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Een wandeling door Schiebroek. Gaat u mee?
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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
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paG. 3:   Verkeersperikelen (VerVolG)

paG. 5:   De tranen Van De boekhanDel

paG. 7:   onDersteboVen!

paG. 8/9: een wanDelinG Door schiebroek

paG. 11:  schiebroek Van toen

paG. 15:   VeiliG met Vakantie

IN DIT BLAD o.a.

VERKEERSPERIKELEN (VERVOLG)

De binnenkort (augustus) te starten werkzaamheden aan het 
kruispunt Kleiweg-Uitweg-Rozenlaan, zoals u in onze vorige 
editie kon lezen, hebben nu ook geleid tot schriftelijke 
vragen aan het College vanuit de  gemeenteraad. Vooral 
het gebrek aan communicatie naar de bewoners van 
Hillegersberg en Schiebroek was voor een lid van de 
CDA-gemeenteraadsfractie aanleiding het college om 
opheldering te vragen. 

Zwarte piet
De indruk bestaat dat gemeentewerken de ‘zwarte Piet’ 
doorschuift naar de aannemer die de werkzaamheden gaat 
uitvoeren. Zelfs bewoners die zich desgevraagd hebben 
aangemeld om in een klankbordgroep plaats te nemen,  
hebben nog altijd geen enkele informatie ontvangen. Hoe 
de omleidingen worden aangegeven en zo ja, welke 
maatregelen er getroffen worden om de onontkoombare 
extra hinder te beperken is nog altijd niet bekend. 

ringdijk uitgesteLd
Wat wel bekend is geworden is dat de werkzaamheden 
aan de Ringdijk pas plaats zullen gaan vinden nadat 
de verlengde A16 gereed is gekomen. Pas dan zal de 
Ringdijk tussen de Jasonweg en de Melanchtonweg worden 
opgehoogd en worden voorzien van ‘fluisterasfalt’ 
Let wel, het stuk Ringdijk tussen de Uitweg en de 
Melanchtonweg wordt wel aansluitend aan de werken op 
de Kleiweg-Uitweg aangepakt (versmallen en asfalteren) .

verkeersveiLigheid rondom FatimaschooL
Een andere zaak is de verkeers(on)veiligheid rondom 
de Fatimaschool. Zoals bekend wordt op het terrein 
van de inmiddels gesloopte Mattheusschool een nieuw 
schoolgebouw voor de Fatimaschool gebouwd. Thans zijn 
600 leerlingen nog over drie verschillende locaties in de 
wijk ondergebracht. In de nieuwe situatie is plaats voor 

ton van eijsden

zo’n 750 leerlingen. Dat heeft ontegenzeggelijk gevolgen 
(lees: toename) voor de verkeersdrukte en daarmee de 
verkeersveiligheid in de straten rondom deze school. 
Haastige ouders in auto’s die kriskras worden geparkeerd 
versus fietsende kinderen en andere bakfietsende ouders 
vormen nu al een probleem en dat zal dus alleen maar 
groter worden. Vooral bewoners van de smalle Vuurpijlstraat 
hebben hun bezwaren daarover geuit en hun zorgen 
worden gedeeld door de bewonersorganisatie, de leden 
van de gebiedscommissie en ook het bestuur en de directie 
van de school. Omdat alle neuzen voor wat betreft de 
aandacht voor de verkeersveiligheid dezelfde kant op 
staan zal er op korte termijn overleg gaan plaats vinden 
om daarvoor oplossingen te zoeken en om de gemeente 
(Stadsontwikkeling) te overtuigen van de noodzaak om ook 
daadwerkelijk passende maatregelen te treffen.

Het stond op de tekening…..
De tramhalte op het Kastanjeplein voor de Goede 
Herderkerk is ondanks protesten al enige tijd geleden op-
geheven. De haltepaal en de abri verdwenen al snel 
en onlangs werden ook de tramsporen en de bestrating 
vernieuwd. Wat bleef c.q. werd teruggeplaatst was een 
prullenbak (model Rotterdamse stijl…). Volstrekt nutteloos, 
want de tram rijdt er zonder te stoppen voorbij, er staan 
geen reizigers meer te wachten en niemand heeft daar 
verder meer iets te zoeken. 
Maar ja, het stond op tekening, dus… 

Topdrukte in smalle Vuurpijlstraat
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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.

UW WONING VERKOPEN?

Wij staan graag voor u klaar. Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies!

088 111 23 00         info@edhm.nl
06 33 36 70 13        edhm.nl

Tjaskerlaan 76, 3053 HR Rotterdam-Schiebroek
Houtzaagmolen 99, 2986 GE Ridderkerk-Drievliet
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DE TRANEN VAN DE BOEKHANDEL

Voorheen was er een soort gretigheid waarmee mensen 
boeken kochten; er mocht niets gemist worden. Nu is er 
mindfullness... je ruimt op in het hoofd, je ruimt op in het 
huis. Impulsaankopen zie je steeds minder. We hebben 
een crisis achter de rug, er is een kleinere winkelstraat 
en tegenwoordig kun je overal boeken kopen, zelfs in de 
supermarkt. En er wordt 'anders' gelezen, op een tablet 
of e-reader. Allemaal factoren die, naast mijn leeftijd, 
een rol gespeeld hebben bij het besluit om met de winkel 
te stoppen. Sommige mensen denken dat de Bibliotheek 
ook een factor was, maar niets is minder waar. We 
waren ongelooflijk blij dat de Bibliotheek zich hier in de 
winkelstraat vestigde. We hebben altijd samengewerkt en 
hebben ook hetzelfde culturele doel. Met elkaar hebben we 
ook drie prachtige lezersavonden georganiseerd in de Bieb, 
met Kader Abdolah, Franka Treur en Wanda Reisel."

