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LEVEN in SCHIEBROEK
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2020

A16 Rotterdam... een Honey Highway?

www.leven-in-schiebroek.nl

ACRODENT tandtechniek en tandartspraktijk
*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten
OPENINGSTIJDEN:

maandag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:

06-215 333 42

Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek, tel. 418 77 08

ADMINISTRATIEKANTOOR

J . W. M E K K I N G

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

Dames- en herenkapsalon
Schoonheidssalon
Pedicure en Manicure

Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam.
Tel 06-51882243, www.petra-salon.nl

www.bloemsierkunstsjerp.nl

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

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

Telefoon 010 - 285 74 66
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Administratie
Belastingaangiften
Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam
Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl

SCHIEBROEK HELPT!

D

at was schrikken. De wereld stond zo'n beetje stil. Niet
even, maar langdurig. Er moesten opeens talrijke maatregelen
worden genomen om te voorkomen dat het corona-virus
nog meer slachtoffers zou maken. Er ontstonden spontaan
veel initiatieven en de instellingen die zich bekommeren om
kwetsbare groepen moesten ervoor zorgen dat die hulp door
kon gaan. Dat leverde vaak huzarenstukjes op. De situatie is nu
wat verbeterd, maar de anderhalvemetersamenleving heeft
zijn intrede gedaan en zal ook nog wel even voortgaan. We
zetten de mogelijkheden voor hulp nog even op een rijtje.

BELTEAM DOCK Schiebroek: 088 855 5031
In alle Rotterdamse gebieden hebben de welzijnsorganisaties
een belteam. Daar kan iedereen terecht die praktische hulp
nodig heeft of gewoon een praatje wil maken en een luisterend
oor nodig heeft. Rotterdammers die iets willen doen voor
een buurtgenoot kunnen zich bij het belteam in hun gebied
melden. DOCK zoekt ook actief contact met buurtbewoners
die de weg naar ons minder makkelijk weten te vinden. De
gemeente biedt informatie en hulp via het nummer 14010.
DOCK heeft wel een directe verbinding gerealiseerd met de
bellijnen.
Ondanks dat DOCK haar activiteiten in de Huis van de
Wijk heeft moeten stoppen zijn de medewerkers op
straat aanwezig. Ze doen dat naar vermogen én met alle
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor ieders gezondheid.
.De jeugdcoaches en participatiemakelaars van DOCK
Hillegersberg-Schiebroek lopen van maandag t/m vrijdag
ambulante rondes. De jeugdcoaches zijn nu ook te bereiken via
hun persoonlijke (werk)-Instagramaccount:
@dock_ibrahim
@dock_valerie
@dock_marije
@dock_ike

Opvoedtelefoon
Weken aaneengesloten met het hele gezin thuis zijn, zonder
school, peuterspeelzaal, kinderopvang en mogelijkheden voor
uitstapjes en bezoekjes was voor veel gezinnen behoorlijk
pittig! Daar komt nog eens een extra belasting als je thuiswerkt.
En de kinderen moeten aan hun schoolwerk. Ook nu het
allemaal wat losser is en de kinderen weer naar school
gaan, blijkt er behoefte te zijn aan een luisterend oor en/of
praktische pedagogische tips,

Schiebroek Helpt!
Ouders kunnen bellen met onze kindercoaches Diane, tel. 0651199971 en Laura, tel. 06-59954693 op dinsdag en donderdag
van 10:00 tot 11:00 uur,

Checkpoint Digikanjers
Bij checkpoint Digikanjers is het inloopspreekuur met de
bewoners veranderd in een telefonisch contact. De hulpvragen
komen binnen via het belteam Hillegersberg-Schiebroek
(088 855 5031). De vragen rondom financiële en/of juridische
dienstverlening worden doorgezet naar de participatiemakelaar
die betrokken is bij de inloop en Stop de Schulden. Wanneer
bewoners ondersteuning nodig hebben om stukken uit
te printen voor de map voor de kredietbank en/of de
Voedselbankaanvraag kunnen zij stap voor stap telefonisch
daarin begeleid worden. Bewoners zitten zelf alleen achter de
laptop en telefonisch krijgen zij stap voor stap instructie wat
ze moeten doen. Vervolgens wordt het benodigde document
uitgeprint en kan de participatiemakelaar vervolgstappen doen.
Bijvoorbeeld een aanvraag doen voor een Voedselbankpakket.
of een kwijtschelding. Tot slot werkt DOCK HIS samen met een
aantal organisaties en vrijwilligers die aangegeven hebben
graag boodschappen te doen voor hun buurtgenoten die dit
zelf niet kunnen.

Voedselbank+ Schiebroek
In Schiebroek kunt u voedsel brengen bij het uitdeelpunt
van Loes Zwarts, Meijersplein-Zuid 36. Er is vooral nood aan
groente en fruit, maar ook zuivel en houdbare producten zijn
van harte welkom.
Door een fantastische actie van Sander de Kramer (Rijnmond
Helpt) heeft Loes de beschikking gekregen over een heuse
blokhut en een grote vriezer.

IN DIT BLAD

Hulp blijft nodig
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Als lijkt de coronapandemie over zijn hoogtepunt heen te
zijn, het blijft hard nodig om uw bijdrage te brengen. Er komt
nog een heel moeilijke economische periode aan en dan
worden juist de mensen die net niet voor de Voedselbank in
aanmerking komen, nog harder getroffen. Over deze mensen
ontfermt Loes zich. Het zijn zo'n zestig gezinnen die voor de
gulle gaven van Schiebroekenaren in aanmerking komen.
Loes verzamelt alles en zorgt ervoor dat het op de goede plek
komt. Er is en blijft voorlopig een tekort aan alles, dus wees
ruimhartig en deel! Afleveradres: Meijersplein Zuid-36.
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Schiebroek helpt!
Metingen BTV
Kopzorgen
Omstreden bomenkap A16
Zie Zo Zomertheater
A 16 Honey Highway
Schiebroek van Toen
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DE INTERIEURSPECIALIST
VERF | BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN
SHUTTERS | RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING | SCHUIFDEURKASTEN
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.

