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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.nl

Dames- en herenkapsalon    
Schoonheidssalon 
Pedicure en Manicure

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

Peppelweg 116-118 | 3053 GS Rotterdam | tel. 010-4182632 | fax. 010-4183679 | rek. 3580883
info@bloemsierkunstsjerp.nl

www.bloemsierkunstsjerp.nl

JUWELIER I GOUDSMID I REPARATIES I TAXATIE I IN-  EN VERKOOP

Volg ons op

een zaak
vol glans!

sinds
1955

Authentieke, handgemaakte sieraden van het
merk RABINOVICH. Kom de collectie bekijken.

Trouwplannen? Bij aanschaf van een damesring,
ontvang je de 2e (heren)trouwring GRATIS!

Informatie
in onze
winkel.

Peppelweg 91a - Rotterdam-Schiebroek - Tel. (010) 418 72 68
www.hugovandamjuwelier.nl

Nieuw in onze collectie!

Iconische horloges van JACOB JENSEN:
Classic, Chronograph, Clear, Curve, Strata enz.

Advertentie 95x134mm - LiS Rabinovich Jensen en Alliance Van Dam Juwelier:La         

Kom voor het beste scharrelvlees naar

VLEESWAREN
GOURMET

MAALTIJDEN
SPECIALITEITEN

Dick van der Meer
Rodondendronplein 3-A, 3053 ES  Rotterdam

Telefoon 010 - 285 74 66

K
w

aliteits Slager
ij

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKK ING

Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

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

Openingstijden: 
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door Marijke van Seventer

Lopende zaken, daar worden de bouwplannen voor Schiebroek 
mee aangeduid. Nou lopend, zult u zeggen, eerder kruipend. 
Want ja, veel van die bouw- en ontwikkelingszaken lopen al 
heel lang. Maar hier volgt de stand van zaken volgens de laatste 
gegevens:

Rijndam Revalidatie
De plannen rondom Rijndam: Rijndam Revalidatie verhuist samen 
met de bijbehorende mytyl- en tyltylschool (nu nog in Rotterdam- 
Zuid) naar de Berberisweg. Daar ligt momenteel een grote 
hoeveelheid puin. Omwonenden zijn ongerust hoe lang dit puin 
blijft liggen èn ongerust over hoe het moet gaan als het puin weg 
is. Dan rijden er immers vier keer per dag zo’n 140 busjes over 
de Abeelweg daar naartoe, vreest men. LiS en Bewoners!HiS 
hebben de dienst Verkeer en Vervoer kunnen overtuigen dat er 
een aparte toegangsweg parallel aan de Hazelaarweg moet 
komen, uitsluitend voor dit verkeer en zonder toegang tot de wijk. 
Men gaat nu op zoek naar financiëring. De bouwplannen, zo 
verzekert Stadsontwikkeling ons, lopen overigens volgens plan. 
Medio 2022 moet het gebouw in gebruik worden genomen. Dat 
duurt nog wel even. Vandaar dat de aannemer geen haast maakt 
met het puinruimen, ondanks de stofoverlast voor de buurt… 
Maar misschien gaat de aannemer er vanuit dat de bewoners 
van de Berberisweg binnenkort toch wel stof te slikken krijgen: de 
nieuwbouw Adrianaveste staat gepland voor 2020. Kennelijk zijn 
de vleermuizen in het voormalig schippersinternaat dat hiervoor 

LOPENDE ZAKEN...

naar de huurders toe en dat het eigenlijk anders zou moeten.                      
Voorlopig betekent het financieel verbeterplan voor de komende 
jaren voor Schiebroek-Zuid:
• nog meer woningen verkopen of in de vrije sector verhuren.
• hoge huurverhogingen (hoger dan de inflatie) 
• sober woningonderhoud
• nauwelijks investeringen voor duurzaamheidsbeleid 
• geen geld voor nieuwe projecten of plannen

Dit verbeterplan van Vestia is dus geen verbeterplan, maar slaat op 
de verbetering van de eigen bijna lege portemonnee van Vestia. 
Het is géén verbetering voor de huurders van Vestia in Schiebroek-
Zuid. Wat LiS betreft is het uitblijven van verbeteringen voor 
Schiebroek-Zuid onaanvaardbaar. 
Hoe moet het nu verder? Vestia doet zelf de suggestie om de 
projecten waar men geen geld voor heeft over te laten nemen door 
andere partijen, waaronder mogelijk rijkere corporaties elders in 
Nederland. Dat zou een mogelijk oplossing kunnen zijn, maar lukt 
dit ook? Of komt het bezit in handen van partijen die louter op 
winstbejag uit zijn en komen de huurders daarmee van de regen in 
de drup?
Veel is momenteel nog onzeker en onduidelijk. Een ding staat vast: 
er blijven grote zorgen over de toekomst van Schiebroek-Zuid. 
Wordt vervolgd.

MALAISE VESTIA IN SCHIEBROEK DUURT VOORT
door Gerard Kolner

Huurders Vestia Schiebroek blijven de dupe van financieel wanbeleid in verleden

De afgelopen acht jaar is er in het Vestia-bezit in Schiebroek-Zuid 
weinig uitgevoerd waar de huurders iets aan hebben gehad. 
Het financiële wanbeleid van deze sociale huisbaas in 2011 
(speculeren op de financiële markten met miljardenverlies tot 
gevolg), heeft sinds die tijd tot een grote saneringsoperatie geleid. 
Veel woningen werden verkocht of in de vrije sector verhuurd, 
de huren werden maximaal verhoogd en het onderhoud tot een 
minimum beperkt. Van echte verbeteringen door herstructurering en 
nieuwbouw kwam al helemaal niets terecht in Schiebroek. In het 
afgelopen voorjaar bleek er toch op papier vooruitgang te worden 
geboekt: er werd weer over de toekomst van het Vestia-gebied 
nagedacht. De gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling maakte 
samen met LiS-lidorganisatie Werkgroep Planologie e.o. en de 
gebiedscommissie een eerste aanzet tot een plan voor verbetering 
van de wijk. Vestia stond hier positief tegenover.