wat bLijFt: de LeescLub en de poëZiecLub 
We zijn heel blij dat de poëzieclub o.l.v. Piet Jansen en 
de leesclub van de boekhandel blijven bestaan. Zij zullen 
ongetwijfeld de mensen weten te vinden; eerst gaan ze op 
zoek naar een geschikte locatie.
Karin, Carolien en ik houden tot eind juli de winkel open. 
Het is een lang proces geweest en een moeilijk besluit. Het 
is voor mij nu tijd om tot rust te komen en te gaan genieten. 
Zonder tijdklok of horloge, maar wel met een boek. En als ik 
straks ergens in de natuur zit te mijmeren, weet ik dat ik een 
prachtige tijd in het fijne Schiebroek heb gehad, waar ik 
met veel dankbaarheid en plezier op terugkijk." 

Er kwam er een e-mail binnen die twee keer moest worden 
gelezen. Gevolgd door ongeloof en een bijna ontredderd 
gevoel. "De tranen van de Boekhandel" luidde de kop met 
daaronder het bericht dat boekhandel Coelers stopt. Reden 
genoeg om langs te gaan voor een gesprek. 

Op de vraag of ze zich de dag nog herinnert dat ze de 
winkel binnenstapte, begint eigenaresse Henriëtte Coelers 
te lachen. "Jazeker, ik was achttien jaar oud en het was 
een heel bewuste keuze. Verder studeren wilde ik niet en 
mijn ouders lieten ons daar vrij in. Na mijn eindexamen 
ben ik met vakantie gegaan en bij terugkomst heb ik me 
bij het arbeidsbureau gemeld. In de kaartenbak stond een 
vacature bij boekhandel Bokhorst (voorloper, red.). Nu 
moet je weten dat ik echt tussen de boeken opgegroeid 
ben, dus ik aarzelde geen moment. Naast de vierjarige 
avondopleiding voor de boekhandel  die ik ging doen 
was het enige commentaar van mijn vader: "Zorg er maar 
voor dat je filiaalchef wordt". Nog geen jaar later overleed 
hij plotseling en toen ik rond de eeuwwisseling de zaak 
overnam heb ik, ter nagedachtenis aan mijn vader, mijn 
meisjesnaam aan de winkel gegeven." 

van een naar drie 
Twee jaar na de overname van boekhandel Schiebroek 
(opvolger boekhandel Bokhorst, red.) kwam de 
schoenenzaak ernaast leeg; het was een dubbele winkel. 
"Hoe het kwam weet ik echt niet, maar toen de verhuurder 
langskwam, zei ik spontaan dat ik eens wilde praten over 
het naastgelegen pand. Binnen een week was het rond 
en moesten we plannen maken voor het opknappen en 
verbouwen van de winkel. Een hectische tijd, maar het lukte 
allemaal dankzij het team. Karin en Carolien hebben mij 
altijd ongelooflijk gesteund en geholpen, zonder hen was dit 
niet mogelijk geweest."

webwinkeL
"In een later stadium zijn we gestopt met de verkoop 
van kantoorartikelen en tijdschriften", vertelt Henriëtte. 
"Het kwam eigenlijk door een mannelijke klant die me er 
terloops op attent maakte dat we relatief weinig boeken 
voor mannen hadden. In feite was dat een eye-opener. We 
zijn toen overgestapt naar de Libris-organisatie, waarbij 
je ondersteund wordt om o.a. het assortiment beter af te 
stemmen op het publiek. Het bracht nog meer voordelen: er 
kwam een website, een webshop en ook op social media 
kon je ons vinden. Wat dat laatste betreft moet je echt wel 
oppassen dat het niet een dagtaak wordt. Maar ook daarin 
bood Libris ondersteuning door handige tips. We deden 
mee met de Schrijversavonden van het Kunstfestival in 
Castagnet en later kwamen er High-tea-zondagmiddagen en 
After-eight-avonden. We hebben er met het team ook intens 
van genoten."  

veranderingen
"Wat wel veranderd is, is het lezen en kopen van boeken. 

margot Leeninga
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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) 

Met onze kennis in huis, samen voor succes!

010 418 05 15
info@spindlermakelaars.nl
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ONDERSTEBOVEN!
INSCHRIJVEN VOOR KUNSTMARKT, KUNST IN ETALAGE EN ATELIERROUTE 
De tijd vliegt, dus voor dat je er erg in hebt is het weer september. En dat is 
voor de 27ste (!) keer de Maand van het Kunstfestival. Het thema van het 
Kunstfestival is dit jaar "Ondersteboven!" en de verschillende onderdelen 
zullen daar natuurlijk bijzondere aandacht aan besteden. Vanaf nu kunt u zich 
via de site www.kunstfestival.nl inschrijven voor de Kunstmarkt op zaterdag 
14 september, Kunst in de Etalage (van 2 t/m 29 september) en voor de 
Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg op zaterdag 21 en zondag 22 september 
2019. 

Creatieve denkers zijn van harte welkom bij het Kunstfestival. Heb je zin om 
mee te doen aan de verschillende activiteiten, stuur dan een e-mail naar 
info@kunstfestival.nl. Overigens kun je er natuurlijk ook voor kiezen om op de 
Dag van het Kunstfestival (zaterdag 14 september 2019) mee te werken in 
bijvoorbeeld het Kinderkookcafé of als gastvrouw/gastheer voor de kunstmarkt 
of de straatartiesten. Er is altijd wel iets waar je blij van wordt, dus schroom 
niet om contact met ons op te nemen. Nadere informatie: www.kunstfestival.nl, 
info@kunstfestival.nl

SCHIEBROEK SCHOON!
Samen zwerfafval opruimen: doe je weer mee?