OOK VOOR DESKUNDIG KLEUR- & INTERIEURADVIES!

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?

Kunstgebitten

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.

Reparaties

Klikgebit

Tandprothetische praktijk
Schiebroek
Kastanjeplein 101
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3053 CB Rotterdam

Tel: 010-818 30 43

tppschiebroek.nl

BTV MEET GELUID EN (ULTRA)FIJNSTOF
ROND VLIEGVELD

R

otterdam The Hague Airport (voorheen vliegveld
Zestienhoven) ligt nabij woonwijken, de eerste
bebouwing begint op 600 meter van de startbaan. Tot 18 juni
lagen de activiteiten stil door de corona-pandemie. Een unieke
situatie die de Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast
Rotterdam Airport (www.btv-rotterdam.nl) om vanaf vrijdag 12
juni 2020 een nulmeting uit te voeren.
Schone lucht en stilte zijn van levensbelang voor ieders
gezondheid. De vereniging wil daarom burgers en politiek
voorzien van objectieve informatie; hoe stil en schoon het is nu
er niet door grote vliegtuigen wordt gevlogen. De metingen
vinden ook plaats als het vliegverkeer weer volledig is hervat.
Er is zo een goede vergelijking te maken:
De metingen worden mogelijk gemaakt door crowdfunding, de
BTV wordt ondersteund door Urgenda (www.urgenda.nl).
De Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) bestaat
sinds 1985 en zet zich in voor de verbetering van de woon- en
leefomgeving van Rotterdam-The Hague Airport. De BTV is een
bewonersvereniging met een achterban van bijna 1000 leden/
gezinnen. Voor meer informatie over de aanleiding, het tot
stand komen van dit project, de interpretatie van de metingen
en eventuele vragen, zie: www.btv-rotterdam.nl.

EEN NIEUW GEZICHT IN SCHIEBROEK
Marijke van Seventer

S

inds augustus vorig jaar is er bij het team wijkagenten
van Schiebroek een nieuw gezicht: Regina Wilmink,
met als werkgebied Schiebroek Zuid. Regina mag
dan nieuw zijn in die functie, maar zij kende Schiebroek al
wel: gedurende de 25 jaar dat zij bij de politie werkt is zij o.a.
praktijkbegeleidster geweest voor stagiaires
die in de wijk werkzaam waren. Ook kwam zij
in Schiebroek bij noodhulp (dringende
meldingen en verkeersongevallen e.d.).
De buitenkant van de wijk, het stratenplan
was haar dus wel bekend.
“Maar nu, als wijkagent kom ik ook aan de
binnenkant, achter de voordeur”, verklaart zij.
En dat is weer heel anders. In plaats van begeleiden is het nu samenwerken met allerlei instanties, zoals de scholen, de corporaties en hulporganisaties. Want er is veel armoede in SchiebroekZuid en dat brengt veel problemen met zich mee. Niet zozeer
in de vorm van criminaliteit zoals inbraak of straatroof, maar
wel hangen op straat omdat er binnen de gezinnen vaak niet
al te veel cohesie is. "Sociaal-maatschappelijke problematiek:
woonoverlast, psychische nood, huiselijk geweld... dat zijn de
zaken waar we op focussen", aldus Regina. "Maar ook naar
buiten toe zijn er problemen: er zijn veel verschillende culturen

en vaak kan men elkaar niet verstaan, laat staan ondersteunen
in ingewikkelde situaties."
Problemen genoeg dus, maar zijn er ook goede dingen?
"Jazeker", beaamt Regina enthousiast. "Al die culturen kunnen
wel zonder echte conflicten naast elkaar leven, er is
geen machtsstrijd tussen de verschillende
groepen, er zijn geen samenscholingen en er is
zeker geen houding van wij-tegen-de-politie:
		
we kunnen overal komen. En vooral dat is
		
een goede zaak, vindt Regina: daardoor
		
kun je achter de voordeur komen, mensen
		
in contact brengen met het netwerk van
		
hulporganisaties die kunnen helpen met
		taalproblemen, schulden
maatschappelijke aanpassingen… "Bij het
instromen van verschillende nationaliteiten
wordt veel te weinig aandacht besteed aan
voorbereiding op de Nederlandse cultuur. Die is dan
vaak heel beangstigend voor de mensen. Het is fijn dat de
politie dan mag binnenkomen en de mensen helpen de goede
weg te vinden.”
Regina is een nieuw gezicht in Schiebroek Zuid. Maar wel een
gezicht dat de bewoners van de wijk ziet èn gezien wordt.
Kortom, een échte wijkagent!
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Uw

418 81 21

woning energiezuinig

De Belbus

Wijkbus
Hillegersberg-Schiebroek

is dichterbij dan u denkt !

BESTE
L ABE 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

De Belbus, de wijkbus
in Hillegersberg en Schiebroek,
rijdt weer!
U kunt weer bellen om ritten te boeken of
om u op te geven als nieuwe klant.
Wij werken volgens de richtlijnen van het
RIVM voor uw en onze veiligheid.

