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Lijn 5... Fijn dat jij er bent!

Op 24 januari 1969 reed de eerste officiële feestelijk versierde tram naar 
Schiebroek. Na een enthousiaste en spontane ontvangst door de bevolking van 
deze wijk knipte onze fotograaf de feesttram op het ruim achthonderd meter 
lange viaduct over de Gordelweg, het Noorderkanaal, de toekomstige Rijksweg en 
de spoorlijn Rotterdam-Gouda.

Foto: Stichting RomeO
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*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten

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

   * Dames en herenkapsalon * schoonheiDssalon          
  * peDicure/manicure

Openingstijden:

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

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

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

ACRODENT tanDtechniek en tanDartspraktijk

Ganzerikplein 3a, rotterDam-schiebroek, tel. 418 77 08

door een bedrag naar draagkracht 

over te maken op 

NL 97 rabo 0314 110402 

t.n.v. sbo Leven in schiebroek. dank u weL.

STEUN DIT BLAD

PLEINBIOSCOOP & HUMANITAS: 

KRUIMELTJE!
Schiebroek en Hilligersberg opgelet! Pleinbioscoop Rotterdam heeft iets leuks
voor jullie in petto. Wil jij een leuke film beleven én je buurtgenoten beter 
leren kennen? Kom dan gratis film kijken met de ouderen die zorg krijgen
van Humanitas Akropolis. Op woensdag 19 december om 15:30 uur beleef 
je de avonturen van Kruimeltje en zijn lieve hond Moor. Je kunt gratis tickets 
reserveren.
Datum: Woensdag 19 december 2018
Locatie: Humanitas Akropolis, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam
Tijd: Vanaf 15:30 uur ben je van harte welkom in onze bioscoop voor een
warme chocomel. Om 16:00 uur start het filmprogramma.
Toegang: Gratis! Wel graag even reserveren via www.pleinbioscooprotterdam.
nl/bubbelbrekers.
Over de film:
Rotterdamse familieklassieker gebaseerd op het zeer geliefde boek van Chris
van Abkoude. Een hartverwarmende film over Kruimeltje die samen met zijn
hond Moor op avontuur gaat en hierbij geregeld kattenkwaad uithaalt.
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IN DIT BLAD o.a.

aanLeiding

Uit de omgeving van metrostation Meijersplein komen regelmatig signalen 
binnen van bewoners dat er problemen zijn met de beschikbaarheid van 
parkeerplaatsen voor de bewoners uit de buurt rondom het Meijersplein. 
Parkeerplaatsen worden ingenomen door forensen, publiek dat het centrum wil 
bezoeken en reizigers voor Zestienhoven, die hun auto in de buurt parkeren.
Deze signalen vormen de aanleiding voor bewonersorganisatie Leven in 
Schiebroek om bij de bewoners in de betreffende buurt een peiling te houden 
over hoe het parkeerprobleem leeft en of er draagvlak is om de gemeente in  
beweging te zetten om maatregelen te nemen. 
De peiling richt zich op drie vragen: 
- Is er sprake van parkeeroverlast?  
- En zo ja, wanneer speelt het probleem dan?  
- Is men bereid voor het parkeren te betalen door een parkeervergunning aan te
  schaffen?
De peiling is georganiseerd door de bewonersorganisatie. Hierover heeft geen 
overleg plaatsgevonden met de gemeentelijke organisatie. De peiling is door 
en voor wijkbewoners en onafhankelijk van gemeentelijke sturing. De uitkomst 
wordt in de eerste plaats teruggekoppeld aan de bewoners van het gebied in 
het magazine van de bewonersorganisatie. Daarnaast wordt ook gerapporteerd 
aan de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek zodat zij, vanuit hun rol 
en verantwoordelijkheden, hun zienswijze kunnen kenbaar maken aan het 
gemeentebestuur.

respons

De peiling is uitgevoerd in de Juristenbuurt, globaal tussen de metrolijn, 
Meidoornsingel, Wilgenplaslaan en Asserpad. Bij de keuze van het gebied heeft 
meegespeeld dat, als er bijvoorbeeld in de directe omgeving van het station 
betaald/vergunningparkeren wordt ingevoerd, dit ook gevolgen kan hebben voor 
omliggende straten waar geen betaald parkeren is. In het gebied zijn huis-aan-
huis 750 blauwe kaarten verspreid waarop de bovenstaande vragen zijn gesteld 
en die retour gezonden konden worden. Daarnaast is er informatie verschenen 
in LiS-magazine. Tevens was het mogelijk om via de website te antwoorden.
Deze peiling heeft niet de prententie om een volledig onderzoek te zijn. Dat 
laten we over aan bevoegde (gemeentelijke) instanties of deskundige bureau’s. 
Wel vinden wij dat de peiling een goede indruk geeft wat er onder de bewoners 
leeft. De peiling heeft plaats gevonden in de periode van eind oktober tot medio 
november 2018.