Binnenkort steken bewoners van Schiebroek de handen weer uit te 
mouwen met de opruimactie Schiebroek Schoon!
Zaterdag 6 juli 2019 van 10.30 tot 12.30 uur bent u meer dan 
welkom op het Rododendronplein 6a (bij Spindler Makelaars). 
U kunt de directe omgeving onder handen nemen, maar ook 
materiaal (handschoenen, grijpstokken en vuilniszakken) ophalen 
en aan de slag gaan in uw eigen straat of buurt. Voor kinderen 
zijn er felgekleurde hesjes. 

aanmeLden 
Als u zich aanmeldt, zorgen wij ervoor dat er voldoende 
handschoenen, grijpstokken etc. zijn. Aanmelden kan op: 
www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/actie?id=76310 
of via greenteam22@outlook.com. Bellen, ook voor meer info, kan 
naar: 06-41816113.

K

AED PEPPELWEG
Vanaf eind mei hangt er een 24 uur per dag bruikbare AED (een 
apparaat voor reanimatie bij een hartaanval) in Schiebroek. Het 
apparaat is geplaatst op de gevel van de Albert Heijn op de 
Peppelweg. Een AED kan mensenlevens redden. Als iemand een 
hartstilstand krijgt, zijn de eerste zes minuten cruciaal. Reanimatie 
binnen die zes minuten vergroot de overlevingskans enorm. De 
bediening van die AED is eenvoudig. Het apparaat ‘praat’ je 
erdoorheen, dus iedereen zou het kunnen. Burgerhulpverleners – 
een netwerk van vrijwilligers met een reanimatiediploma – die in 
de buurt van een melding zijn, krijgen bericht op hun telefoon als 
reanimatie in hun omgeving nodig is.
Via www.buurtaed.nl hebben buurtbewoners en ondernemers 
bijna het hele bedrag bij elkaar gebracht. Het resterende 
bedrag hebben ze van de gebiedscommissie gekregen, via het 
bewonersinitiatief. 

Meer informatie over burgerhulpverlening: www.hartstichting.nl
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WANDEL MEE DOOR TUINSTAD SCHIEBROEK...
Het mytylschoolgedeelte voor middelbaar onderwijs verhuist 
naar de andere kant van de Ringdijk, de Argonautenweg. 
Hier staat het Wolfert Daltoncollege. Ook dit zal worden 
gesloopt en vervangen door nieuwbouw ter plaatse. 
Inmiddels is er een keuze gemaakt voor een architect en 
is er een ruw schetsplan gepresenteerd (te lezen in de 
Havenloods van 22 mei) van de nieuwbouw voor Wolfert 
met daaraan gekoppeld de MytylHAVO. Oplevering zou in 
2021 moeten zijn, maar of dat dan al lukt?

De informatieavond over de bouwplannen voor Schiebroek 
op 7 mei jl. werd druk bezocht. Er moesten stoelen bijgezet 
worden in de zaal en nog moesten sommigen zich behelpen 
met een staplaats. Allemaal om te zien wat er de komende 
jaren in Schiebroek te gebeuren staat. Stadsontwikkeling, 
vertegenwoordigd door Stiene Pilon, accountmanager 
Schiebroek, hield een betoog over de visie van “de Stad” 
op Schiebroek voor de periode 2019 -2030. Een betoog 
dat alleen al vanwege het grote tijdvak waar het over 
ging vrij abstract was. Maar duidelijk werd: het accent 
ligt het komende decennium op groen en duurzaam. 
Waarbij duurzaam staat voor onderzoek naar alternatieve 
energievoorziening en groen voor behoud van het groen van 
Schiebroek. En dat begrepen de Schiebroekenaars maar al te 
goed: geen bebouwing van parken en singels te vrezen!
Maar zoals gezegd, het betoog bleef vrij abstract. Men was 
dan ook erg blij met het verhaal dat er op volgde: een lijst van 
wat er op dit moment en in de directe toekomst concreet staat 
te gebeuren in de wijk. Marijke van Seventer presenteerde 
de lijst in de vorm van een wandeling door Schiebroek, 
een wandeling om nog eens na te doen op een mooie 
zomermiddag. Voor alle wandelaars en de wat minder 
sportieven onder ons volgt hier nog een keer het overzicht, 
aangevuld met de laatste informatie, want de planning staat 
niet stil… 

Locaties rijndam revaLidatie
De route begint aan de Ringdijk, bij revalidatiecentrum 
Rijndam en de Mytylschool (school voor lichamelijk 
gehandicapte kinderen). Dit gebouwencomplex bevindt 
zich in slechte staat en zal rond 2021 gesloopt worden. 
Op de vrijgekomen locatie komt woningbouw. Hoe die er 
precies uit zal gaan zien is nog niet bekend, maar zoals 
al opgemerkt bij de presentatie, het zal zeker geen sociale 
woningbouw worden.

Om de locatie voor de rest van Rijndam te zien steekt 
u de rotonde over en gaat u over het pad tussen de 
witte abelen langs de gelijknamige Abeelweg naar de 
Berberisweg toe. Onderweg passeert u dan het grasveldje 
voor de Montessorischool Tuinstad. Dit grasveld is in 
het bestemmingsplan Schiebroek aangewezen voor 
woningbouw, maar hier zijn nog geen concrete plannen 
voor. Het grasveld zou maar zeer beperkt bebouwd kunnen 
worden omdat het grotendeels binnen de geluidscontourlijn 
van het vliegveld ligt. Niet een zeer kansrijke locatie voor 
een projectontwikkelaar zou je denken, maar de school 
houdt het toch scherp in de gaten. Het is een ideaal 
speelterrein voor de jeugd!

