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LEVEN in SCHIEBROEK
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Duo Musa

zaterdag 8 september:

DAG VAN HET KUNSTFESTIVAL

"MET KUNST EN VLIEGWERK!"
Surf naar: 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
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/Manicure

STEUN DIT BLAD
door een bedrag naar draagkracht
over te maken op

97 RABO 0314 110402
t.n.v. sbo Leven in Schiebroek. Dank u wel.
nl

Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl
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TNO ONDERZOEK: “LUCHTKWALITEIT RTHA NIET VEILIG”
Vereniging BTV
info@btv-rotterdamairport.nl
Uit onderzoek van TNO in opdracht van luchthaven Rotterdam The Hague
Airport (RTHA) blijkt dat met name opstijgend vliegverkeer zorgt voor flinke
pieken van concentraties ultrafijnstof in de omgeving. De conclusie dat
gedurende het jaar het vliegverkeer ‘slechts’ voor 15% bijdraagt aan de totale
concentratie ultrafijnstof is nog geen reden tot opluchting, schrijft de Natuur
en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH). De Bewoners Tegen Vliegoverlast
Rotterdam Airport (BTV) onderschrijft deze conclusie. Er zijn namelijk forse
pieken in de luchtvervuiling door ultrafijnstof, iets wat samenhangt met veel
opstijgende en landende vliegtuigen. Op die momenten ademen omwonenden
dus ook meer ultrafijnstof in. Ook is het aantal meetpunten in het onderzoek
beperkt gebleven tot één locatie, waardoor er nog geen volledig zicht is op de
situatie wat ultrafijnstof rond RTHA betreft.

Nu ligt er dus wederom een onderzoek in opdracht van RTHA, deze keer over
ultrafijnstof. Opmerkelijk is dat in het onderzoek slechts sprake is van één
meetpunt in een woongebied (in Schiebroek). Ook zijn er alleen metingen
uitgevoerd in de wintermaanden, de maanden waarin het juist relatief rustig is
met vliegverkeer op de luchthaven. Het rapport verklaart niet waarom specifiek
dit meetpunt is gekozen, terwijl de vliegtuigen ook in de andere richting starten
en laag over bebouwing hun uitstoot verspreiden. Tevens is niet duidelijk wat
de resultaten zullen worden wanneer de toestellen in de door RTHA gewenste
frequentie zullen vertrekken en dalen.

Pieken in vervuiling

Lange tijd werd aangenomen dat vliegverkeer alleen voor hinder zorgde
door geluidsoverlast, stank en CO2 uitstoot. Er was weinig aandacht voor
andersoortige luchtvervuiling door de luchtvaart. Eind 2015 wees onderzoek
van TNO rond Schiphol echter uit dat opstijgende vliegtuigen voor verhoogde
concentraties ultrafijnstof zorgen in de woongebieden rondom de nationale
luchthaven.

RTHA werkt graag met ‘gemiddelde waarden’ wanneer het vervuiling en overlast
in kaart brengt. De realiteit is dat de toestellen in ‘golfbeweging’ vertrekken
en landen waardoor er grote pieken ontstaan. Om die extreme pieken af te
vlakken wordt gerapporteerd dat het gemiddelde wel meevalt. Een ongezonde
redenering omdat juist ook piekbelasting tot gezondheidseffecten leidt.
Rotterdam The Hague Airport is in het verleden vaker bestempeld als een
planologische blunder: het ligt veel te dicht tegen bebouwing aan. Een
onafhankelijke verkenner verrichtte eerder onderzoek naar maatschappelijk
draagvlak voor uitbreiding en kwam tot de conclusie dat het draagvlak
niet aanwezig is. De BTV vindt het, gezien de uitkomst van bovenstaande
onderzoeken, ronduit verbijsterend dat de directie de plannen om uit te breiden
gewoon doorzet.

Kankerverwekkend

Mogelijkheden voor gezondere lucht

De conclusie van TNO was een zorgelijke omdat ultrafijnstof vanwege de
kleine omvang van de deeltjes tot diep in het lichaam kan doordringen
en daar schade aan kan richten. Kanker is één van de aandoeningen die
ultrafijnstof veroorzaakt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vond
dit aanleiding om door het RIVM aanvullend onderzoek te laten doen naar de
gezondheidseffecten voor omwonenden van Schiphol. Dit onderzoek loopt nog
steeds. Ondertussen was nog niet bekend of er rond RTHA ook sprake is van
verhoogde concentraties ultrafijnstof als gevolg van het vliegverkeer. RTHA heeft
dit nu laten onderzoeken door TNO.