Telefoon : 010 418 81 21
Voor alle informatie: www.belbus-his.net

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)
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WIJ VERBOUWEN, JIJ OOGST

D

e Stadsboerin is een kleine ecologische tuinderij in
de oksel van Schiebroek, op het terrein van
Natuurtalent. Op de akker worden zo’n honderd
groenten, kruiden en bloemen geteeld. Denk aan allerlei
gangbare groenten zoals bloemkool, kapucijners, peulen,
boontjes, rode en gele kroten, en minder gangbare zoals de
aardpeer, warmoes, rammenas. Kortom, alle groenten die het
goed doen op losse kleigrond.
Tuinderij de Stadsboerin werkt volgens het zelfoogst-principe:
als je oogstgenoot wordt, neem je deel aan de tuinderij voor
een vast bedrag van € 250,- per persoon per jaar. Voor dat
geld mag een oogstgenoot een heel oogstjaar lang voor eigen
gebruik oogsten. Het seizoen loopt van april tot november, met
een ruime uitloop van wintergroenten. Altijd vers en ecologisch
verbouwd.

Wij verbouwen, jij oogst
Natuurlijk mogen oogstgenoten meewerken op het land, maar
het hoeft niet. Het werk wordt voor oogstgenoten gedaan:
de medewerkers van de Tuinderij stellen het teeltplan op,
bewerken de grond, zaaien en zorgen voor een ecologisch
verantwoorde teelt.
Heb je belangstelling om oogstgenoot te worden? Stuur dan
een mail naar StadsboerinRotterdam@xs4all.nl. Voor meer
informatie zie www.stadsboerinrotterdam.nl.
• 100 soorten gangbare en bijzondere groenten, kruiden en
bloemen
• Verser dan vers, ecologisch én lokaal
• Zelf oogsten van april tot november

SCHIEBROEK GAAT IN
2021 OP SAFARI!
Margot Leeninga
Wie had dat nu kunnen bedenken? Zo'n beetje alles was
klaar om in september de 29ste editie van het Kunstfestival te
vieren. Tot de corona-pandemie kwam. In het begin dachten
we nog dat het wel mee zou vallen, dat het een paar maanden
zou duren, maar al snel werd duidelijk dat dit ongekend was,
lange tijd zou duren en dat er onorthodoxe maatregelen
genomen moesten worden. Het team van het Kunstfestival
heeft moeten besluiten om de festivititeiten in september 2020
geen doorgang te laten vinden, want de coronamaatregelen
kunnen niet toegepast worden tijdens o.a. de Dag van het
Kunstfestival. Bovendien wordt er geen vergunning verleend;
er is dus geen keus. We gaan ons nu voorbereiden op het jaar
2021, wanneer we hopelijk weer met elkaar een fabelachtig
Kunstfestival kunnen vieren. Met alles erop en eraan. Met veel
lachende kinderen en vrolijke (groot)ouders. Met mooie kunst,
acts, muziek en andere uitingen van kunst. "Schiebroek op
Safari" verhuist dus naar september 2021. Noteer alvast in uw
agenda: zaterdag 11 september: Dag van het Kunstfestival 2021,
van 2 t/m 28 september: Kunst in de Etalage en op zondag 19
september: Huiskamerroute Schiebroek-Hillegersberg.

DOE
JIJ OOK MEE?
met inachtneming van de corona-regels!
Zaterdag 25 juli 2020

van 10.00 uur tot 12.00 uur
verzamelen bij DOCK, Teldersweg 287

Zaterdag 22 augustus 2020
van 10.00 uur tot 12.00 uur
Verzamelen bij Spindler Makelaars,
Rododendronplein 6a

Wij zorgen voor de materialen (ook geschikt voor kinderen),
koffie, thee, limonade en iets lekkers.

Jullie hulp is hard nodig en zeer welkom! Wil je
vrijblijvend op de hoogte worden gehouden van de data
van deze schoonmaakacties dan kun je een mail sturen
naar schiebroekgewoonschoon@gmail.com of een
whatsapp-bericht sturen naar 06-418 16 113.
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OVER KOPZORGEN EN CORONA
Marijke van Seventer

E

indelijk! Na maanden van stilte weer een nieuw
nummer van Leven in Schiebroek. Het laatste
verscheen eind februari. Daarna kwam het coronavirus
en de “intelligente lockdown". Die lockdown betekende dat het
gebouw waar de drukker ons blad aflevert gesloten werd en
onze weldenkende bezorgers verklaarden het blad niet rond
te gaan delen. Vanaf welke plaats dan ook! Maar gelukkig gaat
het nu de goede kant op en kunnen wij weer in actie komen.
Niet dat er al die tijd geen actie geweest is en we alleen maar
allemaal genoten van de plotselinge rust en stilte. Schiebroek
en de besluitvorming rondom Schiebroek bleven in beweging.
Zo kwamen er prachtige initiatieven om de Voedselbank te
ondersteunen en om de mensen tegemoet te komen die daar
officieel geen gebruik mochten maken, maar het wel moeilijk
hadden. Elders in het blad leest u meer over die initiatieven.
En wat die besluitvorming betreft… als u het februari/
maartnummer opslaat, staan daar onderwerpen vermeld,
waarop toen activiteit werd gevraagd of die al in beweging
waren. En juist over die zaken is de afgelopen tijd veel te
doen geweest achter de schermen maar vanwege de corona
natuurlijk ook vóór het beeldscherm. Dat blad ging over diverse
zorgen: over het Huis van de Wijk, over Plaswijck, SchiebroekZuid en last but not least, een onaangekondigde bomenkap in
het Schiebroekse Park. Leest u hierna het vervolg.