Op de hoek Abeelweg/Berberisweg, waar voorheen ook 
al een scholencomplex stond komt dan de nieuwbouw voor 
Rijndam Revalidatie en de Mytylschool. Het te bebouwen 
terrein is groot en dat moet ook wel, want in het nieuwe 
complex, De Hazelaar, wordt ook de Tyltylschool gehuisvest. 
Deze school voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte 
kinderen is nu nog gevestigd in Rotterdam-Zuid. Het zal 
een prachtige school worden met voldoende ruimte op 
eigen terrein om te rouleren voor de busjes waarmee de 
kinderen vervoerd worden. Maar diezelfde busjes zullen 
wel een groot probleem worden voor de wijk als ze rond de 
schooltijden met tientallen tegelijk over de Abeelweg rijden! 
Diezelfde Abeelweg waar dus al een school gevestigd is 
met dezelfde schooltijden. En er rijden ook busjes van de 
Openluchtschool aan de Olijflaan. Schiebroek houdt zijn Rijndam Revalidatie (locatie Ringdijk)

Wolfert Dalton, Argonautenweg

marijke van seventer
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WANDEL MEE DOOR TUINSTAD SCHIEBROEK...
Het voormalige schippersinternaat, dat naast de 
parkeerkelder ligt, wordt gesloopt en er komt een 
flatgebouw over de hele lengte van het terrein van het 
internaat en de parkeerkelder. Daarnaast komen er op de 
hoek Berberisweg/Villeneuvestraat een viertal woningen 
en zal achter het flatgebouw nieuwbouw komen voor de 
kinderopvang Prokino die nu nog in het internaat zit. De 
vergunning is al afgegeven, maar met de sloop en bouw 
moet worden gewacht totdat de andere bewoners van 
het internaat verdwenen zijn: vleermuizen! Als vleermuis 
geniet je natuurlijk van zo’n mooi park voor de deur. Dat 
geldt straks ook voor de toekomstige bewoners. Dat zullen 
huurders worden. Ongetwijfeld voor een ferme huurprijs. 

nieuwbouw FatimaschooL
Vanaf de Berberisweg – loop voor de aardigheid even een 
rondje door het park – gaat het langs de Kastanjesingel 
(Castagnetzijde) naar de Vuurpijlstraat. Hier komt de 
nieuwbouw voor de Fatimaschool. Het gebouw van de 
Mattheusschool en het ronde kleuterschooltje op het terrein 
zijn al gesloopt en op hun plaats komt de uitbreiding van de 
Fatimaschool. Dat wordt een enorm pand waar niet zoals nu 
250 maar 750 kinderen les zullen krijgen. De bewoners van 
de omliggende huizen vrezen voor ernstige verkeersoverlast: 
veel ouders zouden met hun auto  hun kinderen het liefst tot 
in de school rijden en staan nu al op de gekste manieren zo 
dicht mogelijk bij de ingang geparkeerd. Die ingang is aan 
de Vuurpijlstraat, een heel smal klinkerstraatje. 

hart vast, maar heeft op de wijkavond wel al suggesties 
gedaan voor alternatieve routes. Meest voorgesteld 
werd een ventweg speciaal voor schoolbusjes langs de 
Hazelaarweg. Een weg eindigend op het parkeerterrein 
van De Hazelaar, zodat er geen sluipverkeer mogelijk 
wordt van Schiebroek naar de Ankie Verbeek-Ohrweg. De 
gebiedscommissie, die moet adviseren over de gebiedsvisie 
en alles er omheen, was meteen overtuigd dat dit nodig is. 
Nu "de Stad" nog!

vLeermuiZen!
Aan de overkant van de toekomstige Hazelaar ligt de 
Schiebroekse Parkflat. Vanaf dit punt heeft u rechts een mooi 
uitzicht op het Schiebroekse Park en links een minder fraai 
zicht op een betonnen dek met roestige uitsteeksels en al 
bijna roestige hekken eromheen. Want dit bouwwerk – een 
parkeerkelder – ligt hier al heel lang lelijk en onaf te zijn. 
Boven deze kelder zou een flatgebouw worden gebouwd, 
maar dit is nooit van de grond gekomen. Letterlijk. Na veel 
gesteggel is er nu een nieuwe ontwikkelaar en een nieuw 
plan. 

Rust roest....

Dat wordt dringen met een verdrievoudiging van het 
leerlingaantal… De gebiedscommissie heeft het probleem 
aan de stad voorgelegd. Wie buiten die schooltijden de 
dan rustige Vuurpijlstraat uitloopt naar de Peppelweg 
en het Ganzerikplein, ziet daar de Vergeetmenietbuurt, 
zojuist verbouwd en geverfd. Havensteder heeft besloten 
het woningbezit in Schiebroek niet te slopen maar te 
verduurzamen met bijvoorbeeld dubbele beglazing. 
     lees verder op pagina 10

Locatie Hazelaarweg

Verkeersdrukte Vuurpijlstraat
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Bijgekomen van de schrik? Dan kunt u nu de mooie 
groene Meidoornsingel aflopen in de richting van de 
Wilgenplaslaan. Op de hoek hiervan staat nu nog de 
Verrijzeniskerk. Dit kerkgebouw zal worden gesloopt om 
op dezelfde locatie als kleine kerkruimte terug te komen, 
gekoppeld aan een nieuwbouwcomplex van Aafje. Aafje 
Schiehoven is nu nog gevestigd aan het uiteinde van de 
Meidoornsingel in een (foeilelijk) pand met verpleeg- en 
revalidatievoorzieningen. In datzelfde pand is ook het 
Huis van de Wijk ondergebracht, van waaruit diverse 
welzijnsvoorzieningen voor de wijk opereren. Ook LiS is 
hier gevestigd. In de nieuwbouw van Aafje zal echter geen 
plaats zijn voor het Huis van de Wijk, wat betekent dat de 
welzijnsinstelling DOCK radeloos op zoek is naar nieuwe 
ruimte en dat uw bewonersorganisatie voor de tweede maal 
in vijf jaar tijd dakloos wordt! Op de locatie van Schiehoven 
zelf komen wel weer daken. Maar die zullen gewoon voor 
woonhuizen zijn.