Waar wegtransport en industrie door de overheid gestimuleerd worden
om milieumaatregelen te nemen, blijft de luchtvaart onder verwijzing naar
internationale afspraken geheel buiten beeld. Om tot gezonde lucht in de regio
te komen, zullen alle bronnen van vervuiling moeten worden aangepakt, aldus
de NMZH. Wat het luchtverkeer betreft zou een eerste stap in de goede richting
het gebruik van zwavelvrije kerosine zijn. Verder vindt de NMZH het belangrijk
dat er verder onderzoek wordt gedaan om een volledig beeld te krijgen van
de luchtkwaliteit. De BTV-Rotterdam onderschrijft dit, maar is ook voorstander
van accijnsheffing op kerosine, alsmede van heffing van BTW op zowel de
brandstof als vliegtickets. Hiermee wordt een eerlijkere concurrentie met andere
vervoersmiddelen mogelijk.

Ultrafijnstof en vliegverkeer

BTV kritisch
RTHA heeft als belanghebbende een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
(MKBA) laten uitvoeren om zijn uitbreidingsplannen te toetsen. Dit rapport is
door onafhankelijke economen flink onderuit gehaald omdat de voordelen van
de uitbreiding schromelijk werden overdreven en de nadelen genegeerd dan wel
gebagatelliseerd.
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Conclusie: géén uitbreiding van RTHA
De BTV-Rotterdam stelt dat het, gezien de beperkte omvang van het onderzoek
en de hoeveelheid onduidelijkheden in de rapportage, verstandig is om geen
uitbreiding van het aantal vluchten toe te staan. Méér vluchten leiden immers
aantoonbaar tot méér vervuiling, méér overlast en méér schade aan gezondheid
en milieu. Bovendien blijkt uit de second opinion van de MKBA dat noch
Schiphol noch RTHA motoren van de (regionale) economie zijn.
Daarom dient actief te worden gezorgd voor alternatieve middelen
voor transport. De miljarden euro investering in HSL-lijnen biedt veel
mogelijkheden om met bestaande infrastructuur milieu- en mensvriendelijke
persoonsverplaatsingen te realiseren. Vakantievluchten naar het buitenland
dragen immers niet bij aan economische ontwikkeling van de regio, maar
faciliteren slechts een ‘geldvlucht’. Wanneer de reizen vervallen, blijft het geld
meer in eigen land en blijft de natuur gespaard en komt er meer ruimte vrij voor
vliegreizen die wel economisch nut hebben. •
Het volledige rapport kunt u lezen op de website van de Milieufederatie:
https://www.milieufederatie.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2018/07/
R10714-RTHA-rapport.pdf
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UW WONING VERKOPEN?
Het team van
EDHM staat voor u
klaar!
Maak een afspraak voor een geheel
vrijblijvende kennismaking en
verkoopadvies.
Bezoekadres (op afspraak):
Tjaskerlaan 76, 3052 HS RotterdamSchiebroek
tel. 088-111 2300, 06-33367013
edith@edhm.nl www.edhm.nl

088 111 23 00
V E R KO O P B E M I D D E L I N G

.

A A N KO O P B E G E L E I D I N G

.

TA X AT I E S

.

HYPOTHEKEN

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.
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LEKKER SAMEN PEPPELEN
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Vraag een inwoner van onze wijk om samen te gaan ‘peppelen’ en als
rechtgeaarde Schiebroekenaar begrijpt hij dat je het niet hebt over sport of
zo. Nee, als je gaat peppelen ga je naar winkelcentrum Schiebroek. Dan ga
je etalages kijken en winkelen op de Peppelweg, boodschappen doen in de
Kerstroosstraat, flaneren tussen de boomallee op het Ganzerikplein en tot slot
iets eten op het Rododendronplein, het hart van het winkelgebied. Tussendoor
heb je ook nog je nieuwe boeken bij de bieb gehaald en een praatje
aangeknoopt met de winkeliers, want die ken je bij naam en zij kennen jou.

Voor verbetering vatbaar
Niet reëel dit beeld? Nog niet zo lang geleden zag het er niet goed uit in die
winkelstraten. Op het Ganzerikplein viel niets te beleven, het speeltoestel op
het Rododendronplein stond er verveloos bij, er was leegstand in de winkels en
menigeen struikelde letterlijk en figuurlijk over de boomspiegels, de open ruimte
rondom de bomen, bezaaid met afval en “organisch vuil” van honden en duiven.
Als bekroning stonden er midden in die viezigheid dan ook nog fietsen tegen de
boom. Geen wonder dat de mensen klaagden dat de gezelligheid ver te zoeken
was. Wat is er toch met ons centrum gebeurd, vroeg menigeen zich wanhopig af.
Is dat nu de schuld van de crisis?