UITSLAG PEILING PARKEEROVERLAST
uitsLag peiLing

Er zijn 188 reacties binnengekomen uit het gebied waarin de peiling plaats 
heeft gevonden. Dat betekent een respons van 25%. Er hebben 59 bewoners 
gemeld dat zij parkeeroverlast ondervinden, 129 bewoners geven aan geen 
overlast te hebben. 
Conclusie: bijna een op drie bewoners ervaart overlast (32%). De overlast 
is vooral op de ochtend en middag van werkdagen hetgeen kan wijzen 
op parkeren door forensen. In de avond en het weekend is de overlast 
minder groot. Op zaterdag- en zondagmiddag is er wel enige toename van 
overlastmeldingen maar minder dan op werkdagen.
Op buurtniveau ondervindt een op drie bewoners parkeeroverlast. Op de vraag 
of men voor of tegen invoering van betaald/vergunningparkeren is blijven er 
van de 59 parkeeroverlastmelders nog 29 over die hiervan voorstander zijn, de 
helft dus.  Uiteindelijk is slechts 16% van de bewoners die geantwoord hebben 
voor invoering van betaald/vergunningparkeren. Het gebied van de peiling 
omvat de gehele Juristenbuurt. Als we een uitsplitsing maken binnen het gebied 
naar de meer directe omgeving van het station, Asserweg, Meijersplein Noord, 
Teltinghof, Reuderpad en Donnerstraat, dan neemt het percentage bewoners 
met overlastklachten toe tot 37% en is de bereidheid te betalen ook iets groter 
namelijk 21%.  De Teltinghof haalt de hoogste score met 59% overlastklachten 
met daarna 27% voorstanders van betaald parkeren. Hier zijn ongeveer drie op 
de vier bewoners tegen.

concLusies

1. Een deel van de bewoners ervaart parkeeroverlast, maar op buurtniveau geeft
    een meerderheid  aan geen overlast te hebben.
2. De parkeeroverlastoverlast die wel wordt gemeld is hoofdzakelijk overdag op
    werkdagen.
3. Er is geen draagvlak om betaald/vergunningparkeren in te voeren omdat
    84% van de bewoners zich tegen betaald parkeren uitspreekt.

Bestuur en redactie van 
sbo Leven in Schiebroek 

wensen u fijne Kerstdagen en een 
harmonieus en gezond 2019!
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK SCHIEBROEK
- Heeft u pijnklachten door uw kunstgebit?
- Zit uw kunstgebit los?
- Is uw gezicht veranderd?
- Breekt uw kunstgebit regelmatig?
- Is uw kunstgebit verouderd?

Voor al uw vragen omtrent uw kunstgebit kunt u bij 
ons terecht. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak 
met de heer Spliethoff. 
Indien gewenst, bezoeken wij u aan huis.

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.00 uur. Daarna op afspraak.

Woont u in  
Hillegersberg of Schiebroek 

en heeft u vervoer 
door de wijk nodig?
Word klant van

de Belbus! 
(010) 418 81 21

Voor alle informatie: www.belbus-his.net

Wijkbus
Hillegersberg-Schiebroek

418 81 21

De Belbus
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Louis Deering
Stichting RomeO

LIJN 5... FIJN DAT JE ER BENT!

Dit stond in maart 1969 op de omslag van het RET-bedrijfsblad. In 1941, toen 
Schiebroek bij Rotterdam gevoegd werd, was de RET de exploitant van het 
dorpslijntje S (Kootsekade-Adrianalaan) geworden. Na de oorlog ging deze lijn, 
sinds 1953 lijn 45, naar het Centraal Station. Toen Schiebroek explosief groeide 
werd het een ringlijn, die om de drie à vier minuten reed. En al die bussen 
moesten over de Uitweg en het kruispunt Rozenlaan-Gordelweg. Kortom, lijn 45 
werd een hoofdpijndossier. 

Daarom startte de RET een studie om de lus door Schiebroek te vervangen door 
een moderne tramlijn, met een snelle verbinding naar het stadscentrum. De 
beste oplossing was een verlenging van de bestaande lijn 5 van het eindpunt 
Schieweg via een 782 meter lang betonnen viaduct en een vrije baan langs de 
nog aan te leggen Melanchtonweg naar de Wilgenplaslaan en verder Schiebroek 
in. Tegen dit plan waren alleen financiële bezwaren. Voor het vervoersvraagstuk 
bood het een afdoende oplossing. Begin 1966 keurde de gemeenteraad het 
plan goed. In 1967 startte de bouw en januari 1969 begonnen de proefritten.

Op 24 januari 1969 vertrokken drie splinternieuwe trams met genodigden 
naar Schiebroek, waar zich op het Kastanjeplein honderden mensen en een 
muziekkorps verzameld hadden. De trams werden verwelkomd door de heer 
Tukker, voorzitter van de wijkraad Hillegersberg-Schiebroek. Onder leiding van 
mevrouw Takkebos-Huvers zong de schooljeugd het lied "Lijn 5 ...  fijn dat je er 
bent!". Een dag later mocht iedereen mee. Vier extra trams waren nodig. 
's Middags kwam de bus terug, want een tram beet in het grind. Mensen 
dromden samen om de ontspoorde tram. Komt dit nog goed? Groot was de 
verbazing, toen na enig hijswerk en gestommel, de tram een vrolijk belsignaal 
liet horen en zijn weg vervolgde.

Nu rijdt lijn 25 in Schiebroek. In de nacht van 9 december 2006 vertrok de 
laatste lijn 5 met maar één passagier met stille trom van het Willemsplein. 
Eenmaal thuis zag de schrijver van dit artikel de laatste lijn vijf Schiebroek 
verlaten met wat discopubliek (Kinderen van de schooljeugd die voor lijn 5 had 
gezongen?) en de geschiedenis inrijden.

Stichting RoMeO toont u in 2019 de oude tram en bus. Met foto's en ritten. 
Hebt u materiaal voor ons? Neem dan contact op: info@stichtingromeo.nl 

Naar de stad of ‘t Willemsplein met lijn vijf, wat is dat fijn!
Want wat was de regelmaat in ‘t busverkeer vaak zoek!
Als het druk was in de stad, of de bus had pech gehad,
kwam de bus vertraagd bij de haltes in Schiebroek.
En dan klonk het boos en zuur: “Mens, ik sta hier al een uur;
je kan nooit die bus vertrouwen!
Zit het tegen met ‘t verkeer, dan zijn wij het bokkie weer,
nee, je kan j’er nooit aan houen!”
En toen zei de R.E.T.: “daar gaan wij dan eens iets aan doen!
En we lossen dat wel op, al kost het ons een paar miljoen!”
Nu, nu gaan we met de tram! Met lijn vijf, de vlugge tram!
Vice versa gaan we voortaan met de tram!