veRbeteRplan?
Onlangs verscheen het financieel verbeterplan van Vestia. 
Conclusie: Er is wel vooruitgang geboekt, maar vanwege de 
hoge schulden is Vestia nog steeds financieel niet gezond. 
Ook de directeuren van de organisatie onderkennen in een 
interview in het dagblad NRC dat Vestia nog steeds tekortschiet 

gesloopt moet worden dan verhuisd. 

teldeRsweg en meidooRnsingel
Ook de plannen voor de Teldersweg vorderen: in 2020 moet 
gestart worden met de bouw van een appartementencomplex 
op de plaats van de kerk en een rijtje eengezinswoningen op de 
plaats van de schoolgebouwen. Aansluitend: nieuwbouw voor 
de Lidl (na sloop huidig pand) met eigen parkeerterrein in 2021. 
Het plantsoen erachter wordt opnieuw groen ingericht. Dat kan 
niet gezegd worden van het plantsoen hoek Meidoornsingel/ 
Peppelweg: de nieuwbouw voor het zorggebouwtje De Hoekstee 
zal het hele perceel gaan beslaan! De bouw staat gepland voor 
2020. In afwachting daarvan acht de gemeente het onderhoud 
van het plantsoen kennelijk niet meer de moeite waard…
Wat maar moeizaam lijkt te gaan maar waar wel degelijk 
gehandeld wordt: de plannen van Aafje Schiehoven en de 
Verrijzeniskerk. Aafje heeft de locatie aan de Hamakerstraat 
verkocht aan een projectontwikkelaar, er komt vrijwel zeker 
woningbouw, en Aafje zelf wil in een nieuw gebouw trekken op 
de hoek Meidoornsingel, een gebouw waarin tevens de huidige 
Verrijzeniskerk geïntegreerd wordt. De verhuisdatum 2023 staat 
met een vraagteken omdat e.e.a mede afhankelijk is van de 
voortgang van de plannen van de Verrijzeniskerk, die zoals wij 
weten een onderdeel is van de kerk die beslissingen neemt die 
over eeuwen heen gaan… 

    lees verder op pagina 11
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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.

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

 

Kunstgebitten    Reparaties    Klikgebit

Tandprothetische praktijk

Schiebroek

Kastanjeplein 101    3053 CB Rotterdam    Tel: 010-818 30 43    tppschiebroek.nl
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Schiebroek

WEGENS “SUCCES” GEPROLONGEERD
door Marijke van Seventer

Het klinkt misschien wat wrang, naar het is wel waar: de Skaeve 
Huse naast het bedrijventerrein Overschie blijven niet alleen staan, 
maar worden wegens succes uitgebreid. Naast de bestaande elf 
containerwoninkjes komen vier nieuwe units te staan. Reden: in 
de buurten waar de elf andere bewoners (en hun voorgangers) 
vandaan kwamen is de woonoverlast verminderd en dat was het doel 
waarvoor de Skaeve Huse zijn gebouwd. 

wat ging eRaan vooRaf?
Indertijd is door de gemeente Rotterdam, meer speciaal wethouder 
Eerdmans, aan de Rotterdammers beloofd dat er iets tegen 
woonoverlast zou worden ondernomen. De wethouder koos ervoor 
de woonoverlast te verminderen door overlastgevers verhuizing aan 
te bieden naar de Skaeve Huse, een plek waar zij én de omgeving 
geen overlast zouden bezorgen én geholpen zouden worden om op 
normale wijze terug te keren in de maatschappij. Over dit besluit 
en de plaatsing van die Skaeve Huse vlak bij Schiebroek is veel te 
doen geweest. Er was grote ongerustheid in de wijk, ongerustheid 
die gedeeld werd door Overschie, het gebied waar de Skaeve Huse 
liggen, en de ondernemers van het bedrijventerrein Overschie, de 
naaste buurman van de Skaeve Huse. Ongerustheid en gevoelens 
van onveiligheid, ontstaan en aangewakkerd door dezelfde 
wethouder Eerdmans die de Skaeve Huse hier wilde plaatsen. De 
wethouder sprak namelijk in heel andere termen tegen ons over 
de categorie mensen die daar zouden komen wonen als tegen zijn 
achterban aan wie hij de Skaeve Huse beloofd had. Daarbij ook een 
andere invulling gevend aan het begrip woonoverlast. Woonoverlast 
betekent gewoon last hebben van bijvoorbeeld overmatig geluid 
op allerlei rare uren en vervuiling van de woning door de buren. 
Heel naar als je daar als buur almaar mee geconfronteerd wordt, 
maar geen echt gewelddadige zaken. In interviews en gesprekken 
met de achterban had de wethouder het echter over asotuig en  
buurtterroristen. Dat gaf menigeen het gevoel dat er straatbendes 
naast ons kwamen wonen!