Onzekerheid
Dat is ten dele waar. De crisis heeft voor veel mensen en zeker voor winkeliers
moeilijke tijden gebracht. Mensen kwamen niet meer peppelen; men gaf
minder geld uit en daardoor daalde de omzet van de winkeliers. Maar
de herstructureringsplannen die de deelgemeente had bedacht voor het
winkelcentrum werkten ook tegen: als vastgoedeigenaar of winkelhuurder ga
je niet echt investeren in je winkel als je niet weet wat de gemeente morgen
met je pand doet. Jarenlang kwamen de meest wilde plannen voorbij. En lange
tijd gebeurde er niets, werden sloop- en herontwikkelingsplannen uitgesteld,
werden winkelpuien niet opgefrist en werd er weinig gedaan aan activiteiten
die de boel wat gezelliger zouden kunnen maken. Maar in 2016 kwam de
ommekeer: toen keek Gemma Visser, een inwoonster van Schiebroek, eens
goed naar het centrum en zag wat er beter kon. Dat was vooral het onderlinge
contact van de winkeliers met elkaar en het terugbrengen van het geloof in het
winkelcentrum en in hun eigen kracht. De vriendelijkheid en het enthousiasme
van de ondernemers en het personeel in de winkels zijn immers het meest
belangrijk voor een fijn wijkcentrum. “Alleen maar dingen kopen via internet is
niet wat de mensen willen,” zegt Gemma: "ze willen dat in een prettige, schone
omgeving doen met personeel dat hen service biedt en van advies kan dienen.
Ze willen niet alleen maar hierheen komen om inkopen te doen, ze zoeken
een ontmoetingsplek, een hart van de wijk met ruimte voor een kopje koffie of
zomaar een praatje en een speelplek voor de kinderen. En ze willen op zijn tijd
een feestje, zoals de sinterklaasintocht, een markt of een kerstevenement. Dat
lijkt misschien een hele waslijst, maar onze winkeliers kunnen dat best aan.”

Aan de slag
Gemma ging met haar ideeën samen met de winkeliers aan de slag om
het centrum als geheel weer te activeren. Gemma vertaalde dit naar
ideeën aandragen, winkeliers met elkaar verbinden en samen aan het
werk om de Peppelweg en omgeving weer die uitstraling van vroeger te
geven. De samenwerking tussen winkeliers is vormgegeven in een BIZ
(bedrijfsinvesteringszone). De winkeliers dragen jaarlijks een bedrag bij aan
een stichting en met het budget worden allerlei zaken bekostigd ter verbetering
van het winkelgebied. En wie om zich heen kijkt ziet dat de actieve aanpak
wonderwel vruchten afwerpt: er is geen leegstand meer, de winkelpuien zijn

schoon, de lelijke kiosk op het Ganzerikplein is verwijderd en hier en daar
zijn gezellige zitjes en terrasjes gekomen. Wie op een zonnige dag door het
winkelcentrum loopt ziet overal leven.

Samenwerken doet wonderen
Maar dat dat lukt is niet zo maar een kwestie van geld er in stoppen, zegt
Gemma. "Je moet het samen aanpakken. Met grote en kleine projecten,
want juist die kunnen veel uitmaken. Kijk maar naar de opgeknapte
boomspiegels, een wereld van verschil! Het zijn nu kleine tuintjes met een
nette afscheiding er om heen. De winkeliers hebben een hovenier opdracht
gegeven de boomspiegels te beplanten. En voor het onderhoud hebben de
ondernemers zelf allemaal een gieter gekregen om de planten van water te
voorzien. Maar ook de bewoners van de appartementen op de Peppelweg
hebben we er bij betrokken. Die hebben we toen we de ’tuintjes’ aanlegden
een brief gestuurd waarin staat hoeveel het de winkeliers heeft gekost en
tevens hebben we de vraag gesteld of ze in de toekomst mee willen helpen
het netjes te houden, geen fietsen te plaatsen enz. Per slot is dit hun voortuin!
Daar is enthousiast op gereageerd, tot en met dat aangeboden werd te
helpen met het onderhoud. En kijk eens hoe die tuintjes er nu bij staan!
De bewoners voelen zich duidelijk met de winkelstraat verbonden. We zijn
nu buren. En de winkeliers kennen elkaar weer, hebben weer contact met
elkaar en komen met ideeën voor gezamenlijke initiatieven. Dat gevoel willen
we in de toekomst aan heel Schiebroek geven, verbonden zijn met het hart
van je wijk. Wie weet met welke ideeën de bewoners dan nog aan komen.
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Vrijblijvend advies?