Zorgen over Huis van de Wijk
LiS schreef een open brief aan het College van B&W en de
gemeenteraad: het huidige Huis van de Wijk staat op het
punt gesloopt te worden, er is nog geen uitzicht op een
vervangende locatie, en de urgentie hiervan wordt kennelijk
onvoldoende gevoeld. Reactie op die brief kwam…. niet van het
College maar van de directeur van het cluster Maatschappelijke
ontwikkeling. Maar directeur of niet, het blijft een ambtenaar,
van B&W en de gemeenteraad hoorden wij niets! We zullen
dus opnieuw een brandbrief sturen.
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Zorgen om Schiebroek-Zuid
Drie jaar lang was er een Plan van Aanpak om de problematiek
van dit deel van de wijk te verlichten. Maar dat plan is nu
afgelopen en er is geen geld gereserveerd om de nood
daar te verzachten. De evaluatie van het plan gaf immers
aan dat er een verbetering is? Die evaluatie – maanden later
verstrekt dan dat de beslissing tot stoppen van gelden viel –
gaf inderdaad op sommige punten een verbetering aan. Op
andere punten daarentegen werd geen vooruitgang geboekt:
zo werden er mensen teruggeleid naar werk, maar stroomden
er tegelijkertijd weer mensen in die een beroep moesten doen
op een uitkering. Dat waren er meer dan die uit dit traject
verdwenen, een stijgende lijn dus van het aantal afhankelijke
huishoudens. En dat terwijl in de rest van de stad juist sprake is
van een afname. Alleen al deze punten zouden reden genoeg
moeten zijn voor voortzetting van een Plan voor SchiebroekZuid.

De tijd dringt
De wethouder zegt hier echter niet zonder meer ja tegen.
Zij wil nu een zogenaamd Buurtverbeterplan invoeren,
maar daarvoor heeft zij meer gegevens nodig. Reden
voor de gebiedscommissie, LiS en Bewoners!HiS om een
onderzoek in te stellen en gesprekken te voeren met o.a. de
woningcorporaties. Dat onderzoek loopt nog maar er komen
al zeer schokkende feiten naar voren. Zo meldt de corporatie
Havensteder dat maar liefst 80% van haar huurders in
Schiebroek ondersteuning nodig heeft om de huur te kunnen
voldoen. Normaal gesproken ligt dit percentage rond 60%,.
Voor een groot gedeelte personen met huursubsidie. Om in
aanmerking te komen voor huursubsidie hoef je niet arm te
zijn. In Schiebroek-Zuid moet er echter in de meeste gevallen
ondersteuning komen omdat er sprake is van onvervalste
armoede. Geen gordijnen voor de ramen, geen kleed op de
vloer of lakens op het bed; dat kun je aantreffen achter de
huisdeuren in Schiebroek-Zuid. En maar al te vaak ook een lege
broodtrommel… Kortom, maatregelen zijn hier hard nodig. Er
wordt heel hard gewerkt om al dit soort gegevens boven tafel
te krijgen, met cijfers onderbouwd. En de tijd dringt, want het

rapport hierover moet klaar zijn voordat in de gemeenteraad
de begrotingsbesprekingen beginnen. Ook voor dit dossier
geldt: wordt vervolgd!

Plaswijckproblemen
Misschien omdat het nu zo rustig was en wij wellicht zouden
denken dat het wel mee zou vallen? Misschien omdat de
wethouder dacht dat minder aangename boodschappen in
deze tijd waarin we elkaar maar moeilijk te spreken krijgen
onder de radar zouden kunnen glippen? Of misschien omdat
zij er nu opeens tijd voor had? Hoe dan ook, de wethouder
koos het moment waarop fysieke bijeenkomsten verboden
waren en iedereen nog op zoek was naar alternatieven
om eindelijk antwoord te geven op de brief van de
Gebiedscommissie van medio 2018 (!). Dat was het advies tot
aanleg van een parkeerterrein met 250 plaatsen op een deel
van het terrein van de tennisvereniging naast Plaswijckpark.
En haar antwoord was dat zij het advies niet opvolgde, want
het was te duur. Bovendien had zij in de laatste anderhalf jaar
amper klachten gehoord, dus nam zij aan dat het probleem
dankzij de genomen beheersmaatregelen behapbaar was
geworden. De gebiedscommissie rolde om van verbazing.
Want in de wethoudersbrief wordt helemaal niet meer over
een oplossing voor het parkeerprobleem gesproken.
De door de gemeente ingestelde klankbordgroep is indertijd
met de eigen gemeentelijke verkeersdienst tot de conclusie
gekomen dat er een parkeerterrein van zo’n 250 plaatsen
nodig is om de structurele parkeerdruk van Plaswijck op de
wijk te verminderen (op topdagen lukt het natuurlijk nooit). In
die klankbordgroep zitten de belanghebbenden/klagers. Die
hebben de afgelopen anderhalf jaar inderdaad niet geklaagd,
maar keurig gewacht op de door de gemeente toegezegde
evaluatiebijeenkomst over de voorgestelde maatregelen.
De gebiedscommissie heeft nu een pittige brief aan de
wethouder terug geschreven. De klankbordgroep wacht
intussen nog steeds.

omgehaald. Onherstelbaar, maar wij wilden tot de bodem uit
laten zoeken hoe dit mogelijk was, er zou niet gekapt worden
in het Schiebroekse Park? Bestuurslid Gerard Kolner ging op
onderzoek uit. Zijn bevindingen leest u elders in het blad.