Onze brave R.E.T. was doordrongen van ons wee
en heeft fors en zakelijk een prachtig plan bedacht.
‘t Bleef geen plan op mooi papier, maar het werd tot ons plezier
en ook heel geslaagd, snel tot uitvoering gebracht.
En ‘t staat in Schiebroek wel vast, dat de moeite en de last
nu behoort tot wat voorbij is.
‘t Is voor ieder buiten kijf: het gaat vlugger met lijn vijf!
Waarom ieder dan ook blij is!
Want Schiebroek is grandioos nu aan ‘t verkeersprobleem ontrukt,
en we rijden nu tevreden over ‘t prachtig viaduct!
Nu, nu gaan we met de tram! Met lijn vijf, de vlugge tram!
Vice versa gaan we voortaan met de tram!

Ieder die de route kent, zegt onmiddellijk content:
Die is door de R.ET. voortreff’lijk uitgekiend!
Want bij elke straat of laan tref j’al gauw een halte aan,
zo wordt met de tram dus elks belang gediend.
Zoek je in de stad vermaak moet je haastig naar de zaak...
neem de tram, hij is vlak bij je!
Heb j’als automobilist... in een glaasje je vergist...
neem de tram en laat je rije!
Als ‘k een hond was en een staart had, zou ik kwis’plen van plezier
maar nu zing ik met het koor mee en nu kwinkeleer ik hier:
Nu, nu gaan we met de tram! Met lijn vijf, de vlugge tram!
Vice versa gaan we voortaan met de tram!

Melodie: Naar de speeltuin

Lijn 5... fijn dat jij er bent!

Tekst: A. van Atten, uitgevoerd door vijfdeklasleerlingen 
van zeven Schiebroekse scholen, 24 januari 1969
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TandarTsprakTijk 
kasTanjesingel

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

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek

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

Vrijblijvend advies? 
Telefoon 010-418 05 15
www.spindlermakelaars.nl

FUNDA beoordeling
Ik zou deze makelaar aanbevelen.
Het team van Spindler staat altijd voor je klaar! 
Het ontzorgen en begeleiden bij de verkoop van 
de woning is in goede banen geleid door 
de makelaar(s). Wij zijn een tevreden klant!

Deskundigheid 9
Lokale marktkennis 9
Prijs/kwaliteit 9
Service & begeleiding 9
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te worden aangelegd. Daarvoor heeft de aannemer zelfs een eigen ecoloog 
in dienst. Dat is nodig; de aanleg van de weg gaat anders ten koste van veel 
groen. Taak voor de ecoloog om te zorgen dat zo min mogelijk groen verdwijnt 
en dat er zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan de groenomgeving. 
Zo wordt er op toegezien dat bomen zoveel als mogelijk is, niet gekapt maar 
verplaatst worden en komt er, waar wel gekapt moet worden, vervangend groen 
in de omgeving. Ook ziet de ecoloog erop toe dat het zand en de aarde die 
worden aangevoerd schoon zijn en niet bijvoorbeeld voorzien van zaden van 
de Japanse duizendknoop, een exoot die al op veel plaatsen al woekerend de 
natuurlijke begroeiing verdringt. 

technisch hoogstandje

Dat de aannemer een ecoloog in dienst heeft is een van de redenen waarom 
deze combinatie is uitgezocht voor de wegaanleg. Maar daarnaast telde mee 
dat de aannemer bereid was een bouwweg aan te leggen met de garantie dat 
er geen bouwverkeer door de woonwijk komt, dus ook niet over de Abeelweg 
en de Adrianalaan. Over de hele linie zal de weg zo energiezuinig mogelijk 
worden aangelegd, bijvoorbeeld met zonnepanelen voor de verlichting van weg 
en tunnel en een informatiecentrum waar uitgebreid kan worden bekeken en 
gesproken over alles rondom de aanleg van de weg. Er komen zelfs lespakketten 
voor scholen. Want de aanleg van deze weg is een technisch hoogstandje. Er 
moeten immers heel veel dingen op elkaar aansluiten en al die tijd moet het 
verkeer dat gewoonlijk over N209 en Doenkade gaat gewoon door kunnen gaan. 
Op de toelichting van de aannemer hoe dit gedaan zal worden werd vanuit 
het publiek opgemerkt “U heeft het echt tot op de millimeter uitgewerkt". Een 
waarderend woord dat, zoals het er nu uitziet, wel op zijn plaats is.

en nu de gemeente nog...
Na de uitleg over alles rondom de inrichting van de weg door RWS was men 
toch ook wel nieuwsgierig naar de herinrichting door de gemeente van het 
Schiebroekse Park. Daar gaat weliswaar geen meter vanaf, maar met een 
aarden wal ervoor, een ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein erlangs 
en een aantal nieuwe fietspaden verandert er toch het een en ander. Hoe 
staat het bijvoorbeeld met de Vensterbank van Schiebroek, waar gaan de 
reuzenpotten naar toe? Op die vraag bleef het eerst stil maar ten slotte kwam 
de aanwezige gemeenteambtenaar toch aan de perstafel fluisteren dat men 
met het inrichtingsplan voor het park wachtte tot de aannemer precies had 
uitgetekend hoe het tracé van de weg zou lopen. Een wat vreemde opmerking 
na alle kaarten en tekeningen die De Groene Boog had laten zien. Zou je een 
principeplan op kunnen maken denkt de leek dan. Maar kennelijk loopt de 
gemeente er graag nog even met een boogje om heen.