Telefoon 010-418 05 15
www.spindlermakelaars.nl

FUNDA beoordeling

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

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

9
9
9
9

ALLES IS VAN
WAARDE VOOR
KINDEREN MET
EEN BEPERKING

WWW.BLOKSPAPERWORK.ORG
PEPPELWEG 152

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag : 09.00 uur tot 14.00 uur
Zaterdag
: 10.00 uur tot 15.00 uur

(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur)
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Deskundigheid
Lokale marktkennis
Prijs/kwaliteit
Service & begeleiding
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BEGRAAFPLAATS AAN DE RINGDIJK
Harry Pruijsten
redactie@leven-in-schiebroek.nl
We zijn er allemaal al meerdere keren langs gekomen en misschien ook
wel tijdens een wandeling tussen de spijlen van het monumentale hek door
gekeken; het kerkhofje aan de Ringdijk in ons Schiebroek. Het ligt als een
klein groen paradijsje tegen de dijk aan, omzoomd door beuken en treurwilgen.
In 1902 werd een stuk grond gekocht van de weduwe H. Nicolaas – Bak,
woonachtig in een boerderij aan de Ringdijk, waar nu de loopbrug van Park
Plaswijck is gesitueerd. Aan de Rotterdamse aannemer Groen werd opdracht
gegeven een begraafplaats aan te leggen. Medio 1904 was de aanleg
voltooid en was er op het kerkhof ook een baarhuisje gebouwd. Het prachtige
smeedijzeren hek met de spreuk 19 ‘Gedenk te sterven’ 03 is naar verluid
het idee van de toenmalige gemeente veldwachter Willem Naaijen geweest.
Het is eigenlijk door hem waardoor ik “gepakt’ ben door dit rustieke kerkhof.
Als voormalig politieman was ik geïnteresseerd in zijn levensloop, waarvan ik
verslag heb gedaan in nummer 5 / 2017 van dit blad. Van het een komt het
ander. Ik kwam in contact met Anton Schrama, getrouwd met een kleindochter
van deze veldwachter. Anton zorgt al vijf jaar belangeloos voor het onderhoud
van het kerkhof. Al meerdere keren zijn er plannen gemaakt om dit kerkhofje te
ruimen, maar het graf van de weduwe Nicolaas mag volgens een afspraak nooit
geruimd worden, een onoverkomelijke hindernis en daarom is het er ook nog
steeds.

Grote schade aan het kerkhof

is niet bekend. Wél het resultaat; nagenoeg alle zerken zijn tegen de grond
gegaan en gebroken. Inmiddels zijn de kapotte zerken weer gerestaureerd. Bij
onderzoek bij het archief van de Gemeentelijke Begraafplaatsen in Crooswijk
kreeg ik na enig aandringen (Wet op de Privacy) inzage in de registers. Hieruit
bleek dat er 190 overledenen begraven zijn, waaronder 83 kinderen. De meeste
kinderen waren overleden in hun eerste levensjaar. Alle namen met geboorte
en sterfdatum van hen die hier begraven zijn, zijn nu bekend en het meest
belangrijke: waar ze precies begraven zijn.

Begraafplaats op internet
Alle informatie welke bekend was bij voornoemde dienst is gekopieerd en
samengevat in een map. Deze map is in het baarhuisje voor belangstellenden
ter inzage. Het kerkhof is op internet te bezichtigen onder www.begraafplaatsen.
nl en dan “oude (gesloten) begraafplaats Schiebroek Ringdijk 43”. Hierbij
zijn ook levensloop verhalen weergegeven van een aantal personen die hier
begraven zijn.

Plannen voor dit jaar.
Momenteel worden de zerken opnieuw op een stevige manier geplaatst, zal
het kerkhof worden geëgaliseerd en worden voorzien van beplanting en grint.
Ook moeten de zerken ontdaan worden van hun groene aanslag. Er is nog een
hele weg te gaan, maar over de eerste resultaten zijn we tevreden. Na 50 jaar
ontstaat er weer iets gedenkwaardigs en met de open monumentendag hopen
we dit te kunnen laten zien. .U bent overigens altijd welkom als we (vereniging
VSW) op de begraafplaats aanwezig zijn. Dat is meestal op maandag.

