
Je kunt ook met het verlenen van diensten punten verdienen. Stel dat je 
goed bent in koken, dan bied je aan om eens bij iemand te gaan koken. Dat 
zou bijvoorbeeld goed kunnen bij een meneer die net - tegen punten - jouw 
belastingformulier voor je heeft ingevuld en die helemaal niet kan koken.  Ook 
zijn er mensen die houden van tuinieren en aanbieden om de tuin te doen voor 
punten. Als je dan zelf bijvoorbeeld wil oppassen bij de man die jouw tuin heeft 
gedaan, worden zo ook punten met elkaar verrekend. De medewerker van de 
Lets Ruilwinkels is degene die vraag en aanbod bij elkaar brengt en de punten 
bijhoudt. Je bepaalt echter zelf de hoogte van het aantal punten dat je voor je 
goederen of diensten wilt krijgen.  
In Rotterdam zijn meerdere Lets-Ruilwinkels waar je met je pasje terecht kunt.

Gratis DVD’s kijken!
Wij lopen de winkel door en zien heel leuk speelgoed; een mooie Action Man 
voor vier punten. Die kost in de winkel toch al gauw € 24,95! Maar ook Rolly 
de Rups voor drie punten. Boeken, keukengerei, een dvd-speler, een prachtige 

vaas, lampen enzovoort. Ook veel dvd’s. Dat is leuk, die kun je eigenlijk “gratis” 
kijken. Je neemt er een mee – het kost je twee punten – en als je de dvd hebt 
gezien, breng je deze weer terug en krijg je er weer twee punten voor!

Duurzame Uitleen Service 
In plaats van duurzame artikelen te kopen, kun je ze ook lenen bij DUS. 
Als je je inschrijft in de Lets-ruilwinkel word je automatisch DUS-lid. DUS staat 
voor Duurzame Uitleen Service. Je kunt hier tegen punten goederen lenen en 
gebruiken die je maar af en toe nodig hebt.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een boormachine, een aanhanger, een tent,  
een statafel voor je verjaardag of een kist met verkleedspullen voor een 
kinderfeestje. Ook zijn er klapstoelen en zelfs een waterstofzuiger. Je zal 
maar een grote lekkage hebben! Het is ook mogelijk om bij de Stichting 
Vrijwilligerswerk Rotterdam een strippenkaart te kopen voor euro’s en zo gebruik 
te maken van wat deze Duurzame Uitleen Service aanbiedt. Kijk maar eens op 
www.dus-rotterdam.nl.

Voordelen
Je houdt meer tijd en geld over voor andere dingen die je leuk vindt. Bovendien 
is het milieuvriendelijk want de goederen worden hergebruikt. Dan is er ook nog 
het sociale aspect: sommige mensen worden vrienden voor het leven. 
Spullen die na drie maanden nog niet weg zijn, worden bewaard en dan vindt 
er om de zoveel tijd een “koopjesmarkt”plaats. Dan kunnen de leden de spullen 
voor de helft van de aangegeven punten meenemen. Wat er dan nog overblijft 
gaat naar S.O.S. kinderdorpen. 
Meer informatie is te vinden op www.lets-rotterdam.nl of tel.nr.218 88 44.

VROUW RIBES EN 
DE STADSWACHT
Laatst maakte ik op zondag een autoritje met mijn neef. 
Heerlijk langs de Schieveenpolder en om het vliegveld 
heen. De mooiste vogels zie je dan, grutto’s, ooievaars, noem maar op. 
Dus wilde ik neef graag bedanken en nodigde hem uit voor een kopje koffie. 
“Helaas tante”, klonk het, “ik zou wel willen maar ik kan hier nergens parkeren. 
En als ik in de berm ga staan heb ik zo een prent te pakken. Die stadswachten 
zijn heel actief.” Verbaasd vroeg ik: “Wat zeg je me nou, stadswacht actief, 
hier?”, waarop neef resoluut antwoorde: “Tante, het is gewoon een plaag. Overal 
staan ze op de loer, als je twee minuten je auto op de verkeerde plek zet omdat 
je niet anders kan, dan staan ze er al. En denk maar niet dat ermee te praten 
valt of dat je iets uit kunt leggen, ze praten niet eens met je!”

“Neef, dat klinkt heel bar”, zei ik, “je wilt toch niet echt beweren dat die lui ook 
op zondag werken?” Neef liet het er niet bij zitten. “Ik zal het laten zien”, zei hij 
en reed mij achtermekaar naar een Schiebroekse kerk. Die kerk staat op een 
plaats waar weinig parkeermogelijkheden zijn, zodat diverse kerkgangers hun 
auto maar in de berm hadden gezet. Op al die bermauto’s zag ik inderdaad de 
bekende briefjes zitten. “Wat een schandaal”, zei ik “om dat op zondag te doen 
en nog wel bij mensen die naar het Woord komen luisteren!” 
Op dat moment gingen de kerkdeuren open en kwamen de kerkgangers naar 
buiten. De eerste van hen die de bon op zijn auto ontdekte begon luidkeels zijn  
beklag te doen. Niet alleen aan het adres van de stadswacht, maar ook aan dat 
van het Opperwezen. “Ik moet mijn mening over die stadswacht herzien”, zei ik, 
“ze belemmeren helemaal niet dat er geluisterd wordt naar het Woord. 
Ze zorgen juist dat we het ook buiten de kerk kunnen horen!”
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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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