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

BUURTBIJEENKOMST RIJKSWEG A16

Nog even en het is 2019 en dan wordt definitief gestart met de A16 Rotterdam. 
De aanleg van deze weg, bij velen nog bekend als A13/16, heeft heel wat in 
beroering gebracht. De weg die in een boog loopt van het Terbregseplein naar 
het Kleinpolderplein gaat aan deze kant van de Rotte dwars door het Bergse 
Bos, vlak langs de Grindweg en de nieuwbouw 110 Morgen om (deels) over 
het tracé van de Doenkade uit te komen op de A13. Aan de andere kant 
van de Rotte gaat de weg door het Terbregseveld, een gebied dat zo druk 
bebouwd is dat hier en daar voor het tracé zelfs stukken achtertuin worden 
onteigend. Rijkswaterstaat (RWS) beseft dat dit heel ingrijpend is en heeft 
daarom, nadat dit jaar het definitieve besluit tot aanleg genomen was, een 
aantal buurtbijeenkomsten georganiseerd over verschillende delen van de weg. 
Zo worden voor Schiebroek bijeenkomsten georganiseerd die gaan over het 
gedeelte vanaf de Ankie Verbeek-Ohrlaan (AVOlaan) tot aan het kruispunt met 
de N471, ruwweg tot aan het viaduct langs het vliegveld.

opschuiven

In de eerste van deze bijeenkomsten werd vooral verteld over het voorbereidend 
werk rondom de weg zoals elektriciteitskabels, waterleidingen en de aanleg van 
een nieuw pompstation bij de Grindweg. Allemaal zaken die op zich interessant 
zijn, maar niet met direct merkbaar gevolg voor de omwonenden. Dat gold 
echter niet voor de verplaatsing van de volkstuinen uit de hoek Doenkade/
AVOlaan. Die werden “opgeschoven” in de richting van de nieuwbouw 110 
Morgen. In de praktijk betekende dat voor de volkstuinders dat zij helemaal 
opnieuw hun tuin moesten aanleggen. En dat terwijl een groot deel van hen al 
een keer eerder had moeten verhuizen voor aanleg van de wijk Nieuw Terbregge. 
Zowel de gemeente als RWS hebben hier vele uren overleg aan besteed, al dan 
niet uit goede wil…

communicatie

Met name RWS heeft zich tot dusverre van een goede kant laten zien wat 
voorlichting betreft. Er is een speciale website: www.a16rotterdam.nl met 
gedetailleerde kaarten en overzichten, en er worden buurtbijeenkomsten 
georganiseerd om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Op 28 
november was er weer zo’n bijeenkomst voor Schiebroek, een beetje bijzondere 
bijeenkomst, want de aannemer zou zich komen voorstellen. Alleen al de 
aankondiging hiervan leverde meer belangstellenden op dan RWS had gedacht. 
Reden om de bijeenkomst niet in het voormalig deelgemeentekantoor, maar 
in het clubhuis van Hockeyclub Rotterdam te beleggen. Per slot staat die club 
straks pal achter de weg. Helaas regende het op de betreffende avond hard 
zodat zicht vanuit het clubhuis op het toekomstig tracé niet mogelijk was, maar 
op de op het scherm geprojecteerde kaarten kon steeds aangewezen worden 
waar de hockeyclub lag en dat hielp! 

ZandwaLLen

Op die kaarten was een wirwar te zien van lijnen, van op- en afritten bij de 
AVOlaan, de A16 zelf, de ontsluitingsweg bedrijventerrein, fietspaden en 
rotondes. En niet te vergeten de bouwweg waarlangs het materieel voor de 
wegaanleg aangevoerd gaat worden. Te beginnen met een gigantisch zandbed 
om de grond voor het tracé te laten inklinken. Een van de eerste dingen die de 
omwonenden dan ook van de bouw gaan merken zijn hoge wallen van zand. 
Maar die zakken dus in, zei de aannemer, het wordt zo hoog niet! 
De aannemer presenteerde zich voor dit project onder de naam “De Groene 
Boog”, een combinatie van drie bedrijven. De boog als naam vanwege de 
gebogen vorm van de weg en groen omdat de weg zo ecologisch mogelijk dient 

www.a16rotterdam.nl
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Recent via EDHM verkochte woningen in Schiebroek:

Mogen wij ook UW woning verkopen?

Met dank voor het in ons gestelde vertrouwen.
In 2019 staan wij weer graag voor u klaar!

Tjaskerlaan 81

Secretariestraat 28Spinbollaan 49Tjaskerlaan 15

Secretariestraat 28

Merry Christmas 
&

A Happy New Year!
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Recent via EDHM verkochte woningen in Schiebroek:

Stijlvolle en charmante vrijstaande jaren '30 VILLA met een rijke historie gelegen op 4.177 m² eigen grond! Dit pand leent zich ook uitstekend voor 
zakelijk gebruik. Deze unieke, in 1928 gebouwde, vrijstaande villa met veel allure en een riant woonoppervlak van ca. 390 m2 is gesitueerd op 
een zeer ruim perceel voorzien van een dubbele vrijstaande stenen garage, tuinhuis en grote oprit! De statige villa beschikt over talloze prachtige 
stijlelementen zoals originele glas-in-loodramen, authentieke betegeling, fraaie gebrandschilderde ramen en (schuif)deuren ondermeer met 
afbeeldingen van de vier seizoenen, verwerkt in de buitengevelmuur van de prachtige trappartij naar de eerste verdieping. Zodra u de bordestrap 
betreedt en de woning binnenstapt ervaart u de bijzondere sfeer van weleer!
Historie: Villa ‘De Heul’ is ondermeer bewoond geweest door Cornelis Verolme, een van de grootste scheepsbouwers van Nederland. In die 
periode zijn in deze villa vele bijzondere gasten ontvangen waaronder Prins Berhard. Deze zeer bijzondere villa stond destijds in het kenmerk van 
gezelligheid. Gasten kwamen graag bij villa De Heul. Er was altijd eten en drank in overvloed. De villa werd onderhouden, ‘gerund’ en zelfs ook 
medebewoond door bedienden. Het uit 1928 stammende pand is uniek voor Ridderkerk en omgeving.