De begraafplaats is in gebruik geweest van 1904 tot 1952. Omstreeks 1972
is het kerkhof geweld aangedaan, óf door een storm óf door vandalisme, dat

Op vrijdag 21 september en zaterdag 22 september 2018 organiseert Melanchthon Schiebroek een grote reünie. De aanleiding is het 60-jarig
bestaan van de school.Voor de reünie wordt iedereen uitgenodigd die onderwijs heeft genoten of gegeven op onze school die de volgende
namen heeft gehad: Christelijke HBS Rotterdam-Noord (1958 – 1964), Christelijk Lyceum Rotterdam-Noord (1964 – 1968), Christelijke
scholengemeenschap Melanchthon (1968 – 1994), Melanchthon College (1994 – 2004) en Melanchthon Schiebroek (2004 – heden).
De reünie vindt plaats in het schoolgebouw aan de Van Bijnkershoekweg 97. Vrijdag 21 september stellen we de school om 16.00 uur open
voor onze reünisten van de jaren 2000 t/m 2018. Rond 22.00 uur is de reünie ten einde. Zaterdag 22 september stellen we de school om
10.00 uur open voor onze reünisten van de jaren 1958 t/m 1999. Rond 16.00 uur is de reünie ten einde. Speciaal voor onze reünie hebben
we een website aangemaakt: /www.melanchthon.nl/schiebroek/reunie-2018. Hier vind je alle informatie over de reünie. Je kunt via deze site
ook in contact komen met andere oud-leerlingen en (oud)-medewerkers. Een toegangsbewijs bestel je via deze reüniewebsite.
Voor vragen of opmerkingen over de reünie kun je contact opnemen met de reüniecommissie via reunieschiebroek@melanchthon.nl.
Wij als organisatie hebben er zin in en hopen jullie te mogen verwelkomen op vrijdag 21 of zaterdag 22 september 2018!
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ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018: KUNSTFE
Hooggeëerd publiek!
U bent van harte welkom op zaterdag 8 september bij de Dag van het
Kunstfestival. Het Rododendronplein in Schiebroek ziet er weer geweldig uit, laat
u maar verrassen! Bezoek de kunstmarkt, waar u leuke cadeautjes kunt vinden
voor uzelf of een vriend(in), kom even langs bij ons Foodcourt (nu vanuit een
heuse Foodtruck) en terwijl u geniet, kunnen uw kinderen de workshops volgen.

Kunst in de Etalage: van 4 t/m 26 september

VLIEGEND NAAIATELIER

We beginnen de septembermaand met Kunst in de Etalage. Een aantal
winkeliers heeft de etalage beschikbaar gesteld voor kunstwerken die in
het thema 'Met Kunst- en Vliegwerk!" gemaakt zijn. Loop gerust even langs
de etalages en bewonder ze. Kunst in de Etalage is een wedstrijd. Een
deskundige jury beoordeelt de werken en op donderdag 13 september vindt
de prijsuitreiking plaats in de bovenzaal van De Buurvrouw, Larikslaan 200.
Aanvang: 20.00 uur. Ook hier bent u van harte welkom.

Dag van het Kunstfestival: 8 september

MAD SCIENCE

Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom op het Rododendronplein. Dan kunt
u alvast een rondje lopen over de kunstmarkt. Snuffelen en kijken, vastpakken
en vragen hoe het gemaakt is. Nog een keer kijken, een straatje om en
vervolgens weer terug...
Om 11.15 uur opent Jan Pierweijer (voorzitter Gebiedscommissie) officieel de
Dag van het Kunstfestival en dan gaat het los. Er zijn allerlei straatartiesten
en natuurlijk workshops voor de kinderen. Dit jaar is er een nieuwe jas voor
het Kinder-kookcafé, waar je op de shakefiets een heerlijke smoothie kunt
klaarmaken. En er is nog veel meer te ontdekken bij het Kinderkookcafé, want
je mag er proefjes doen en soep maken. Ga vooral even langs bij 'Knappe
Koppen" waar je geschminkt kunt worden en waar je je haar kunt laten pimpen.
Of ga naar het Vliegend Naaiatelier van Juf Katy, of naar Marc met Krimpie
Dimpie, Mad Science of naar Scrap... Heel bijzonder dit jaar is de workshop
Vloggen. Juf Mascha van Cam On Wheels geeft een workshop voor vloggers
waar alle kinderen aan deel kunnen nemen. En natuurlijk is er ook een
Poppentheater. Eigenlijk is er teveel om op te noemen, maar in ieder geval is er
keus genoeg voor alle kinderen. Om 16.00 uur begint de theatervoorstelling van
Duo Musa: De Lollyfabriek. Zorg dat je erbij bent!