Al nadenkend over hoe dit nu verder moet gaat u  de 
hoek om naar de Teldersweg en steekt u over naar de 
Vredevorstkerk. Dit gebouw, dat al bijna een ruïne is, 
zal worden gesloopt zodra ook hier de vleermuizen zijn 
uitgehuisd. In de plaats ervan komt een flatgebouw van 
zeven verdiepingen. De beide voormalige schoolgebouwen 
erachter worden ook gesloopt, maar de Lidl blijft! Ooit 
was het de bedoeling die naar de Peppelweg te verhuizen, 
maar tot opluchting van het winkelcentrum Teldersweg en 
eigenlijk heel Schiebroek-Zuid, blijft de Lidl en mag zelfs 
uitbreiden. Hoe die uitbreiding er precies uit gaat zien 
is nog niet bekend, wel dat tussen Lidl en de nieuwe flat 
huizen komen en een doorgang naar het achtergelegen 
Wiardaplantsoentje. Vanuit dit plantsoen kijk je uit over het 
fraai gerenoveerde plantsoen aan de Donkersingel. Hier 
zou een flatgebouw worden neergezet, wat tot veel protest 
leidde. Die nieuwbouw gaat niet door, dat staat vast.  

herstructurering peppeLweg
In het in 2008 vastgestelde plan herstructurering Peppelweg 
stonden deze portiekflats op de nominatie voor sloop; 
het achterste gedeelte van de Peppelweg zou gesloopt 
worden en AH zou verhuizen naar de dan gesloopte hoek 
Vergeetmenietstraat/Ganzerikplein. Die sloop van de 
“oude Peppelweg” ging door, er staan nu woningen, maar 
AH is niet verhuisd naar de Vergeetmenietstraat en ook 
niet naar de hoek Peppelweg/Meidoornsingel, zoals het 
volgende plan was. Als u langs de inmiddels fris en fruitig 
opgeknapte Peppelweg loopt, ziet u op die hoek nog altijd 
het gezinsvervangend tehuis van Middin in een verouderd 
pand. Bedoeling voor Middin was eerst verhuizen, maar 
dat is gewijzigd in nieuwbouw. Een nieuwbouw die wel 
groter zal worden dan het huidige pand, wat helaas ten 
koste van het plantsoentje ervoor zal gaan. De stad heeft 
in voorbereiding daarop het onderhoud van het plantsoen 
maar vast gestaakt. De oudere die zich nu nog in de jungle 
waagt om even te gaan zitten uitrusten moet dat op een 
kapotte bank doen. Als Schiebroek zich ergens aan ergert is 
het aan dit beleid om toekomstige ontwikkellocaties te laten 
verloederen! 

Vervolg pagina 9

Geen onderhoud omdat het een slooplocatie is?...

Verderop langs de Randstadrail zal wel nieuwbouw plaats-
vinden, dat staat in de gebiedsvisie. En de woonwijk van 
Vestia zal er niet zo verwaarloosd en verloederd uit blijven 
zien; Vestia heeft goede voornemens op dit punt. Maar hoe 
het dan wel zal worden? 
We zijn aan het eind gekomen van de wandeling langs 
concrete plannen. Want hoe het verder gaat met de 
woonstraten van Vestia, het Huis van de Wijk en de 
huisvesting van LiS… Dat zijn dingen waar je over piekert 
terwijl je uitkijkt over dat mooie plantsoen met zijn fraaie 
fontein. Dan krijgt die fontein vanzelf de vorm van een 
vraagteken. Een heel groot vraagteken.

Plantsoen Donkersingel

Aafje Schiehoven



11www.leven-in-schiebroek.nl / zomer 2019

Collegium Caccini bestaat inmiddels ruim 12 jaar en is een 
enthousiast dameskoor voor sopranen, mezzosopranen en 
alten. Het koor heeft een klassiek repertoire en zingt onder 
andere werken van Rutter, Elgar en Tsjaikovski. Collegium 
Caccini staat onder de professionele leiding van Anastasiya 
Bouwmans-Preyn en oefent elke donderdagavond 
van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Oranjekerk aan 
de Rozenlaan. De sfeer in het koor is informeel en 
vriendschappelijk, maar zeker ook ambitieus. Op dit 
moment is er plaats voor nieuwe zangeressen, vooral alten 
en mezzosopranen zijn meer dan welkom. 
Dus: houd je van zingen, wil je je stem verder ontwikkelen? 
Wellicht is collegium Caccini hét koor voor jou. Kom eens 
luisteren of zing een aantal keren vrijblijvend mee.
Het koor is per email te bereiken: info@caccini.nl of per 
telefoon 06 20 86 42 39 (Ria Vreugdenhil s.v.p. bellen na 
18:00 uur). Je kunt ook een kijkje op onze website nemen: 
www.caccini.nl.

In de driedaagse concertserie “Jazzdrieluik Hillegersbroek 
Schieberg” vertaalt de Schiebroekse saxofonist Dick de 
Graaf de geschiedenis van Hillegersberg-Schiebroek in 
jazzmuziek.Tijdens het festival Northsea Round Town zal 
hij samen met acht jonge en gevestigde internationale 
talenten optreden in drie beeldbepalende kerken. Jazzy 
arrangementen en improvisaties op muziek die klonk tijdens 
de bouw van deze kerken zullen opnieuw tot leven gebracht 
worden in de prachtige akoestiek van deze bijzondere 
locaties.