Tot slot
Dit waren de voornaamste punten die speelden ten tijde van
ons vorige blad. Alle voornaamste punten? Helaas niet. In
ons vorige blad stond ook een enquête van onze winkeliers.
Een enquête waar u niet meer vanuit de praktijk op kon
antwoorden omdat vele winkels moesten sluiten vanwege de
coronamaatregelen. Op dit moment zijn de meeste winkels
weer open, maar verschijnen er ook bordjes met Te Huur.
Daar heeft dus een winkelier het niet kunnen redden. Juist nu
de winkelstraat het, dankzij de inspanningen van diezelfde
winkeliers, weer zo goed ging doen en het vertrouwde
trefpunt van vroeger werd. Laten we ons samen inspannen om
ons winkelcentrum weer tot zo’n trefpunt te maken.

Bomenkap A16 Rotterdam
Ten tijde van het februarinummer stonden de bomen in het
Schiebroekse Park nog overeind, maar wel met een groot
rood merk erop: hier kappen! Nog terwijl er vragen werden
gesteld over hoe dit kan en mag werden de bomen al
9

Schiebroek van Toen

(deel 61)

Margot Leeninga

W

e blijven met Ans ten Hoope terugkijken in de tijd.
Ditt verhaal is in mei 1981 opgetekend. Als jong
meisje vond ze het bijzonder om ouderen te
bezoeken en hun verhaal te horen over hun jeugd in het kleine
dorp Schiebroek. De verhalen verschenen in het blad van
de Schiebroekse Gemeenschap, de voorloper van Leven in
Schiebroek.
Ans sprak met Bastiaantje Jannetje van der Sar. Zij woonde
begin 1900 met haar familie in de boerderij waar later het
Raadhuis van Schiebroek verrees (naast het begraafplaatsje).

Adriana
"Ik weet niet waar ik beginnen moet. Er valt zoveel te vertellen.
Aan de Ringvaart (nu Ringdijk, red.) was het eigenlijk een lange
rij boerderijen. Achter ons was het land en als je dan helemaal
naar achteren ging kwam je bij de boerderij van Dijkshoorn.
Vóór ons stonden drie molens. Ik herinner me de namen Piet
Maasland, Dick van den Bos en Arie Noorlander. Naast ons
werd net dat begraafplaatsje gebouwd omdat de andere
begraafplaats te vol werd. Eigenlijk vonden we dat helemaal
niet leuk. De eerste die daar begraven werd was Ditje van de
Berg. Daar heb ik nog veel om gehuild, want zij was even oud
als ik, 16 jaar. Ja, dat was heel erg. Even verder bij ons vandaan
woonde Jan Ruis. Zijn vrouw had een erfenis van 80,000 gulden
gekregen. Dat was in die tijd naturlijk heel wat. Heel Schiebroek
stond ervan te kijken. Hij heeft toen op zijn land allemaal huisjes
neergezet. De mensen konden dat huren met een stukje grond
erbij. Daar konden ze beginnen als tuinder. Maar ja, hij haalde
alleen arme mensen op zijn land en is later zelf als een arme
gestorven. Die huisjes hadden een laan gevormd en die heeft
hij naar zijn vrouw Adriana genoemd. Vandaar de Adrianalaan
(in de volksmond ook wel het 'Tranenlaantje"genoemd)."

50 Bunder
"Wij hadden een groot stuk land, wel 50 bunder (ongeveer
gelijk met een hectare, red.)*. Er graasden vijftig koeien,
drie paarden en veel schapen. Omdat mijn moeder al vroeg
weduwe was, hadden we natuurlijk een hoog aanzien in

Boerderij Achterberg naast het kerkhof met v.l.n.r. Dirk v.d.Sar, de
ploegbaas, een daggelder, de knecht, Jan v.d. Sar, Mien v.d. Sar,
dienstbode, moeder v.d. Sar-Hofman, Rika en Basje v.d. Sar en Jan
Zeelenberg

Schiebroek: een weduwe met zo'n boerderij! Ik weet nog goed
toen we er pas woonden, ik was vier jaar. De boerderij stond
er al tachtig jaar. Mijn vader stierf drie jaar later en moeder
bleef achter met zes kleine kinderen. Op de foto zie je mijn
verdronken zusje, mijn broertje met de koe, mijn vader met het
paard, en die boom kon je nog met geen drie man omvatten.
Daar zie je de knechten. Zij woonden in twee dag-geldershuisjes waar nu park Plaswijck is. Hun jongste dochter kwam
werken van 's morgens 7 tot 's avonds 7 uur voor maar 60
centen en een boterham met kaas voor alle kinderen. Toen we
vertrokken van de boerderij kwam er een jonge vent. Hij wilde
de boerderij kopen, met mij d'r bij. Dat wilde moeder natuurlijk
niet. Hij heeft er nog drie jaar gewoond en daarna kwam Toon
Ooms erop. Hij heeft er een nieuw huis op gezet en er 200.000
gulden voor gekregen, terwijl hij er maar 100.000 voor heeft
betaald. Wij zijn later naar de Vinkestraat verhuisd.
Ik noem nog even onze buren: Siem de Kwant (de melkboer),
een paar daggeldershuisjes en dan op het lage end Jan
Dijkshoorn en als laatste ene Van der Linden."