KNAPPE KOPPEN

FOOD AND DRINKS
Met bijzondere dank aan onze trouwe sponsors:

Fonds Elise Mathilde
8

RthAirport

Fonds Daniël van der Vorm
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Gemeente Rotterdam

ESTIVAL "MET KUNST EN VLIEGWERK!"
Tsjilp en Tsjiep
Tsjilp, twee vreemde vogels. Blauwborstjes! Tsjilp en Tsjiep. Wat doen die
vogels??? Ze hippen, ze fladderen en ze tjilpen of kwetteren, zoals vogels
behoren te doen.

De wereld van Bubblica!
Bubblica brengt een mysterieuze zeepbellen show, grenzend aan de beeldende
kunst en straattheater, met een knipoog naar hun dromen en fantasieën.

PROGRAMMA

De Lollyfabriek: DUO MUSA

10.00 - 17.00 uur
Kunstmarkt
			Foodcourt
			

Om 16.00 uur begint de
theatervoorstelling 'De
Lollyfabriek" van Duo Musa.
Je zult er versteld van staan!
Duo Musa haalt capriolen
uit op een acht meter hoge
installatie. Ze zijn meteen
een fantastische blikvanger,
want we hebben het hier
over twee circusartiesten van
wereldklasse. Het verhaal
gaat over een lolly-fabriek
waar niet alles helemaal
op rolletjes loopt. De
voorstelling is overgoten
met een sausje van humor
en slapstick. En met een
snufje magie erbij, dus
dat is smullen geblazen!
Geniet van deze heerlijke
voorstelling vol (lucht)
acrobatiek van hoog niveau.
Gratis toegankelijk!

11.15 uur		
opening door Jan Pierweijer
			(voorzitter gebiedscommissie)
11.30-16.00 uur
Workshops voor kinderen 		
			- Kinderkookcafé
			- Mad Science
			- Vliegend Naaiatelier
			- Knappe Koppen
			
(schmink en kapsels)
			- Scrap
			
- Vloggen (Cam on Wheels)
			- Poppentheater
Straatartiesten: Bubblica, The Flageolettes, Tjsilp en
Tjiep, Ac(ro)cordion en nog veel meer...
16.00 - 17.00 uur
Straattheater door 			
			Duo Musa

Gebiedscommissie HiS

Vrienden van het Kunstfestival

www.leven-in-schiebroek.nl / september - oktober 2018
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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!

Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam,
telefoon 418 87 27

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!

- 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
- Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
- In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.
* BINNENZONWERING		
* VERF EN BEHANG
* VOUW/PLISSE- en			* JALOEZIËEN (OP MAAT)
ROLGORDIJNEN (OP MAAT)		
* LAMELLEN (OP MAAT)

Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!

ADMINISTRATIEKANTOOR

maakt uw party compleet!

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

J . W. M E K K I N G
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
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Dotterbloemstraat 19		

Fax.010 - 422 65 99

3053 JV Rotterdam		

info@boboverhuur.nl

Tel. 010 - 422 29 13		

www.boboverhuur.nl
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Zondag 16 september 2018:

HUISKAMERROUTE!
Zet u zondag 16 september 2018 maar vast in uw agenda! Dan kunt u van
12.00 - 17.00 uur langs diverse locaties waar u verrast wordt door een
optreden. Aan deze route werken verschillende dichters/performers/musici
mee. Er is voor ieder wat wils, maar het is verstandig om voor die tijd het
routeboekje op te halen bij De Buurvrouw, Larikslaan 200 of de Bibliotheek,
Peppelweg 87a. Ook in andere winkelcentra liggen de boekjes. De routeboekjes
geven u inzicht wie er waar optreedt. Zo kunt u uw keuze bepalen én een
planning maken.