Dit landgoed, bestaande uit een tweetal percelen, biedt ruimte, rust en privacy rondom en is tevens uitermate geschikt en bestemd om wonen en 
kantoor/werken te combineren! Of denk bij voorbeeld ook aan de mogelijkheid van het toevoegen van een ‘mantelzorgwoning’. Ligging op een 
centrale plek, om de hoek van het Oosterpark, sportvoorzieningen, direct nabij het centrum, supermarkten, winkels, restaurant, scholen (basis- en 
middelbaar onderwijs) en een speelplaats voor de deur. Tevens gunstige ligging op korte afstand van ondermeer de steden Rotterdam en Dordrecht. 
Grote oprit voor een aantal auto’s te parkeren op eigen terrein.
Vraagprijs  1.495.000,-- k.k.  Wij geven u graag een rondleiding!

Villa ‘De Heul’, Kerkweg 217 te Ridderkerk

Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies. 
Tel. 088-111 2300 of mail naar info@edhm.nl
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Op 12 december 2018 verschijnt: “En voor mij een fles Sunrise!,” een boek over 
de van 1938-1978 in Hillegersberg en Schiebroek gevestigde limonadefabriek  
Sunrise. Het boek is geschreven door Marcel Hendriks en is een vervolg op het 
eerder verschenen boek “Bouwers & Bottelaars” van Jan Cees van Duin. 

bouwers en botteLaars

In “Bouwers & Bottelaars” behandelde Jan Cees van Duin de stedebouwkundige 
ontwikkeling van Hillegersberg en Schiebroek in de eerste helft van de 20ste 
eeuw, waarbij de Rotterdamse ondernemersfamilie Hendriks de hoofdrol 
speelt. Globaal werd aandacht besteed aan hun andere tak van ondernemen: 
de Sunrise limonadefabriek en "het bottelen van limonade en de groothandel 
in wijn, bier en sterke drank". Sunrise frisdranken, welke Rotterdammer van 
boven de vijftig kent het merk niet? De onvergetelijke en ongeëvenaarde smaak 
van de diverse limonade gazeuses, gebotteld in een karakteristieke elfkantige 
fles met lichtblauwe plastic dop… Het staat in menig collectief geheugen 
gegrift. Generaties zijn er mee opgegroeid. Decennia lang was de Sunrise 
limonadefabriek een begrip in de regio. En toentertijd bovendien één van de 
grotere werkgevers in Hillegersberg en Schiebroek. De fabriek stond van 1958-
1978 aan de Weegbreestraat in Schiebroek.
In het archief van de familie Hendriks lag nog veel historisch 'limonade 
materiaal', waar in 'Bouwers & Bottelaars' geen plaats voor was. 

"EN VOOR MIJ EEN FLES SUNRISE!”
Een nieuw en boeiend boek over een oer-Rotterdamse limonadefabriek (1898-1978)

Jan Cees van Duin
Stichting Histories Hillegersberg

frisdrank-archieven en interviewde enkele oud-werknemers van de 
limonadefabriek. Zijn eigen herinneringen komen natuurlijk ook aan bod. Het 
wel en wee van een 'limonade familie’ wordt in "En voor mij een fles Sunrise!” 
direct uit de eerste hand belicht. Tachtig jaar unieke 'frisdrank geschiedenis' 
komt tot leven. 
Het is een vlot geschreven en rijk geïllustreerd boekwerk dat een blijvend 
naslagwerk is van een deel van de geschiedenis van Hillegersberg, van 
Schiebroek en van de Nederlandse limonade-industrie.

De zogenaamde 'Jantjereclame' 
uit de jaren 50 en 60

archief

In het archief van de familie 
Hendriks lag nog veel historisch 
'limonade materiaal', waar 
in 'Bouwers & Bottelaars' 
geen plaats voor was. Marcel 
Hendriks, achterklein-zoon 
van Johannes Hendriks Sr., 
de oprichter van de ‘Sunrise 
limonadefabriek’, vond het 
daarom de hoogste tijd om 
ditmaal zelf de pen eens ter 
hand te nemen. Hij verzamelde 
boeiende verhalen en 
anekdotes van familieleden, 
verdiepte zich in diverse
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De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille begin. 
Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikke-
ling. Een ‘must have’ in uw boekenkast, een mooi geschenk 
voor een verjaardag. Bent u Schiebroekenaar of kent u 
iemand die ooit in Schiebroek gewoond heeft en er nog steeds 
met liefde over spreekt? Dan is dit boek echt een aanrader!