UitbReiding
Inmiddels weten wij dat de zaken anders liggen. In de Skaeve 
Huse woont een elftal personen met  meervoudige psychische 
problematiek. Dat maakt het leven voor hen maar ook voor  de 
woonomgeving vaak moeilijk. Om hun oude woonomgeving te 
ontlasten en te voorkomen dat dan de omgeving van de Skaeve Huse 
overlast krijgt is er toezicht op het terrein en de bewoners door het 

Centrum voor maatschappelijke Dienstverlening (CvD). Daarnaast 
coördineert het CvD de hulp die nodig is om een terugkeer mogelijk 
te maken naar de maatschappij. 
Dat is een zware en ook kostbare taak, vooral omdat dat toezicht 
er 24 uur per dag is. Maar omdat de plaatsing in de Skaeve Huse 
wel duidelijk afname van woonoverlast in de voormalige woonbuurt 
van de bewoners heeft gegeven wil de gemeente toch meer Skaeve 
Huse. Aanvankelijk dacht men aan een tweede vestiging, maar 
uit kostenoogpunt geeft men de voorkeur aan een uitbreiding op 
de huidige locatie, zodat de kosten daar relatief verminderen. Op 
19 september 2019 nam het college van B&W het besluit om dit 
inderdaad te doen, op voorwaarde dat er duidelijke afspraken met 
de beheerscommissie werden gemaakt!  

beheeRcommissie
De beheerscommissie Skaeve Huse bestaat uit omwonenden uit 
Schiebroek en Overschie, leden van de beide gebiedscommissies, 
vertegenwoordigers van het bedrijventerrein en van onze 
bewonersorganisatie Leven in Schiebroek. Die vormen een overleg 
samen met de projectleiding Skaeve Huse, CvD en de politie en 
komen een paar maal per jaar bijeen voor verslaglegging over 
de Skaeve Huse, mogelijke klachten van omwonenden en de 
ervaringen  van het  CvD. Wethouder Wijbenga (opvolger van 
wethouder Eerdmans) had aan de commissie de vraag voorgelegd 
of men akkoord ging met een mogelijke uitbreiding. Voor de leden 
van de commissie was daarbij van belang of het CvD bij een 
uitbreiding dezelfde zorg en toezicht kon blijven bieden. En ook 
dat het 24-uurstoezicht dat na een jaar misschien verminderd zou 
worden gehandhaafd bleef. Er waren per slot tot dusverre nog geen 
klachten geweest van omwonenden en dat wilde de groep wel zo 
houden! De wethouder zegde toe dat het 24-uurstoezicht bleef en 
het CvD zei te kunnen garanderen dat zij tot max 15 units hun taak 
konden “behappen”. Vanwege het belang van de buurten waar de 
toekomstige bewoners uitkomen – die hebben dan immers minder 
overlast – èn vanwege het belang voor de toekomstige bewoners 
zelf, ging de beheerscommissie akkoord met een uitbreiding van vier 
units. Want voor de mensen die daar komen te wonen betekenen de 
Skaeve Huse een kans, misschien zelfs wel de laatste kans, om uit de 
problemen te raken en mogelijk terug te keren tot een normaal leven. 
Het CvD heeft tot dusverre bewezen dat het de begeleiding aan kan –
diverse mensen zijn al teruggekeerd naar een gewone woonwijk – en 
dat de rust en veiligheid van de omwonenden niet in gevaar komen. 
Alle reden dus om nieuwe bewoners van Skaeve Huse hun kans te 
geven. 
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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) 

Uw woning energiezUinig 
is dichterbij dan U denkt!

beste
L a b e L

Wist u dat het energiezuinig maken van uw 
woning goed is voor het milieu én 
uw portemonnee?

Als u uw huis wilt verduurzamen, kunnen wij u 
daarbij helpen. We maken dan samen met u een 
stappenplan toegesneden op uw woning. 
Ook kunnen wij een uitgebreid energie 
bespaarrapport van uw woning opstellen.

Graag vertellen wij u meer! U kunt contact met 
ons opnemen via:

- www.BesteLabel.nl
- info@BesteLabel.nl
- 06 57 32 68 09

DANK JE WEL!
We hebben in de afgelopen maand een aantal prachtige 
acitiviteiten mogen organiseren. De Dag van het Kunstfestival 
was zonovergoten, lekker druk en oh zo vrolijk. Kunst in de 
etalage was spannend en inspirerend en de Atelierroute was 
veelzijdig en prachtig. Al deze evenementen hebben we kunnen 
organiseren met de financiële steun van Gebiedscommissie, 
Gemeente, Rotterdam The Hague Airport, Rabobank Rotterdam, 
Fonds Elise Mathilde, Fonds Daniël van der Vorm, Stichting 
Volkskracht en de Vrienden van het Kunstfestival. Daarvoor zijn 
we dankbaar. 
Maar... zonder de steun en het vertrouwen van bewoners 
hebben mooie activiteiten geen waarde. 
Daarom een bijzonder dank-je-wel aan alle vrijwilligers, 
bewoners voor hun bijdrage en aan de kinderen van de scholen 
die zulke prachtige pleinversiering hebben gemaakt. We hopen 
volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen!

bewoners en steunpilaren

              www.kunstfestival.nl       info@kunstfestival.nl
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HERENBOEREN IN DE VLINDERSTRIK SCHIEBROEK

door Gerard Kolner

Duurzaam voedsel produceren in een natuurlijke omgeving

De Schiebroekse polder tussen Berkel en Rodenrijs, de randstadrail 
en Schiebroek komt vanaf 2020 in beheer bij Natuurmonumenten. 
Het gebied is onderdeel van het natuur- en recreatieproject 
Vlinderstrik dat verbetering van de leefbaarheid in onze regio tot 
doel heeft, mede als compensatie van natuur voor de aanleg van 
de tweede Maasvlakte.