Het idee voor De Graafs project ontstond tijdens een 
gesprek met de lokale cultuurprogrammeur Michel Koreman 
over de denkbeeldige grens die lijkt te lopen tussen de 
twee helften van Rotterdams mooiste gebied. Hoe kun je 
Hillegersberg en Schiebroek met elkaar verbinden? Met zijn 
meerdaagse evenement en zijn onderhoudende combo van 
klassieke, jazz-, Turkse en Chinese muziek nodigt Dick de 
Graaf alle muziekliefhebbers in Hillegersberg-Schiebroek 
uit om elkaar beter te leren kennen: met een drankje voor, 
tijdens en na de concerten.

5 juLi: hiLLegondakerk, kerkstraat 43
Vrijdagavond 5 juli klinkt in de Hillegondakerk het eerste 
deel van het drieluik. Met muziek uit de Middeleeuwen, 
Renaissance en Barok, van Guillaume Dufay, Josquin 
des Prez en JS Bach. Uitgevoerd door o.a. Renaissance 
specialist en tenor Niels Berentsen, toporganist Hayo 
Boerema en elektronisch componist en performer René 
Uijlenhoet. 
Aanvang 20:30 (zaal open 20:00)

6 juLi: goede herderkerk, kastanjepLein 
Zaterdagavond 6 juli is het de beurt aan de Goede 
Herderkerk voor  het middelste gedeelte van het drieluik. 
Muziek van Olivier Messiaen, Miles Davis en Turkse 
muziek uit de late jaren vijftig. Met opnieuw organist 
Hayo Boerema, de jonge Turkse zangeres Meric Calisan, 
pianovirtuoos Loran Witteveen en drummer/percussionist 
Jimmi Hueting.
Aanvang: 20.30 (zaal open 20.00 uur).

7 juLi: Fonteinkerk, terbregselaan 3 
Zondagmiddag 7 juli wordt het derde deel van het drieluik 
gespeeld in de Fonteinkerk. Vernieuwende jazz van nu, met 
de nadruk op muziek langs de nieuwe zijderoute, met een 
hoofdrol voor de jonge Chinese zangeres Xiaoman Chen
Aanvang 17:00 (zaal open 16:30).

De entreeprijs bedraagt €10,- per concert en €25,- voor een 
driedagenkaart. Tot 26 jaar gratis.

inFormatie en kaarten:

www.dickdegraaf.com/jazzdrieluik

DICK DE GRAAF: JAZZDRIELUIK

COLLEGIUM CACCINI ZOEKT LEDEN
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SCHIEBROEK VAN TOEN (deel 56)

Schiebroek blijft voor velen Tuinstad Schiebroek. Want zo werd 
het gepresenteerd in de afgelopen (bijna) honderd jaar. Hier 
leest u hoe het idee van de tuinstad vorm kreeg. 

In 1920 kocht handelsmaatschappij ‘Hibex’ een groot stuk 
grond, diep in de Schiebroekse Polder. Met regeringssteun 
en borgstelling van de gemeente kon Hibex hier starten met 
de bouw van haar Tuinstad Schiebroek, ontworpen door de 
Haagse architect W. Verschoor. Zo’n ‘tuinstad’ was in die jaren 
een populair uitbreidingsmodel. Geïnspireerd op de Engelse 
Garden City – een complete woonsamenleving in een
gezonde, groene omgeving – waren de in Nederland 
gebouwde voorbeelden in architectuur en stedenbouw-
kundige opzet sterk versoberde varianten. Het Schiebroekse 
plan bestond uit maar liefst achthonderd woningen, 
voornamelijk eengezinswoningen met tuin, per twee, vier of 
acht huizen geschakeld, en afgewisseld door groene singels, 
parken, scholen en winkels. Verschoor was een bekende 
tuindorpbouwer: hij ontwierp onder meer het Burgemeester-
Vernèdepark te Voorschoten, tuindorp Meerdervaart in 
Zwijndrecht en een deel van het Haagse villadorp Marlot. 
In buurgemeente Hillegersberg werkte Verschoor in dezelfde 
periode aan ‘tuindorp Hillegersberg’, een complex van honderd 
arbeiderswoningen met winkels, gesitueerd rondom vier 
pleintjes ten noorden van de Borchsateplein. 
Ondanks de in 1908 geopende spoorlijn van Rotterdam 
Hofplein naar Scheveningen waren de verbindingen naar 
de te bouwen tuinstad zeer matig – de dichtstbijzijnde haltes 
lagen aan de Kleiweg en in het dorpje Rodenrijs. Er werd met 
smart uitgekeken naar de geplande treinhalte Adrianalaan. 
Verslaggevers van het Rotterdamsch Nieuwsblad bezochten 
in 1922 de eerste – en wat later zou blijken de enige – 104 
gebouwde woningen van de tuinstad. Ze roemden deze 
‘bijna Amerikaansche onderneming’ vanwege de ruime en 
groene opzet van het plan: de doorkijkjes naar de ‘weelderige 
akkers van het hart van Zuid-Holland’, de op twintig meter 