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

Geschiedenis van Schiebroek

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

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN (deel 53)

Deze rubriek gaat over mensen die wonen of gewoond hebben in tuinstad 
Schiebroek. Sommigen hebben hun jeugd hier door gebracht en hebben er 
fijne herinneringen aan, anderen zijn hier op latere leeftijd komen wonen 
en hebben zich verbaasd over het dorpse karakter van dit deel van de stad 
Rotterdam. Zo ook Henk van Niekerk en zijn vrouw Hanneke de Jager. 

aLLes nieuw

"Ruim tien jaar geleden zijn wij vanuit Alkmaar naar Schiebroek gekomen” 
vertelt Henk van Niekerk. “Onze zoon speelde cello en had auditie gedaan bij 
Dhr. Stegenga, cellist bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Hij wilde hem 
wel coachen en dat kon in Rotterdam, waar hij een dag per week les gaf aan 
het conservatorium en de havo voor muziek en dans. 
Het was een prachtige kans voor onze zoon. In de zomer van 2007 heeft hij op 
school in Rotterdam auditie gedaan. Reuze streng allemaal. De theorie kwam hij 
goed door en het spelen konden wij door een glazen wand volgen. Een aantal 
mensen zou beoordelen of hij voldoende talent had. Hij kwam erdoor, hoewel 
we dat niet durfden hopen. En dat betekende dat alles ging veranderen. Nieuwe 
baan, nieuwe school, nieuw huis."

de omsLag

"Het vreemde was, dat in Noord-Holland alleen de negatieve verhalen van de 
stad doorkwamen", vervolgt Henk. "Pim Fortuijn, Leefbaar, noem maar op. De 
mensen om ons heen schrokken dan ook toen ze van ons besluit hoorden. Wij 
waren heel verbaasd toen we in Rotterdam arriveerden. Wat een wereldstad, 
die hoge gebouwen zag je in Alkmaar niet. Toen eenmaal het besluit genomen 
was te verhuizen, werd ons door vrienden aangeraden een huis te zoeken in de 
Tuinstad Schiebroek. We hebben een weekend gekampeerd in Vlaardingen en 
zijn door Schiebroek gaan lopen, gewoon om te voelen hoe het zou kunnen zijn 
om daar te wonen. Overal hebben we gelopen, op de Peppelweg, maar ook in 
de kleine straatjes. Bij de Italiaan hebben we op het terras een ijsje gegeten. 
Dat weekend hadden we meteen het gevoel dat het wel goed zat. Een dag later 
hebben we ons huis in Alkmaar te koop gezet en binnen een week was het 
verkocht". 

"Vooraf hadden we op internet gezocht naar een huis en op dezelfde dag dat 
onze zoon auditie deed, bezochten we twee huizen, waaronder het huis waar we 
nu wonen. We besloten toch vrij snel voor dit huis te kiezen en na de overdracht 
hadden we precies een week om het huis bewoonbaar te maken voordat onze 
zoon naar school moest. De slaapkamers maakten we alvast in orde, in ieder 
geval die van onze zoon. We sliepen bij hem op de kamer en de hond sliep 
onder de hoogslaper. Het huis was nog in de stijl van de jaren ‘70, dus daar 
hebben we heel veel werk aan gehad."

     lees verder op pagina 13

Henk van Niekerk
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Er staat Schiebroek een heuse scholencarrousel te wachten. Niet alleen 
staat er nieuwbouw op stapel voor het Wolfert Dalton College op de hoek 
Argonautenweg/Jasonweg, maar op die locatie komt ook de VSO (voortgezet 
speciaal onderwijs)afdeling van de Mytylschool De Brug. Die school is nu 
nog gehuisvest aan de Ringdijk. De overige afdelingen van deze school 
verhuizen samen met het ernaast gelegen Rijndam Revalidatiecentrum van de 
Ringdijk naar een nieuw te bouwen complex op het terrein van het voormalige 
Noordrandcollege aan de Hazelaarweg.

Behalve de Mytylschool komt daar ook de Tyltylschool (onderwijs voor 
meervoudig gehandicapte kinderen) die nu nog in Rotterdam-Charlois is 
gevestigd. Het nieuwe scholencomplex gaat Onderwijs- en Revalidatie Centrum 
(ORC) De Hazelaar heten. De verouderde locatie aan de Ringdijk zal, na alle 
uitverhuizingen, worden gesloopt en plaatsmaken voor woningbouw.

De kinderen die op deze locaties onderwijs gaan genieten, komen uit alle 
delen van Zuid-Holland en worden met auto’s en vooral busjes naar en van 
school gebracht. Dat zijn er heel veel. Daarom worden de beide nieuwe locaties 
voorzien van een ruime parkeergelegenheid, zodat er straks in ieder geval geen 
parkeeroverlast meer zal zijn. Maar dat er straks vele tientallen personenbusjes 
dagelijks over vooral de Abeelweg heen en weer gaan rijden is nog wel een 
punt van zorg. Niet alleen heeft het wegdek van de Abeelweg de twijfelachtige 
reputatie om tot de slechtste van Schiebroek te behoren, maar er zijn daar ook 
scholen en sportverenigingen gevestigd. Die zorgen nu al voor extra verkeers- en 
parkeerdrukte.

Hoewel de nieuwbouw van beide scholen alleen maar is toe te juichen (alle 
kinderen en zeker die van de Mytyl- en Tyltylscholen hebben recht op goede 
onderwijsfaciliteiten) moet er ook aandacht komen voor een oplossing voor 

deze verkeersbewegingen door Schiebroek. De leden van de gebiedscommissie, 
die recentelijk door de schooldirecties op werkbezoek waren uitgenodigd, leken 
van de noodzaak daarvan in elk geval al wel overtuigd.

Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website:https://www.
rotterdam.nl/wonen-leven/hazelaarweg
Daarin vindt u behalve de bewonersbrief ook een e-mailadres voor eventuele 
vragen:  ORCdeHazelaar@rotterdam.nl.

SCHOLENCARROUSEL IN SCHIEBROEK
Ton van Eijsden
secretaris Leven in Schiebroek, 
lid gebiedscommissie HiS

WAAROM LiS-MAGAZINE BELANGRIJK IS

In het afgelopen jaar is het pijnlijk duidelijk geworden dat de 
communicatie tussen overheid en burgers minder wordt. Hart van 
Holland, het wijkblad dat wekelijks uitkwam en waar u veel informatie 
vond over wat er in uw directe woonomgeving allemaal gebeurde, hield 
op te bestaan. Wat rest is De Havenloods, die wel met een wekelijkse 
frequentie uitkomt maar helaas niet groot genoeg is om al het 
wijknieuws te vermelden en ook niet overal bezorgd wordt. 