Samenwerken
In een deel van deze polder gaat Natuurmonumenten 
samenwerken met Herenboeren Rotterdam. Herenboeren 
Rotterdam is een coöperatie van uiteindelijk tweehonderd gezinnen 
of huishoudens uit de regio, die gezamenlijk één boer in dienst 
nemen die groente, fruit, vlees en eieren produceert voor deze 
gezinnen. Een herenboerderij is een kleinschalig en gemengd 
bedrijf voor gezond voedsel dat in de eigen omgeving wordt 
geproduceerd met respect voor dier en natuur. 
Enkele jaren geleden is in Brabant bij Boxtel de eerste 
herenboerderij opgericht en omdat dit succesvol is verlopen wordt 
deze vorm van voedsel produceren nu op meerdere plaatsen in het 
land opgezet. Herenboeren Rotterdam is een van die boerderijen 
in Nederland en start in het voorjaar van 2020.
Herenboeren Rotterdam en Natuurmonumenten hebben op 22 
mei j.l. het samenwerkingscontract ondertekend. Het gebied 
wordt ingericht met groentetuinen, een boomgaard, een weiland 
voor koeien en er komen voorzieningen voor het houden van 
kippen en varkens. Natuurmonumenten zal ook samen met de 
gemeente Rotterdam en Herenboeren een deel van het gebied 
inrichten met bijvoorbeeld bomenlanen en houtwallen. Daarnaast 
komen er ook recreatieve wandel- en fietspaden door het gebied. 
Voedselproductie, natuur en recreatie komen hier samen. Daardoor 

neemt de biodiversiteit toe en zal dus de verscheidenheid aan 
planten, vogels en insecten veel groter worden.
Helaas vormt de nieuw aan te leggen snelweg A16 Rotterdam wel 
een fikse barrière tussen het gebied en het huidige Schiebroekse 
Park. Bij de aanleg van de weg is wel voorzien in een extra 
viaduct voor voetgangers en fietsers om het gebied te bereiken 
vanuit Schiebroek. Rijkswaterstaat noemt dit viaduct overigens een 
recreaduct.

de heRenboeRen
Zoals gezegd is Herenboeren Rotterdam Vlinderstrik een 
coöperatief gemengd bedrijf, gedragen door een groep 
gemotiveerde mensen. De deelnemers, leden van de cooperatie, 
investeren eenmalig een bedrag van € 2.000,- per gezin (voor 
alleenstaanden € 1.000,-).Zij zijn daardoor mede-eigenaar van 
de boerderij. Dit bedrag wordt geïnvesteerd in de aankoop van 
gewassen en fruitbomen en voor de aanschaf van het vee en de 
kippen en benodigdheden voor de bedrijfsvoering door de boer, 
zoals machines en gereedschap. Zodra er geoogst gaat worden 
nemen ze wekelijks seizoensproducten af. Het voedsel afkomstig 
van de eigen herenboerderij kost per week ongeveer 10 euro per 
mond. Ook is het mogelijk een vegetarisch pakket af te nemen.
De leden van de herenboeren eten dus elke week het lokaal 
geproduceerde voedsel. Het voelt alsof je je eten van je eigen 
boerderij hebt, zeggen de herenboeren uit Boxtel. Momenteel zijn 
er 165 aangesloten deelnemers en is er nog ruimte voor circa 35 
deelnemers. Daarna komt er een wachtlijst. 

Wil je meer informatie over Herenboeren Rotterdam? Kijk dan op 
de website: rotterdam.herenboeren.nl  Zij organiseren regelmatig 
informatiebijeenkomsten voor belangstellenden waar je je voor kunt 
aanmelden.

 Herenboeren in de Vlinderstrik
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AVOND VAN GEDENKEN BREIDT UIT NAAR WEEK VOL HERINNERING
Het begint een mooie traditie te worden: al voor het derde 
jaar organiseert de Goede Herderkerk samen met het 
Gedenkbos Schiebroekse Park de ‘’Avond van Gedenken’’. 
Een avond om in een sfeervolle en warme omgeving de 
herinnering aan een dierbare te koesteren.
Maar er is in die week méér te doen rond het thema verlies 
en herinneren. Alle activiteiten komen samen in de Week 
vol Herinnering. Door het aanbod te verbreden, hoopt de 
organisatie iedere inwoner van Schiebroek een passende 
mogelijkheid te bieden om op eigen wijze een dierbare te 
herdenken. 

avond van gedenken
Op vrijdag 1 november a.s. is er de Avond van Gedenken. 
Een kaarsje branden, luisteren naar een inspirerende tekst 
of mooie muziek, een herinnering op papier zetten of met 
anderen praten over die belangrijke persoon in je leven die 
je nu moet missen. Verschillende vormen om over verlies te 
praten, schrijven en zo de herinnering levend te houden. 
Het Gedenkbos en Natuurtalent zijn voor die gelegenheid 
mooi verlicht met kaarsen en fakkels en bieden verschillende 
manieren om te herdenken. Voor het volledige programma, 
zie elders op deze pagina. 

heRinneRingsconceRt 
Op zaterdag 2 november verzorgt Iddo van der Giessen 
een orgelconcert in de Goede Herderkerk. Het concert 
begint om 15.00 uur en de toegang is vrij (met een collecte 
om de onkosten te dekken). U kunt de verrichtingen van de 
organist volgen via een videoscherm. Op het programma 
staat ingetogen muziek van Bach, een spannend werk 
van Liszt, de bekende Cantilene van Rheinberger, en de 

spetterende Toccata van Grison.
Bijzonder is de première van een nieuwe compositie van 
de Schiebroekse componist Henk Vermeulen. Het heet 
Mémoire, een mini-requiem gebaseerd op drie liederen: 
sombere akkoorden bij 'Aus tiefer Not schrei ich zu dir', 
de smeekbede 'Heer, herinner U de namen', en tenslotte 
hemelse klanken bij het 'In Paradisum'. Hierbij klinken 
heldere fluiten en het register Voix céleste (hemelse stem) 
waarbij het orgel in de Goede Herderkerk op zijn best 
klinkt.

gedachtenisdienst
Op zondagochtend om 10.00 uur is er in de Goede 
Herderkerk een dienst waarin de overledenen van het 
afgelopen jaar worden herdacht. We steken voor ieder van 
hen een kaars aan en noemen hun namen. Ook wijkgenoten 
die niet (vaak) naar de kerk gaan, zijn van harte welkom 
bij dit moment van reflectie en herinnering. Na afloop is er 
ruimte voor gesprek en ontmoeting bij een kopje koffie of 
thee in de Kastanjezaal. 