Reageren?
Stuur dan een e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Geschiedenis van Schiebroek
De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille
begin. Met als rode draad de sociale en maatschappelijke 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”
Verkrijgbaar bij: Boekhandels Bruna, Peppelweg
en Argonautenweg, Boekhandel Maximus, Bergse
Dorpsstraat 122, Hillegersberg en via info@big-mama.nl
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OMSTREDEN BOMENKAP A16
Gerard Kolner

M

et enige regelmaat fiets ik door het Schiebroekse
Park. Zo ook die bewuste maandag toen ik plots een
groot aantal bomen in het park zag die gemerkt
waren met een rode stip. Die lagen buiten de afgesproken
tracégrens. Op de website van Rijkswaterstaat vond ik geen
verklaring, dus pleegde ik een aantal telefoontjes, had een
ontmoeting met een paar heren van Rijkswaterstaat en
aannemer De Groene Boog en toen werd het me duidelijk:
tegen de oorspronkelijke plannen en afspraken in heeft
Rijkswaterstaat de grens van het tracé van de A16 verlegd over
een lengte van ongeveer een kilometer en met een strook
van vijftig meter breedte het park in, waardoor 64 volwassen
bomen plus veel ander groen onnodig moesten worden
gekapt. Wat ook duidelijk werd was dat Rijkswaterstaat heeft
verzuimd om over de tracéwijziging en de gevolgen voor ons
park te communiceren. Bovendien en tot ieders verbijstering
bleek er geen kapvergunning te zijn afgegeven, laat staan
gepubliceerd voor de rode-stip-bomen in het Schiebroekse
Park. De heren zouden het onderzoeken, maar een paar dagen
later waren de bomen en struiken al geveld. Het leek erop dat
Rijkswaterstaat wel besefte dat er de nodige fouten waren
gemaakt en wellicht hoopten ze dat het achteraf bezien met
een sisser zou aflopen. Maar dat bleek een misrekening!
Bewonersorganisatie LiS trok bij alle partijen aan de
bel, met als gevolg dat zowel de gebiedscommissie als
gemeenteraadslid Segers-Hogedoorn, die in Schiebroek
woont, schriftelijke vragen stelden aan het gemeentebestuur.

Vragen
Over die vragen en antwoorden werd begin juni in de
gemeenteraadscommissie gedebatteerd.
Is er sprake van een zuidelijker liggende tracégrens dan eerder
gecommuniceerd is aan bewoners.?
Tussen het ontwerp van het wegtracé van de A16 en de
definitieve uitwerking van het wegtracé is de grens van de

weg naar het zuiden verschoven, het Schiebroekse Park in.
Dit heeft te maken met zowel de ontsluitingsweg naar het
bedrijventerrein als het inpassen van een recreaduct voor
voetgangers en fietsers. Deze wijziging van de tracégrens
is ambtelijk beklonken en Rijkswaterstaat geeft toe dit niet
expliciet genoeg gecommuniceerd heeft met bewoners uit de
omgeving. Met de verlegging van de grens zijn de gevolgen
voor de noordrand van het park groter dan verwacht.
Wordt er voldaan aan een rechtsgeldige kapvergunning?
Helaas is de kapvergunning op een verkeerd adres
gepubliceerd. Er is op 9 december 2019 een kapvergunning
afgegeven op een adres gelegen aan de A13 (circa 4,5 km
verderop, red.). In de wijk Schiebroek heeft niemand kunnen
vermoeden dat een kapvergunning op dit adres zou kunnen
leiden tot bomenkap in het park.

Rechtsgeldig?
Raadsleden onder aanvoering van de heer SegersHoogendoorn konden zich niet voorstellen dat de juiste
procedure was gevolgd. Zij verklaarden tijdens de
commissievergadering dat er klaarblijkelijk veel fouten zijn
gemaakt. Bewoners zijn niet bij de besluitvorming betrokken
en hebben daardoor hun rechten niet kunnen uitoefenen. Het
afgeven van een kapvergunning op een verkeerd adres is niet
rechtsgeldig.
Wethouder Judith Bokhove zei de kwestie vervelend te vinden
en gaf aan dat Rijkswaterstaat de leiding heeft van het project
A16 en de gemeente volgend is. Voor de vergunning is de
gemeente verantwoordelijk. Juristen van de gemeente zijn
van mening dat de vergunning, ook al is deze op een verkeerd
adres afgegeven, toch rechtsgeldig is. Maar dat namen de
raadsleden niet voor waar aan: iedere burger moet zich aan de
procedures van de vergunningen houden, maar de overheid
komt met dit soort fouten weg?
lees verder op pagina 13
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ZIE ZO ZOMER IN THEATER DE BUURVROUW
Zo vlak voor de zomervakantie heeft Theater De Buurvrouw
leuke voorstellingen en workshops voor kinderen in petto en
ook een rondleiding voor volwassenen.

Zondag 5 juli: Mad Science!
Er komt een te gekke professor van Mad Science naar het
theater die verbluffende experimenten doet met lucht, vuur en
ijs!

Woensdag 8 juli: LEGO® workshop
Kinderen gaan aan de slag met technisch gemotoriseerde
LEGO® om een molen te bouwen. Ook kun je deze middag een
Toverzalfje brouwen en Heksenhappies maken.

Op zondag 12 juli: Kerf de Labjesrat
Een ontploffing, weg huis! En zo gaan een ratje en een man op
hun fiets naar het bos. Het zijn Kerf en zijn vader Frederick. In
het bos bouwen zij een nieuw huisje, van de fiets maken ze een
lab - een laboratorium. Ze kweken er zaadjes voor de mooiste
bloemen en gedachten voor de Waarheidsdrank. Althans, dat
proberen ze. Wil je weten hoe dit afloopt? Reserveer dan een
kaartje voor Kerf de Labjesrat en komt gezellig kijken.

Op zondag 19 juli: Panneboek
Een rode koffer met witte stippen. Wat zit erin? Kleine roze
varkentjes, kikkerbilletjes of een teckeltje dat heel hard blaffen
kan? Nee toch! Dat zou pas gek zijn. Er zitten boeken in. Heel
veel leuke boeken. Tante Kaatje komt op 19 juli en kiest er eentje
uit en leest voor, voor 1 (groot-)ouder en peuters en kleuters.
Luister je mee?
Na afloop zijn er voor jou pannenkoeken met limo en voor papa,
mama, opa of oma een kopje koffie/thee met wat lekkers. Leuk
toch! Reserveer nu vast je kaartje.

kopje koffie of iets fris wacht daar op u.