Wie doen er mee?
Het is dit jaar een gevarieerd gezelschap. U kunt gaan luisteren bij diverse
zanggroepen zoals Encore, Yoska, Kleinkoor Klaas of Chapeau. U kunt u mee
laten voeren naar Amerika, waar de muziek van Bro's in Blues vandaan komt.
Jazzklanken zijn er ook: de Schiebroekse formatie Jazzpotentials speelt gipsyen bossajazz en natuurlijk is ook saxofonist Ruud Bergamin van de partij.
Antoinette Lammers geeft een bijzonder pianorecital in De Buurvrouw en Michel
Koreman vertelt laat je zien, horen, voelen en ervaren hoe het is om als kind
op te moeten groeien zonder liefdevol thuis, want “woorden zeggen niet alles”.
Martin Reekers maakt Nederlandstalige humoristische liedjes. Soms
maatschappijkritisch, dan weer kolderiek of ondeugend. Vincent Guittart
presenteert zijn nieuwe album met liedjes over alledaagse zaken die groots zijn
in het klein en kleiner lijken in het groot.
Dichters Rob Hilz en Luuk Barth kunt u vinden in de nieuwe vestiging van de
Bibliotheek aan de Peppelweg. Het routeboekje kunt u begin september gratis
afhalen of het downloaden via de site www.kunstfestival.nl. Wees erbij!

DEZE HERFSTVAKANTIE KOMT THE BAND ACADEMY NAAR SCHIEBROEK!

Altijd al in de spotlight willen staan?
Dan is The Band Academy echt iets voor jou!
Een week vol met muziekworkshops met als
afsluiter een knallend optreden. Durf jij het aan?
Wat gaan we doen?
We kiezen de nummers, verdelen de zangpartijen en instrumenten en gaan natuurlijk
lekker veel oefenen. Maar, net als bij een echte band, gaan we ook werken aan styling,
performance en promotie, met als doel dat spetterende optreden voor een bomvolle zaal.
Voor wie?
Voor jongens en meiden tussen de 12 en 16 jaar die van muziek maken en zingen houden.
Voor ieder niveau is er passend materiaal.
Waar kan ik me inschrijven?
Check onze website www.thebandacademy.nl en meld je aan.
Locatie: De Buurvrouw, Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam.
www.leven-in-schiebroek.nl / september - oktober 2018

Ma 22 t/m vr 26 oktober 2018
- actieve workshops
- professionele docenten
- gezonde lunch en tussendoortjes
- performance op vrijdag

€ 34

9,-
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VAN REEVEN NEEMT AFSCHEID
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
In september gaat Peter van Reeven, directeur van de Goede Herderschool met
pensioen. Na 43 jaar bij het onderwijs, waarvan de meeste verbonden aan die
voor Schiebroek zo markante school kan hij terugblikken op een veranderd
Schiebroek. Of is er niet zo veel veranderd?
"Ja en nee", zegt hij, "Schiebroek is altijd een mix geweest. Vroeger van meer en
minder gefortuneerde mensen, arm en rijk; iedereen kon een plaatsje vinden
op deze school. En nu hebben we een mix in culturen en nationaliteiten. Als je
op het schoolplein kijkt kun je dat duidelijk zien. En wat ik dan heel fijn vind
om te zien: al die kinderen, onverschillig afkomst of geloof spelen met elkaar,
het maakt voor hen geen verschil. Maar ik zeg er eerlijk bij, dat geldt op het
schoolplein, maar daarbuiten is het nog anders. Gaan spelen bij een vriendje
thuis is niet altijd vanzelfsprekend. Niet omdat dat niet zou mogen, maar
gewoon omdat het niet in iedere cultuur gewoon is dat kinderen bij elkaar thuis
komen spelen."
tijdelijk

"Wellicht is dat een tijdelijke zaak", zegt hij. "De ouders van de kinderen hebben
bewust gekozen voor deze school, een school met een christelijke identiteit.
Dat is niet dwingend; wij respecteren andere geloven en opvattingen. Maar
dat vragen we omgekeerd ook. We beginnen de dag met gebed en bijbellezing
en betrekken alle kinderen die hier komen bij onze activiteiten, zoals de
kerstviering. Hoofdzaak voor ons is dat de kinderen zich hier veilig voelen en
dat kan niet als je niet overal aan mee mag doen. We hopen op die manier de
kinderen al jong kennis te laten maken met het feit dat er andere culturen zijn
en dat je die moet respecteren."
betrokkenheid