leeRlingen melanchthon mavo
Eerder in de week gaan leerlingen van de Melanchthon 
Mavo aan de Molenvijver nadenken over verlies, rouw en 
herdenken. Zij worden hierin begeleid door Mark Elbers, 
Hess Uitvaartzorg. Hij zal hen vertellen over culturele 
verschillen als het gaat om afscheid nemen van een 
dierbare. De leerlingen gaan vervolgens aan de slag met 
Koffers van Herinnering. U ziet meer op 1 november a.s. 
als zij hun koffers presenteren bij de Avond van Gedenken. 
Op deze pagina stellen de deelnemers en organisaties die 
meewerken zich graag aan u voor. 

Iddo van der Giessen (1995) hoopt dit jaar zijn 
conservatoriumopleiding als organist af te ronden bij aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, evenals een 
research master geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij 
is sinds 2017 cantor-organist van de Goede Herderkerk en 
presenteerde hier in 2018 een bijzonder goed ontvangen 
cd met muziek voor trombone en orgel, en orgel solo. Zie 
ook: www.iddovandergiessen.nl

Henk Vermeulen is een geboren en getogen 
Rotterdammer, noemt zichzelf Orgelpassionist en won een 
prestigieuze prijs bij het Hinsz-orgelcompositieconcours in 
Kampen in 2011. Enkele van zijn composities beleefden 
hun première in de Goede Herderkerk, maar zijn muziek 
klonk ook in Frankrijk, Rusland en 'onze' Grote of Sint-
Laurenskerk.
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AVOND VAN GEDENKEN BREIDT UIT NAAR WEEK VOL HERINNERING

Ellen van Leenen is rouw- en verliescoach in Rotterdam. 
Zij begeleidt mensen die zijn vastgelopen in hun 
rouwproces. Ellen is in de natuur in haar element en neemt 
haar klanten graag mee de natuur in, zoals bijvoorbeeld 
het Kralingse Bos. Tijdens de Avond van Gedenken zal Ellen 
troostverhalen  en –gedichten voorlezen. 
www.ellenvanleenen.nl

Wendy van der Torre van Rechtstreex levert de producten 
van lokale boeren en makers voor de troostsoep. Rechtstreex 
Rotterdam bouwt aan een andere voedselketen: lokaal, 
transparant en sociaal. De boer krijgt een eerlijke prijs en 
jij weet weer waar en bij wie je eten vandaan komt. Bestel 
wekelijks je lokale boodschappen en haal ze op bij onze 
afhaalwinkel in het theehuis van Natuurtalent. 
www.rechtstreex.nl/bestellen

Week vol
Herinnering

Anita Sanders: Jukebox from the Heart
Als ik zing, dan zing ik letterlijk met heel mijn hart en met 
heel veel plezier. En vooral met heel veel variatie. 
Ook bij herdenken past mijn muziek. Of u kiest uit een 
lijst met songs die ik meeneem, of in het moment een 
keuze maakt voor muziek met een herinnering. Livemuziek 
is indrukwekkend en zorgt voor een liefdevolle extra 
verbinding.

Programma avond van gedenken

in het gedenkbos schiebRoekse paRk... 
is er zoals ieder jaar de mogelijkheid om bij de 
gedenkboom bloemen te leggen of een kaars aan te steken. 
Ook is er ruimte om in gesprek te gaan en herinneringen op 
te halen.

In het theehUis van natUURtalent... 
kunt u zich warmen bij de houtkachel en een kopje thee of 
koffie drinken. Daarnaast kunt u 
• genieten van een troostsoepje van Rechtstreex
• een kaartje op de bus doen ‘’Wat ik je nog wilde
   zeggen’’ 
• een candle bag versieren of beschrijven om een
   gedenkplekje sfeervol te verlichten 
• luisteren naar Ellen van Leenen die verhalen en gedichten
   voorleest over troost en rouw

in het tUinhUis van natUURtalent…
zingt Anita Sanders haar repertoire uit de Jukebox from the 
heart. U kiest een liedje met herinneringen. Anita vertolkt 
dat voor u. 

in de hoUten kRaampjes
op het teRRein…
laten leerlingen van de 
Melanchthon Mavo het resultaat 
zien van hun project 
Koffers met Herinneringen.
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RAAP JIJ OOK?
Met z’n allen hebben we op World Cleanup Day 
een hoop zwerfafval in Schiebroek opgeraapt. 
Maar eigenlijk is het 365 dagen per jaar Cleanup 
Day en kan je elke dag iets oprapen. Sterker nog: 
als een op de vier Rotterdammers dagelijks een stuk 
zwerfafval opraapt, is Rotterdam binnen de kortste 
keren brandschoon.

nieuwe CleanuP
zaterdag 2 november 2019 
van 10.30 uur tot 12.30 uur.
Verzamelen bij Spindler Makelaars, 
Rododendronplein 6a.
zaterdag 9 november 2019 
van 10.30 uur tot 12.30 uur.
Verzamelen bij Dock, Teldersweg 287.
Wij zorgen voor de materialen, ook voor kinderen 
(grijpers, handschoenen, vuilniszakken etc.)
Meer info: schiebroekgewoonschoon@gmail.com

Hoe kun je thuis iets aan die plastic soep doen 
én tegelijkertijd geld besparen? 