Voor alle ouders en opa's/oma's die even wachten als hun kind
bij de voorstelling/workshop is: het terras van De Buurvrouw is
open. Gezelligheid, een vernieuwde lunchkaart en een heerlijk

Ga naar de site: https://www.buurvrouwrotterdam.nl

HOERA... WE ZIJN ER NOG!
Het is een heel spannende tijd geweest voor iedereen. Van het
ene op het andere moment zaten de kinderen thuis, was er
een lockdown en moesten we Natuurtalent en De Buurvrouw
zelfs per direct sluiten. In de tijd dat Natuurtalent en De
Buurvrouw dicht zijn geweest, hebben we onderhoud aan het
pand en op het terrein gedaan en alles coronaproof gemaakt.
Gelukkig mochten we vanaf 1 juni weer open, uiteraard met de
maatregelen die opgesteld zijn door de overheid en het RIVM.
Het terrein is groot genoeg om de 1,5 meter afstand te kunnen
bewaren. Ook zijn we actief geweest in de bloementuin, zodat
in juli iedereen weer mooie boeketten kan komen plukken. We
willen bij Natuurtalent graag een vakantiegevoel creëren voor
onze bezoekers. We hebben een vernieuwde menukaart met
exotische gerechten en een nieuwe picknickweide.
Wij zullen er in ieder geval heel de zomer zijn om onze
bezoekers te ontvangen én er een aangenaam bezoek van te
maken! Voor meer informatie; volg ons op www.facebook.com/
natuurtalent010.
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Rondleiding volwassenen
Ook aan de volwassenen hebben we gedacht. Voor hen is
er een rondleiding in de kruidentuin van Natuurtalent alwaar
je zelf kruiden gaat oogsten. Hierna wandel je door het park
naar De Buurvrouw aan de Larikslaan en maak je een heerlijke
kruidenolie, -azijn en -zout. Lekker voor in jouw keuken! Schrijf je
in en doe mee!

vervolg pagina 11 - Onterecht bomenkap Schiebroekse Park
Er werd gevraagd om een second opinion voor de
rechtsgeldigheid van de kapvergunning en onder druk van de
raadscommissie stemde de wethouder hiermee in.

Erkenning
Inmiddels heeft de wethouder de gang van zaken aan de orde
gesteld bij Rijkswaterstaat en de aannemer. Er is al de nodige
uitleg gegeven en de projectwebsite zal door Rijkswaterstaat
worden aangepast. Op www.leven-in-schiebroek.nl kunt u
de brieven lezen die Rijkswaterstaat en de gemeente aan
bewonersorganisatie LiS hebben gestuurd. In die brieven
wordt erkend dat er fouten zijn gemaakt en dat bewoners op
het verkeerde been zijn gezet. Tevens is daar een link naar de
commissievergadering, zodat u deze zelf ook kunt bekijken.

Argusogen
U begrijpt dat LiS de gang van zaken rond de aanleg van de
A16 Rotterdam met argusogen blijft volgen. Als we nu kijken op
de website van Rijkswaterstaat A16 Rotterdam dan lezen we:
Wat gebeurt er met natuur- en recreatiegebieden langs de
nieuwe weg?
“De natuur- en recreatiegebieden zoals het Schiebroekse Park
en het Lage Bergse Bos blijven behouden, maar gaan in veel
gevallen wel veranderen.”
Daarmee wordt dan meteen duidelijk dat in de ogen van
Rijkswaterstaat een snelweg eigenlijk ook een natuur- en
recreatiegebied is.

WORDT DE A16 EEN HONEY HIGHWAY?
Margot Leeninga

W

eet u nog hoeveel weerstand de aanleg van de
A4 opriep? Woest waren bewoners over de
kaalslag in het natuurgebied. Daar kwam men met het idee om
de bermen van de A4 in te zaaien met een speciaal mengsel
van wilde bloemen en kruiden. Inmiddels zijn er meer plekken
in Nederland waar een Honey Highway wordt uitgerold. De
opdrachtgever? Rijkswaterstaat! Dit lezen we op de website
van RWS:

Wat is een Honey Highway?
We zaaien wegbermen in met wilde bloemen en kruiden.
Hierdoor hebben bijen, vlinders en andere insecten het hele
jaar voldoende voedsel.

Waarom?
Gebrek aan voedsel is een van de redenen waarom het slecht
gaat met bijen, vlinders en andere insecten in Nederland.
Doordat we op akkers vaak maar één soort gewas verbouwen,
hebben ze onvoldoende voedsel. Het is voor de natuur én
voor ons van groot belang dat het goed gaat met de bijen-

en vlinderpopulatie in Nederland. Ze zorgen niet alleen voor
bestuiving van allerlei gewassen en natuurgebieden. Ook
bestrijden ze plaagsoorten als plantenluizen, bepaalde
keversoorten en rupsen.

Hoe?
Honey Highway is een initiatief dat wegbermen inzaait met
wilde bloemen en kruiden die in onze eigen streek voorkomen.
Dit leidde langs de A4 tussen Delft en Schiedam tot een 6 km
lange zee van bloemen en kruiden. Goed bermonderhoud
is de eerste drie jaar cruciaal. Hier houden we in onze
maaimethode dan ook rekening mee. In deze drie jaar moeten
grassoorten langzaam plaatsmaken voor een natuurlijk
evenwicht van bloemen en kruiden.