LiS-magazine, het wijkblad van uw bewonersorganisatie komt zes keer 
per jaar uit. Dat betekent dat we niet altijd in kunnen springen op de 
actualiteit, maar gelukkig kunnen we daar de website voor gebruiken. 
Het blad wordt samengesteld door wijkbewoners met hart voor 
Schiebroek. Het zijn mensen die de voelhorens uit hebben staan voor 
ontwikkelingen die het woon- en leefklimaat in Schiebroek beïnvloeden 
of soms zelfs bedreigen. En dat is hard nodig, want kritisch zijn op wat 
er in deze tijd op je afkomt, is belangrijk. Het magazine verschijnt sinds 
december 1955 en wordt (nog steeds) goed gelezen. Dat is op zich 
bijzonder en het verklaart de grote betrokkenheid van de inwoners van 

Schiebroek. Om samen te werken aan het behoud en verbetering van 
het woon- en leefklimaat in onze tuinstad is optimale communicatie 
noodzakelijk. De combinatie van blad en website komt daaraan 
tegemoet. Het is de expliciete wens van de redactie én het bestuur van 
LiS om er voor iedereen te zijn, niet alleen voor de mensen die met een 
computer om kunnen gaan. Alleen... het blad kost een aardige duit. Op 
allerlei manieren wordt getracht de kosten zo laag mogelijk te houden, 
maar 8000 exemplaren van zestien pagina's kosten gewoon een boel 
geld. Vandaar een oproep aan u om het blad te steunen met een 
bijdrage naar draagkracht. Wij waarderen het zeer als u ons hiermee 
verblijdt. U kunt het bedrag overmaken op rekening

NL 97 rabo 0314 110402 

t.n.v. sbo Leven in schiebroek. 

dank u weL.
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bed and breakfast

"Omdat het niet te doen was om heen-en-weer te reizen besloten we om 
tijdelijk in een bed and breakfast te gaan in Hillegersberg, weer gevonden op 
internet. Dat was werkelijk alleraardigst. We hebben nog steeds contact en de 
heer des huizes heeft ons zelfs een tijdje geholpen met de verbouwing. Mijn 
ouders zijn inmiddels ook naar Schiebroek verhuisd, zodat we weer heerlijk bij 
elkaar konden wonen".

openheid

"Het grote verschil met Alkmaar is, vinden wij, het leven in een multiculturele 
samenleving, alles komt hier samen. En wat ons ook opvalt is de openheid 
van de mensen, de directheid. In Alkmaar heb je meer tijd nodig om de 
mensen te leren kennen. We woonden hier net en er was meteen contact, met 
buren, met de bewoners van het naastliggende straatje. En als je een winkel 
binnenging, werd je bijvoorbeeld gewoon aangesproken door iemand die er net 
boodschappen deed. Hoewel we de eerste keer dachten dat het toeval was, 
bleek al ras dat het heel Rotterdams is. Hier hebben mensen geen muur om 
zich heen. Wij voelen ons hier prettiger dan in Noord-Holland. We zouden niet 
meer terug willen."

vervolg pagina 11 - Schiebroek van Toen (deel 53)

Bij DOCK, op sportscholen in de buurt en via het Rode Kruis worden voor 
EHBO'ers en burgerhulpverleners regelmatig reanimatiecursussen gegeven. Zo’n 
cursus volgen kan levens redden. In de cursus leren deelnemers ook omgaan 
met een AED. Een AED is een apparaat dat in geval van een hartstilstand helpt 
bij de reanimatie. De beschikbaarheid van een AED is van groot belang bij een 
reanimatie.

aed’s in schiebroek

In Schiebroek hangt al een aantal AED’s. In verzorgingshuizen, bij huisartsen en 
bij de Buurvrouw hangen ze bijvoorbeeld. Op het kaartje staan de bestaande 
locaties van AED’s. Om het netwerk in Schiebroek, maar ook het netwerk in 
Nederland compleet te maken vragen we u als lezer om via www.hartslagnu.
nl een AED toe te voegen als die nog niet op het kaartje staat. Via de app van 
HartslagNu of Rode Kruis is snel te zien waar de AED’s hangen voor het geval je 
die nodig hebt.

buurtaed
Een AED in je buurt is onmisbaar om levens te redden. Met BuurtAED heb je 
een AED voor jouw buurt zo voor elkaar. In 30 dagen zamel je samen met je 
buren het bedrag in voor een AED + buitenkast. Zo zorg je samen voor een 
veiligere buurt. 

AED – DAAR RED JE LEVENS MEE!

aed in de buurt van LevensbeLang

Een AED geeft iemand met een hartstilstand een elektrische schok. Die kan 
ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands 
leven redden. Een ambulance is niet altijd op tijd bij een slachtoffer. Daarom 
zijn er meer AED's in woonwijken nodig. Hangt er in jouw buurt al een AED?

samen geLd inZameLen voor een buurtaed
De meeste mensen zijn thuis als ze een hartstilstand krijgen. Dan is het een 
fijn idee dat er een AED op de hoek van jullie straat hangt. Zamel nu op een 
makkelijke manier geld in met je buren voor een BuurtAED, met een korting van 
tenminste € 970,-. Meer informatie kunt u vinden op de website https://www.
hartstichting.nl/reanimatie/maak-jouw-wijk-veiliger

dichtbij

"We genieten van dat dorpse karakter, terwijl je toch onderdeel bent van een 
grote stad. Alles is zo dichtbij. De Peppelweg is gezellig, de markt op vrijdag 
en als je iets uit de stad nodig hebt, dan stap je even op de tram of de metro. 
Regelmatig bezoeken wij de bibliotheek in de stad en in Schiebroek. Het is een 
prachtige omgeving, waar je heerlijk kunt fietsen. We hebben het natuurlijk heel 
druk gehad met de verbouwing, maar langzamerhand krijgen we meer tijd om 
alles te bekijken."