1. Iets meenemen? Maak gebruik van alternatieven.
    Neem bijvoorbeeld een roestvrijstalen lunchtrommel mee
    naar werk in plaats van het boterhamzakje.
2. Koop dingen groot in. Wanneer je producten groot
    inkoopt, zoals voordeelverpakkingen of bulkproducten,
    bespaar je op plastic verpakkingsmateriaal.
3. Ga naar een verpakkingsvrije winkel. Op meerdere
    plekken in Nederland is een verpakkingsvrije supermarkt 
    of winkel te vinden.
4. Koop producten op de markt. Is er bij jou geen
    verpakkingsvrije supermarkt in de buurt? 
    Dan is dit het alternatief.
5. Neem je eigen boodschappentas mee! 
    Een linnen tas is prima.
6. Dek je restjes eten niet af met huishoudfolie, maar maak
    gebruik van een wasbare bijenwasdoek.
7. Maak van je brievenbus een no-go plastic gebied.
    Zelfs via je brievenbus komt een hoop plastic je huis
    binnen. Denk maar eens aan al die reclamefolders. De
    oplossing? Een Nee-Nee of Ja-Nee-sticker.
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EINDELIJK GAAT ER IETS GEBEUREN AAN DE 
ONVEILIGE SITUATIE BIJ SCHOOL ABEELWEG

Begin 2018 vroeg een aantal bewoners aan LiS om hulp vanwege de 
onveilige verkeerssituatie op de Abeelweg nabij de Meidoornsingel 
en de Pieter Rosemondweg. Wat was er aan de hand? Meermalen 
per dag parkeren ouders die hun kinderen met de auto naar en van 
de school op de Abeelweg brengen en ophalen zodanig dat het 
uitzicht vanaf de Pieter Rosemondweg en de fietsoversteekplaats naar 
de Meidoornsingel worden belemmerd. Sommigen omschreven het 
oprijden van de Abeelweg zonder voldoende uitzicht als Russisch 
roulette. 

apaRt...
Een parkeerverbod was geen oplossing, omdat daarvoor 
handhaving noodzakelijk is en handhavers lijken 
tegenwoordig nog zeldzamer dan uitgestorven diersoorten. 
LiS diende via Bewoners!His, het samenwerkingsverband van 
bewonersorganisaties, een voorstel tot een structurele aanpassing 
in dat weerklank vond bij de gebiedscommissie en werd 
doorgestuurd naar het verkeersoverleg, een ambtelijk clubje 
dat zich over dergelijke verkeersaangelegenheden buigt. Men 
deelde weliswaar de bezwaren van de bewoners en men zou 
mogelijkheden onderzoeken om zo’n aanpassing te realiseren. 
Ergo, het was er onveilig, maar… als er geen geld was zou er 
niets gebeuren!? U raadt het al; er was geen geld voor zo’n 
aanpassing.Voor Bewoners!HiS was dat een wat al te makkelijke 
reactie en wat bleek? Er bestond binnen de gemeente een apart 
potje waaruit maatregelen om de verkeersveiligheid om en nabij 
scholen te verbeteren werden betaald. Met die wetenschap (en 
mogelijkheid) besloot de gebiedscommissie op initiatief van de 
bewonersorganisaties de wethouder een ongevraagd advies te 
sturen om de situatie daar te verbeteren middels financiering uit 
dat speciale potje. Gelukkig bleek de wethouder gevoelig voor de 
argumenten en nam zij het advies van de gebiedscommissie over. 
In haar reactie schreef ze dat ze hoopte dat die aanpassing voor 

het einde van dat jaar (2018) zou zijn gerealiseerd. Begin 2019 
was er echter nog niets gebeurd, zodat Bewoners!HiS medio 2019 
daarover vragen stelde in de gebiedscommissie. Het antwoord 
van Stadsontwikkeling was dat die aanpassing nog even werd 
uitgesteld in verband met het opbreken van de Kastanjesingel en 
de gewijzigde verkeersstromen in de wijk die daarvan het gevolg 
waren. Realisatie zou dan na de bouwvakvakantie plaats kunnen 
vinden. Maar... ook na de bouwvak gebeurde er niets, zodat in 
de gebiedscommissie aan Stadsontwikkeling gevraagd werd om 
tenminste een datum te noemen. Het antwoord was geen datum 
maar de mededeling dat de aanpassing opnieuw werd uitgesteld. 
De RET had namelijk intussen geklaagd over de slechte staat van 
het wegdek van de Abeelweg voor bus 174. 

weRk met weRk maken
Uit het daarna in gestelde onderzoek bleek het grootste probleem 
in de Abeelweg de duiker naar de Meidoornsingel te zijn. 
De slechte staat van die duiker maakte het kennelijk dringend 
noodzakelijk om maatregelen te treffen. Dat betekent dat de boel 
daar op de schop moet en laat dat nu ook precies de plaats zijn 
waar de door de bewoners gevraagde en door de wethouder 
toegezegde aanpassing aan het wegprofiel van de Abeelweg zou 
moeten plaats vinden. Dus kon de gemeente werk met werk maken 
zoals dat in aannemingskringen genoemd wordt. Eind oktober van 
dit jaar wordt daarmee begonnen en als alles mee zit zijn deze 
werkzaamheden nog net voor de Kerst 2019 gereed. Mogelijk zal 
daarbij met tijdelijke verkeerslichten gewerkt gaan worden.

door Ton van Eijsden

meijeRsplein
Waar zeker voortgang in zit is een herinrichtingsplan voor  
het fietsparkeren Meijersplein: de gemeente begrijpt de grote 
parkeernood daar en heeft een plan ontworpen met een 
uitbreiding van 160 fietsparkeerplaatsen nu en nog eens 40 als 
het Feetzdock verdwijnt. Verder wordt de binnenkant van het plein 
zo ingericht dat daar niet meer wild geparkeerd kan worden. Het 
mooie van dit plan is dat het flexibel is: verdere uitbreiding en/of 
plaatsing van een bewaakte stalling kan ingepast worden!

plaswijck
Maar er is nog een andere kruipende zaak. Die van de 
nieuwbouw die  kennelijk niet doorgaat, de zaak die kruipend 
mag worden genoemd in de betekenis van slinks: de mogelijke 
nieuwbouw parkeergelegenheid Plaswijckpark. Meer dan een jaar 
lang heeft de gemeente, ondanks toezeggingen voor overleg met 
klankbordgroep en beheersgroep, niets van zich laten horen. 
Via via bereikte ons het bericht dat Plaswijckpark op 12 juli een 
nieuw huurcontract zou hebben gesloten met de tennisclub op 
wiens terrein het parkeerdek zou komen: een huurcontract voor 
15 jaar! Of dit waar is? Getuige het bord dat de tennisclub heeft 
geplaatst gaat die daar in elk geval van uit.