Gebaar
Het zou RWS en de gemeente sieren als ze voor de realisatie
van de Honey Highway A16 onvoorwaardelijke steun en
faciliteiten geven.. En daarmee de pijn voor de kaalslag in het
park enigszins tegemoetkomen. Wij gaan kijken hoe we dat
voor elkaar kunnen krijgen.
Houd www.leven-in-schiebroek.nl in de gaten!
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EERSTE OOGST BIJ HERENBOEREN
Simone Roodenberg

V

lakbij Schiebroek, aan de kant van Lansingerland
vinden we ‘Herenboeren de Vlinderstrik’. Eind juni
werd de allereerste oogst uitgedeeld bij de Melkschuur
van Natuurmonumenten aan de landscheiding. En dat was een
feestje!

Wat zijn Herenboeren?
Een herenboerderij zoals de Vlinderstrik is een coöperatie van
leden die samen duurzaam voedsel produceren. De leden zijn
gezamenlijk eigenaar en hebben een boer in dienst die zorg
draagt voor het draaien van de boerderij. Leden kunnen vrijwillig
meehelpen op de boerderij met planten, zaaien, poten en nu dus
oogsten!

Herenboeren de Vlinderstrik
De Vlinderstrik is de derde draaiende Herenboerderij in
Nederland. Er is door een groep kartrekkers jaren gewerkt om
de boerderij op deze locatie op te richten. Vorig jaar was het zo
ver, we hadden meer dan voldoende leden en om te beginnen.
Dit voorjaar werd gestart op een voorlopige akker en werd een
boomgaard aangelegd. Later zullen er ook varkens, koeien en
kippen komen.

De oogst
Ondanks alle bouwactiviteiten is er dus nu voor de eerste keer
geoogst op de akker. Van het land kwamen raapstelen, spinazie
en sla. Alle 229 leden kwamen met hun herenboerentas om

JUWELIER Y. COMMEREN
VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!
Ook voor uw reparaties zoals: goud,
zilver, horloges en klokken, vakkundig gerepareerd mét garantie. Rijgen
en knopen, taxaties... U kunt bij ons
natuurlijk ook de batterij van uw
horloge laten vervangen. Kortom, bij
ons bent u aan het juiste adres!
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Trotse herenboeren Vlinderstrik

voor zichzelf en voor hun herenburen de oogst op te halen.
Elk lid kreeg, om de start extra feestelijk te maken, ook nog
een #supportyourlocals verrassingspakket met koolrabi,
eikenbladsla of gewone sla van Hoeve Biesland, Zwammen
van Rotterzwam en aubergines, eieren en niet te vergeten
een paar stengels rabarber van 't Fruitboertje in Berkel en
Rodenrijs. Wij hopen nog lang te boeren op deze prachtige
plek in wording die we nu samen met Natuurmonumenten en
gemeente Rotterdam aan het ontwikkelen zijn.
Wilt u meer informatie, volg ons dan op social media of kijk
op de website. U kunt geen lid meer worden want we zitten
vol, maar u kunt ons wel volgen op social media of via de
nieuwsbrief. vlinderstrik.herenboeren.nl.

STEUN LOKAAL, JUIST NU!
Gemma Visser

H

oe gaat het nu in Winkelcentrum Schiebroek? Veel
ondernemers zijn hard getroffen door de coronacrisis.
Een aantal winkeliers en horeca-ondernemers
moesten tijdelijk hun deuren sluiten. De markt verdween uit
Schiebroek en de bibliotheek sloot ook haar deuren. Een
paar weken werden maanden. Dit is velen niet in de koude
kleren gaan zitten. Helaas heeft Brasserie Scheffers besloten
te stoppen. En groot gemis voor de wijk. We wensen Johan
uiteraard alle goeds voor de toekomst en we hopen dat er een
nieuwe horecaondernemer de kans grijpt om deze prachtige
zaak voort te zetten!

Positief
Maar... gelukkig is er ook veel ondernemerskracht zichtbaar
geworden. Iedereen heeft maatregelen getroffen om de
bezoekers veilig te kunnen laten winkelen. Er zijn zelfs nieuwe
winkels geopend in de afgelopen tijd. Een chocolaterie,
de Notenkraam en Blah Blah Fashion hebben hun deuren
geopend! Mooie toevoegingen aan de gevarieerde
winkelstraat. Ook de gemeente heeft niet stil gezeten. De
fietsvoorzieningen zijn herplaatst en in aantal uitgebreid, dat
is echt vooruitgang. De horecagelegenheden zijn weer open,
de markt is terug (en beter ingericht) en de gemeente biedt
een verruiming aan van de terrasmogelijkheden.... het bruist
voorzichting weer in Winkelcentrum Schiebroek!
Om de groenperken rondom de bomen nog beter tot bloei
te laten komen, is er samenwerking gezocht met Stichting
Pameijer en heeft zich een aantal vrijwilligers gemeld. Samen
met Hoveniersbedrijf Graphorn gaan ze helpen bij het
onderhoud van de groenperken. De gebiedscommissie heeft
financiële steun verleend.

Willem Deeling biedt namens de NAM de vlaggen aan.

sbo Leven in Schiebroek
Lidorganisaties:

Bewoners 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

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
info@leven-in-schiebroek.nl
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-contactgegevens

lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl
E-mail: info@leven-in-schiebroek.nl

Donaties

Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u
uw bijdrage storten t.n.v. Sbo Leven in
Schiebroek.

Redactie

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

Kopij/advertenties

Het volgende magazine komt uit op
27 augustus 2020. U kunt uw kopij vóór 27
juli 2020 inleveren:
e: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Informatie over advertentietarieven
krijgt u eveneens via redactie@leven-inschiebroek.nl

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.
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NEW
HOME!

beter
Resultaat
HUIS KOPEN
OF VERKOPEN
MET SPINDLER

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
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