prachtige omgeving

"Heel in het begin toen we net aan het klussen waren, moest de hond worden 
uitgelaten. In de verte zagen we wat bomen en daar liepen we even heen. Het 
bleek een heel park te zijn, waterpartijen, koeien, noem maar op. We zijn in een 
prachtige omgeving gekomen, waar het groen op loopafstand is en waar we elke 
dag van genieten."

reageren op dit artikeL?
Wilt u reageren op dit artikel of zelf uw verhaal vertellen? Stuur dan een e-mail 
naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
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Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam, 
telefoon 418 87 27

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

maakt uw party compleet!

Dotterbloemstraat 19  Fax.010 - 422 65 99    

3053 JV Rotterdam  info@boboverhuur.nl   

Tel. 010 - 422 29 13  www.boboverhuur.nl 
   

JUWELIER Y. COMMEREN

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!

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)

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKKING

Wij verzorgen voor u uw:

Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

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

Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
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DONATIES
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u 
uw bijdrage storten t.n.v. Samenwerkende 
Bewonersorganisaties Schiebroek.

REDACTIE
Redactie: Marijke van Seventer, Kees Keller 
en Margot Leeninga 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: redactie
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 
28 februari 2019. U kunt uw kopij vóór 10 
februari 2019 inleveren bij: 
Leven in Schiebroek, Antwoordnummer  
5017, 3050 VB  Rotterdam (geen postzegel!).
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. C. van Gelder, tel. 422 77 28 
Blok’s Paperwork
www.blokspaperwork.org
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Buurtambassadeurs Schiebroek-Zuid
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

LiS-SECRETARIAAT/ADVERTENTIES
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl
Tel. 06-15373109. 

sbo Leven in Schiebroek

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

LIDORGANISATIES: 
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
info@ocschiebroek.nl
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. van Es, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

CSI SCHIEBROEK

VUURWERK
Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke, mooie traditie. Dat vindt ook de 
politie. Maar elk jaar worden zij én ziekenhuizen geconfronteerd met verminkte 
kinderen en volwassenen door verkeerd gebruik. Voor een belangrijk deel is dat 
te wijten aan illegaal, meestal zwaar, vuurwerk waarop gebruiksaanwijzingen 
en vaak ook lonten ontbreken. De tip van de politie voor een zo veilig 
mogelijke jaarwisseling: houd het bij legaal vuurwerk en houd je goed aan de 
voorschriften die daarop staan. Niemand wil het nieuwe jaar in met schade of 
letsel.

Bij veel ongevallen is sprake van verboden vuurwerk zoals mortierbommen, 
Bengaals vuur, Chinese rollen en lawinepijlen. Het wordt illegaal aangeboden. 
Wie het opslaat, neemt grote veiligheidsrisico’s met kans op massa-explosies. 
Om die reden pakken politie en justitie de handel, het vervoer én de opslag 
ervan hard aan. Iedereen die weet waar illegaal vuurwerk is opgeslagen en 
wordt verkocht, wordt door de politie geadviseerd de anonieme tiplijn 0800-
7000 te bellen. Voor uw eigen veiligheid en die van uw omgeving. Hebt u 
overlast van vuurwerk? Bel dan 0900-8844.

Worden er vernielingen gepleegd met vuurwerk bel dan 112.

veiLig vuurwerk

Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerkhandelaren, moet voldoen aan een 
aantal eisen. Daarmee wordt het afsteken ervan zo veilig mogelijk gemaakt. 
Goedgekeurd vuurwerk is altijd voorzien van een lont, het opschrift ‘Geschikt 
voor particulier gebruik’ en een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Wie deze 
gebruiksaanwijzing volgt maakt weinig kans op ongelukken. Legaal vuurwerk 
mag door iedereen vanaf 16 jaar op 28, 29 en 31 december worden gekocht 
en uitsluitend op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur worden 
afgestoken . 

nog één tip van de wijkagenten

Ruim direct na de jaarwisseling de vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat de 
volgende ochtend ongelukken kunnen gebeuren met kinderen die ermee willen 
spelen.  De wijkagenten Schiebroek wensen u een fijne en veilige jaarwisseling 
toe. Graag tot ziens in de wijk of bij het spreekuur ! 

Wijkagenten Schiebroek: Martin van der Heijden, Frits Knulst 
E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl

Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek

SPREEKUUR WIJKAGENTEN

Iedere eerste vrijdagochtend van de maand 
houden we een kort spreekuur in de wijk. 
U vindt ons dan bij VERHAGE aan het 
Rododendronplein. Kom gerust bij ons langs 
voor 'Coffee with a cop'.
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Meesterlijk in vertrouwd (ver)bouwen!
Aannemingsbedrijf  E.J. Bouwmeester is al sinds drie generaties werkzaam in Rotterdam 
en omstreken. Binnen ons vakgebied voeren wij complete verbouwingen, restauraties en 
nieuwbouw uit. Ook het dagelijks onderhoud hoort daar bij. Al met al bieden wij u het hele 
pakket, van A tot Z. Onze afspraken komen we na én we vinden het vanzelfsprekend om 
kwaliteit te leveren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aannemingsbedrijf E.J. Bouwmeester B.V., Adrianalaan 381, 3053 JB Rotterdam
Tel. : 010 - 422 41 22

www.bouwmeesterrotterdam.nl - info@bouwmeesterrotterdam.nl 

HEMA    DELI  MARKT