LOPENDE ZAKEN - vervolg pagina 3
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De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud 
wil dat graag zo houden...

Woont u ook zo fijn in Schiebroek?

Al ruim 40 jaar houdt de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) de kwaliteit van de bebouwde omgeving 
in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge in de gaten. Schiebroek is een geliefde wijk en dat heeft veel te maken 
met de opzet van de buurt; brede singels, knusse straten met voortuinen en veel laagbouw. Maar net zo goed 
naoorlogse appartementsgebouwen gelegen in het groen. Het zijn al deze verschillende bouwstijlen die Schiebroek 
een afwisselend, gezellig en ontspannen karakter geven.

De VSW maakt zich sterk voor 
het behoud van het karakter van 
de architectuur en de steden-
bouwkundige opzet van Schie-
broek. Eigenaren van beeld-
bepalende panden, die goed 
voor hun bezit zorgen, kunnen 
onderscheiden worden met een 
oorkonde en een gevelschildje. 
En als waardevolle bebouwing 
gesloopt dreigt te worden, of 
als nieuwbouwplannen onvol-
doende aansluiten bij sfeer en 
karakter van de wijk, komt de 
VSW in actie. Bijvoorbeeld door 
in samenwerking met omwo-
nenden bezwaarprocedures te 
starten. 

Want als je in een mooie wijk 
woont, wil je die toch ook mooi 
houden?

De  gesloten begraafplaats 
aan de Ringdijk is een mooi 
voorbeeld
Aan de Ringdijk ligt de oude 
begraafplaats van Schiebroek. 
De VSW heeft er in de afgelo-
pen jaren veel aan gedaan om 
dit historisch waardevolle plekje 
weer in oude luister te herstel-
len. Het toegangshek, het baar-
huisje en de graven zijn dankzij 
de VSW zorgvuldig gerestau-
reerd, iets waar de vereniging 
zeer trots op is!

Lid worden kan al voor E10,- p/jr. 
U ontvangt dan twee keer per jaar 
het magazine “Tussen Wilgenplas & Rotte”.

Wat kunt u doen voor Schiebroek? 
De VSW steunen door... 
•	 een bijdrage te geven, 
•	 uw bijzondere kennis in te brengen
•	  zelf actief deel te nemen

Wat doet de VSW voor Schiebroek?
•	 Komt op voor uw woon- en leefomgeving
•	 Beschermt karakter en sfeer van het landschap
•	 Brengt waardevol erfgoed in kaart

Meedoen of bijdragen? 
Word lid, doneer of geef!
Kijk voor meer mogelijkheden op 
www.vsw.biz of scan de code

VSW, behoud van uw buurt! Helpt u mee?behoud van uw buurt! Helpt u mee?

het magazine “Tussen Wilgenplas & Rotte”.

uw bijzondere kennis in te brengen
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SCHIEBROEK VAN TOEN (deel 58)

door Margot Leeninga

Johannes van den Bosch (1780 - 1844) was in de Bataafs-Franse 
tijd als genieofficier actief in Nederlands-Indië, maar keerde na 
een conflict in 1810 terug naar Nederland. In 1814 werd hij 
onder Willem I weer actief militair, maar hij zette zich tegelijk in 
voor de bestrijding van de armoede. Hij initieerde de stichting van 
een Maatschappij van Weldadigheid, die in 1818 het landgoed 
Westerbeeksloot aankocht om er landbouwkolonies op te richten 
waar armen kunnen leren zelf de kost te verdienen. 

Er zijn vier welgestelde inwoners van het kleine dorpje Schiebroek 
die elke week een stuiver opzij leggen om dat initiatief te 
ondersteunen. Als beloning mag na twee jaar ook een arm 
Schiebroeks gezin naar de kolonie. Lambertus Verhagen, zijn 
echtgenote en drie kinderen vestigen zich juni 1820 in de nieuwe 
nederzetting Willemsoord. Ze krijgen een huisje en dragen de 
verplichte koloniale kleding. Lambertus gaat aan de landarbeid, de 
anderen spinnen wol en vlas. Maar vier jaar later...
'Vrouw Van der Pol,' meldt juni 1824 de directeur van 
Willemsoord, 'kwam veel aan het huis van Verhagen te wasschen 
en te naayen en schenen goeden vrienden te zijn.' Antje van 
der Pol, koloniste uit Harlingen, woont met haar gezin een stukje 
verderop en ze komt zo vaak langs dat er verdachtmakingen 
jegens Lambertus Verhagen de ronde gaan doen. 'Hij werd 
beschuldigd meer dan gewone vriendschap te hebben met de 
vrouw van de kolonist van der Pol.' De directeur gelooft niets 
van die geruchten: 'Van iets onbetamelijks met elkander heb ik 
geenzins vernomen dan bij gissing.' 
Dan vraagt Antje twee weken verlof om haar familie in 
Harlingen te bezoeken. De directie geeft toestemming en op 
maandagochtend 14 juni 1824 vertrekt ze met haar beide 
kinderen. Maar diezelfde dag meldt Lambertus Verhagen dat hij 
naar de 'Schootermarkt' moet. En na een week is hij nog niet 
terug. De onderdirecteur krabt zich achter de oren en gaat eens 
navragen bij de echtgenote van Lambertus of zijn veronderstelling 
dat zij en haar man 'zeer tevreden leefden' echt wel klopt. 
Volgens haar wel: 'zoo als de vrouw mij nog getuigdt en toont 