breedte gebrachte hoofdroute Adrianalaan en de uniforme 
erfafscheiding met hagen. Minder enthousiast werd de architectuur 
van de middenstandswoningen omschreven, die nogal sober was 
en ‘plomp’ aandeed door de zeer flauwe daken. Ondanks dat de 
woningnood in Rotterdam in deze jaren op zijn piek was, kreeg 
Hibex de woningen niet aan de man. De Maasbode berichtte in 
hetzelfde jaar: ‘De uitgestrekte „tuinstad” Schiebroek ligt nog verlaten 
als een doode stad. De twee of drie gezinnen, die er wonen, leiden 
een bestaan als van kluizenaars op een eiland. En inmiddels worden 
de nieuwgebouwde kazerne- en gevangenisachtige étagewoningen 
aan den buitenkant onzer goede stad, zoo gauw ze bewoonbaar 
zijn, door huurders bestormd, terwijl daar ginds de ver van elkaar 
gebouwde, zon-doorlichte vrije tuinstadhuisjes, als een ongekende en 
onbegeerde weelde liggen in het heerlijk isolement hunner landelijke 
omgeving’. Hibex kwam in de financiële problemen en kon de 
hoge rentes en aflossingen niet voldoen, waarna de gemeente de 
gehele onderneming moest overnemen. Ondanks de ‘tuinstad-misère’ 
zijn de 104 zogenaamde Hibexwoningen tegenwoordig nog een 
karakteristiek en herkenbaar ensemble aan de Adrianalaan. 

Het eerste uitbreidingsplan van scHiebroek 
Terwijl buurgemeente Hillegersberg al in 1910 opdracht gaf een 
uitbreidingsplan op te laten stellen om ruimtelijke ontwikkelingen te 
sturen, volgde Schiebroek pas in 1923. Ontwerper J.L. Zaaijer (naast
zijn naam is er weinig over hem bekend) tekende het plan, dat in 
februari van dat jaar door de gemeenteraad werd goedgekeurd 
en in 1924 door Gedeputeerde Staten. Het karakter van een 
tuinstad – ingezet door het plan Hibex – bleef leidend. De ruimtelijke 
opzet baseerde zich op de landschappelijke ondergrond: polder- 
en molentochten werden uitgegraven, verbreed en ingericht als 
lommerrijke singels. De singels en de haaks erop liggende wegen 
vormden bouwvelden voor middenstandswoningen, met in het
centrum van vrijwel elk bouwveld ruimte voor een park- of sportterrein. 
De zone langs de Bergse Achterplas was gedacht voor villabouw, terwijl 
de meest zuidelijke punt was bestemd voor gesloten bouwblokken met 
arbeiderswoningen, die een overgangszone vormden naar het meer 
stedelijke Kleiwegkwartier. De bijbehorende bouwverordening was 
streng om het gewenste tuindorpkarakter te kunnen realiseren. De 
terreinen aangeduid met een lichtrode kleur voor half open bebouwing 
– gelegen langs de singels en hoofdwegen – mochten slechts bebouwd 
worden met eengezinshuizen van een ‘uitgesproken landelijk karakter’, 
met maximaal vier geschakelde woningen. De ongekleurde terreinen 
waren bestemd voor eengezinshuizen en mochten maximaal in series 
van acht woningen gebouwd worden. Op kruispunten was plek voor 
winkelwoningen. Uniformiteit van materiaalgebruik en erfafscheidingen 
was een eis, aldus de bouwverordening. Bij zijn installatie als 
burgemeester van Schiebroek sprak J.P.H. Dhont in 1924: ‘Wij 
toch hebben zorg te dragen, dat het weinige natuurschoon, dat de 
omgeving van Rotterdam biedt, zoo ongerept mogelijk bewaard 
blijft. Het uitbreidingsplan en de bouwverordening [...] stellen ons 
in de gelegenheid een dam op te werpen tegen de aanzwellende 
steenenzee. [...] Geen duimbreeds zal van het uitbreidingsplan 
worden afgeweken. Dan kan Schiebroek in de toekomst worden een 
gezond, aangenaamen ruim aangelegd woonoord’. 

(Bron: cultuurhistorische verkenning Schiebroek i.o. Gemeente Rotterdam)

Margot Leeninga
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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

Een van de mensen die Tuinstad Schiebroek in het hart draagt 
is Wil van Putten. Op driejarige leeftijd verhuisde hij met zijn 
ouders vanuit het centrum van Rotterdam naar 110 Morgen. Wil 
vertelt: "We betrokken een mooie flat in de Achillesstraat. Mijn 
grootvader is in Schiebroek geboren en mijn oud-tante Hanna 
dreef een sigarenwinkel op de Adrianalaan. Wij kwamen met 
grote regelmaat in Schiebroek."

aLtijd in de poLder speLen
"Met mijn vriendjes speelde ik op het land van Koot, alleen maar 
polderland. Op de plek waar het Caland Lyceum staat, ben ik eens 
bijna verdronken bij het slootjespringen.110 Morgen was eigenlijk 
een klein stukje stad te midden van de polder. Als je het weiland 
overstak, kwam je in het dorpje Schiebroek terecht. De Abeelweg 
was nog niet bebouwd en aan de Hoge Limiet stond een aantal 
boerderijen. Mijn moeder bezocht met mij het consultatiebureau 
aan de Vuurpijlstraat, daar kreeg ik mijn prikken. Af en toe 
gingen we met de hondekop (trein, red.) naar Den Haag. In het 
Wilgenplasje heb ik zomers wel gezwommen. Snoep kopen deed 
je bij Jamin, op het tweede deel van de Peppelweg, ongeveer 
waar nu de Bibliotheek zit en ijs haalden wij bij de RMI."