nog de grootste achting voor haar man te hebben'. Maar Antje 
en Lambertus komen na anderhalve maand alleen maar even 
terug om nog het een en ander met de achtergebleven partners 
te regelen en blijven daarna voorgoed weg. De bedrogen 
Schiebroekse echtgenote blijft haar hele leven in Willemsoord 
wonen, twee van haar zoons trouwen met kolonistendochters en 
zullen als 'wijkmeester' en 'winkelhouder' ook altijd op de kolonie 
blijven.

De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille 
begin. Met als rode draad de sociale en maatschappe-
lijke ontwikkeling. 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 Maximus,
Bergse Dorpsstraat 122, Hillegersberg of via
info@big-mama.nl

Verplichte klederdracht in de kolonie
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Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam, tel. 418 87 27

JUWELIER Y. COMMEREN

DE INTERIEURSPECIALIST
VERF | BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN

SHUTTERS | RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING | SCHUIFDEURKASTEN

OOK VOOR DESKUNDIG KLEUR- & INTERIEURADVIES!

U vindt bij ons het mooiste behang, sfeervolle gordijnen, 
onderhoudsvriendelijke vloeren, praktische raamdecoratie 
en kwalitatief hoogwaardige verf. Al onze producten 
worden op maat gemaakt. Heeft u zelf geen tijd om 
alles te installeren? Geen probleem! Wij komen bij u 
meten, monteren en/of leggen op een moment dat het u 
uitkomt. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

14 karaat goud. 
Extra witte diamant 
met minimale insluitsels

Alliance 
ring

In wit, rosé of geelgoud, speciale prijs
1 x 0,02   0,02 crt    € 299,-
3 x 0.02   0,06 crt    € 397,-
5 x 0,02   0,10 crt    € 498,-

Solitair ring R16
In wit of geelgoud, 0.03 crt.

Normaal € 290,- 

Speciale prijs: € 230,- 
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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. 
Correcties: redactie
Foto’s: redactie

kopij/adveRtenties
Het volgende magazine komt uit op 
12 december 2019. U kunt uw kopij vóór 18 
november 2019 inleveren via
e: redactie@leven-in-schiebroek.nl.Informatie 
over advertentietarieven krijgt u eveneens via 
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
info@gedenkbosschiebroeksepark.nl
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
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
info@konneksjun.nl
Oranje Comité Schiebroek
info@ocschiebroek.nl
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
info@kunstfestival.nl
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
4meicomité@leven-in-schiebroek.nl
Winkeliersvereniging Schiebroek
info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
info@leven-in-schiebroek.nl
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

CSI SCHIEBROEK

De donkere dagen zijn aangebroken. Het is vaak mistig 
of regenachtig. Het zicht wordt slechter. In dit soort weers-
omstandigheden krijgen veel fietsers haast. Die combinatie maakt 
ze extra kwetsbaar in het verkeer. Goede fietsverlichting wordt 
dan belangrijk voor hun veiligheid. Automobilisten en andere 
weggebruikers zien fietsers mét licht sneller. Die zichtbaarheid kan 
het verschil betekenen tussen wel of niet botsen. Met licht kom je 
veiliger thuis. En belangrijk voor de portemonnee: zonder kans 
op een fikse bekeuring. De politie controleert namelijk regelmatig. 
Vroeger moest verlichting aan de fiets vastzitten. Tegenwoordig 
mag je ook losse lampjes gebruiken. Een setje (wit voor, rood 
achter) kost in de winkel ongeveer € 5,-. Ruim tien keer minder dan 
het boetebedrag (€ 62,- inclusief administratiekosten).

De regels rond fietsverlichting:
• Vóór een witte of gele lamp, achter een rode.
• De lampjes moeten aan de fiets zitten, of aan je kleding, tas of
   rugzak.
• De lampjes moeten goed zichtbaar zijn en recht vooruit en
   achteruit schijnen.
• Lampjes moeten continu branden en mogen niet knipperen.

Andere verplichte fietsonderdelen:
• rode achterreflector
• pedalen met gele reflectoren
• wit of geel reflecterende banden of wielen en
• fietsbel

veRkeeRsonveiligheid in Uw bUURt
Iedereen kent onveilige verkeerssituaties in z’n buurt. Of straten 
waarin regelmatig te hard wordt gereden. De politie wil ze graag 
kennen en weet ook hoe dit soort problemen het beste kan worden 
aangepakt. Neem dus contact met hen op als u een tip heeft.

Afhankelijk van binnengekomen klachten kunnen daarbij zaken als 
te hard rijden, het negeren van rood licht, het rijden met (brom-)
fietsen op trottoirs en andere overlast worden aangepakt. Alles met 
het doel verkeerssituaties veiliger te maken. De meeste gewonden 
en doden per jaar in het verkeer zijn in ons land namelijk nog 
altijd te wijten aan onveilig verkeersgedrag.

Meldingen over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, gaten in het 
asfalt, omgevallen verkeersborden en parkeeroverlast horen thuis 
bij de gemeente en kunt u melden via het telefoonnummer 14010. 
Tot ziens in de wijk!

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

VAL OP! IN HET DONKER EN 
BIJ REGENACHTIG WEER 
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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 

010 418 05 15             info@spindlermakelaars.nl

Spinbollaan 20, 3052 XP Rotterdam. Vraagprijs € 500.00,-- k.k. 