Wil herinnert zich dat tijdens de koude winter van1963 het 
drinkwater in het leidingsysteem bevroren was; er reden tankauto's 
om iedereen van water te voorzien. "Alles kwam in die tijd aan de 
deur", vertelt hij. "De aardappelboer, eierboer, groentenboer, de 
bakker, schilleboer en niet te vergeten de lorreboer. In Schiebroek 
werden altijd activiteiten georganiseerd voor kinderen, daar 
ging ik zoveel mogelijk naar toe. Koninginnedag natuurlijk, maar 
ook andere activiteiten en de cursussen die je kon volgen in De 
Brandaris. Zwemmen leerde ik in het Overdekte aan de Willem 
van Hillegaersbergstraat. Nu – zo'n 50 jaar later – ben ik nog 
steeds lid van de zwemvereniging LAC, die nu in De Wilgenring 
zwemt. Na de lagere schooltijd op de Liduina School ben ik 
naar het Caland gegaan. Schoolgaan deed je zoveel mogelijk 
in de buurt. Ons gezin is destijds uit 110 Morgen vertrokken, 
omdat de woning te klein werd. Mijn broertje en ik sliepen op 

een kamertje. Dat was prima toen we nog klein waren, maar 
langzamerhand merkte je toch wel dat het te krap werd. Mijn 
vader was accountant en moest weleens klanten thuis ontvangen. 
Daar was eigenlijk geen ruimte voor en dus besloten mijn ouders 
te verhuizen naar een grotere woning waar wij allen voldoende 
ruimte hadden."

tuinstad schiebroek
"Mijn mooiste herinnering aan Schiebroek is de bloemenwei aan 
de Hoge Limiet. Het gras en de bloemen stonden er zo hoog als 
ik groot was. Je rook de lente, de vrijheid. Dat beeld is me altijd 
bijgebleven en het is wellicht daarom dat mijn vrouw en ik voor 
Schiebroek kozen om er te wonen. We wonen in een fijn straatje, 
ik ben er trots op. We organiseren activiteiten en helpen elkaar 
waar nodig. Daar zet in me voor in. In Schiebroek voel ik me 
veilig. Het enige waar ik me zorgen over maak is de gevolgen van 
de aanleg van de rijksweg A16. Wat mij betreft: blijf af van het 
groen, behoud onze tuinstad!"
Reageren? Stuur een bericht naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl
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Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam, 
telefoon 418 87 27

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!



15www.leven-in-schiebroek.nl / zomer 2019

DONATIES
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u uw 
bijdrage storten t.n.v. Samenwerkende Bewon-
ersorganisaties 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 
29 augustus 2019. U kunt uw kopij vóór 29 
juli 2019 inleveren bij: Leven in Schiebroek, 
Antwoordnummer 5017, 3050 VB Rotter-
dam (geen postzegel!).E: 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
VEILIG MET VAKANTIE
Vakantietijd is vaak inbraaktijd, waarschuwt de politie. Inbrekers hebben hun 
agenda erop afgestemd. In hun zoektocht naar buit richten zij zich bij hun 
tocht door de straten op standaardsignalen bij huizen waarvan de bewoners 
langere tijd weg zijn. Zorg dat die signalen er niet zijn. Dat verkleint de kans 
op een nare thuiskomst. Uitpuilende brievenbussen, gesloten gordijnen, geen 
licht aan in avondschemer zijn de belangrijkste signalen die iedereen kan 
voorkomen. Geef het huis een bewoonde indruk, is het advies. Maar dieven 
struinen niet alleen straten af. Hetzelfde doen ze telefonisch en via de sociale 
media. Voicemails met vakantiemeldingen en vandaag geplaatste foto’s of 
berichten van vakantiepret aan de Côte d’Azur betekenen dat de bewoners 
de komende nacht in ieder geval nog niet thuis zijn.

Voor u op vakantie gaat:
• Sluit ramen, deuren en bovenlichten goed af. Denk ook aan wc, kelder,
   schuur en balkon.
• Check hang- en sluitwerk op gebreken. 
• Laat geen sleutel aan de binnenkant van het slot zitten. 
• Haal kostbaarheden uit het zicht.

• Laat geen geld, waardepapieren en sieraden thuis. Vraag uw bank om
   een kluis. 
• Laat niet zien dat u op vakantie bent. Zorg voor een bewoonde
   indruk. 
• Vraag buren uw huis en erf in de gaten te houden.
• Laat planten in de vensterbank staan. Vraag iemand ze water te geven.
• Regel met tijdschakelaars per avond wisselende verlichting.
• Laat post en kranten uit de brievenbus halen.
• Doe de gordijnen niet dicht.
• Laat geen volle afvalcontainers bij uw huis achter.
• Ladders, vuilcontainers en andere tuinmaterialen zijn voor dieven ideaal
   klimmateriaal. Haal ze zo mogelijk uit uw tuin.
• Zet fietsen/bromfietsen/scooters altijd op slot. Ook binnen.
• Maak geen melding op Twitter, Facebook of op uw weblog, waarin staat
   dat u op vakantie gaat. 
• Wees voorzichtig met afwezigheidsberichten op voicemail en e-mail.
• Voorzie waardevolle goederen van een merkteken. Maak er foto’s van.

Onderweg:
• Als u ergens parkeert of aanlegt, sluit uw auto/caravan of boot goed af. 
• Laat geen geld of creditcards in het voertuig achter. 
• Leg geen mobiele telefoons, camera's of waardevolle spullen in het zicht.
• Draag paspoort, geld en creditcard in een halstasje of heuptasje.

Ter plekke:
• Sluit de auto, boot, caravan, hotelkamer of hut altijd goed af. 
• Berg waardevolle papieren, creditcards et cetera op in een kluisje. 
• Neem zo min mogelijk contant geld mee. 
• Let goed op uw spullen op drukke plaatsen (bijv. in een rij). 
• Draag uw bezittingen zo min mogelijk zichtbaar voor vreemden. 

Een mooie en veilige vakantie toegewenst!
Wijkagenten Schiebroek: Martin van der Heijden, Frits Knulst 

E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl
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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