"Onze school weerspiegelt nog altijd de Schiebroekse bevolkingsopbouw en
die is tegenwoordig zeer gemengd, zeker in Schiebroek Zuid. Dat brengt naast
die mooie mix natuurlijk ook problemen mee. Problemen zoals taalachterstand
en ook regelrechte armoede. Daar wordt je op school natuurlijk ook mee
geconfronteerd. Daarnaast hebben wij altijd open gestaan voor het opnemen
van kinderen waar elders problemen mee zijn; al onze leerkrachten zijn zeer
betrokken. Dat is soms best zwaar. Het vraagt veel tijd en aandacht, iets wat
wij graag geven, maar dat we niet zouden kunnen doen zonder ondersteuning
vanuit “de Coolsingel”. Gelukkig is Rotterdam altijd zeer gespitst geweest op
onderwijs en is er een open oog voor deze behoefte. Vanuit de gemeente
is er een medewerker op onze school die ons bijvoorbeeld adviseert over
hoe taalachterstand aan te pakken. En we hebben een “ouderkamer” die
informatieavonden organiseert voor de ouders over opvoeding etc. En verder
is er een goede samenwerking met het CVD (Centrum voor Maatschappelijke
Dienstverlening) en het CJG (centrum voor Jeugd en Gezin). Die bieden
professionele hulp waar het onze krachten te boven gaat. Want wij willen veel,
maar kunnen niet alles. Niet alle instanties zijn even geweldig: het wijkteam
bijvoorbeeld zou beter kunnen functioneren. Heel frustrerend voor onze
leerkrachten als ze merken dat het wijkteam “hun” kinderen er maar bij laten
hangen."

op de lagere middenmoot. Dan wordt wat je doet niet alleen opgepakt door
de middenmoot en door de sterkere leerlingen, maar ook die zwakkere club
trekt zich daaraan op. En dat werkt. Ik ben dan ook steeds weer blij als ik een
oud-leerling tegenkom, die zijn plekje in de maatschappij heeft gevonden. Al
helemaal als dat best een lastige leerling is geweest! Die inzet, dat samen
werken aan een goed resultaat, dat kon in het Schiebroek van vroeger en dat
kan in het Schiebroek van nu. Ondanks verschil in afkomst of nationaliteit."
betrokkenheid

"Ik heb heel veel jaren met veel plezier aan deze school gewerkt", besluit van
Reeven. "En ik heb ook altijd Schiebroek heel plezierig gevonden. Ik heb er als
kind gewoond, ben leerling geweest van Melanchthon en later via mijn werk
weer bij Schiebroek uitgekomen. Nooit spijt gehad dat ik dat gedaan heb.”
De school heeft er zo te zien ook geen spijt van: het schoolplein is omgedoopt
in het meester van Reevenplein.” Nu nog met een provisorisch bordje”, glimt van
Reeven ,”maar het officiële bord is in de maak.”

resultaat

Bij al die problemen zou je haast vergeten dat er ook nog “gewone” kinderen
zijn. Komt de school nog wel toe aan hen? “Zeker weten”, lacht Peter van
Reeven, "we willen toch zeker resultaat zien! En je resultaat is nu eenmaal
minder als je je vooral richt op de zwakste groep. Het is bewezen dat je meer
resultaat haalt, ook voor de zwakke kinderen, als je het onderwijs afstemt
12
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SCHIEBROEK VAN TOEN

(deel 51)

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Bij de voorbereidingen van de tentoonstelling over Schiebroek in 2008 zijn er
verschillende wijkbewoners geïnterviewd. Met een van hen kijken we terug op
het interview en hoe het er nu voorstaat. Leest u hier het verhaal van de heer
Cloosterman.

Gezellig
"Toen wij zo’n 35 jaar geleden neerstreken in Schiebroek waren wij een van
de eerste bewoners van “die nieuwe huizen” aan het Wiardapad. Er was in
die tijd nog weinig nieuwbouw in de wijk. Sindsdien is er volop gebouwd en
zijn er nog vele plannen voor nieuwe projecten. Diverse laagbouwflats zijn
verdwenen en hebben veelal plaatsgemaakt voor eigentijdse – en daarmee ook
duurdere - eengezinswoningen. De sociale, gezellige structuur lijkt daarmee
ook grotendeels verdwenen te zijn; de nieuwe woonbuurten ogen wat stiller,
geslotener. Dat is zonder twijfel ook een onvermijdelijke weerslag van een sterk
veranderende maatschappij waarin het individualisme een steeds grotere rol
opeist; de stevige opmars van alle elektronica en social media is daar zeker
debet aan."

Ontwikkeling Teldersweg
"Al geruime tijd houden we met belangstelling de ontwikkelingen aan de
Teldersweg in de gaten", vervolgt de heer Cloosterman. "Op de plek van de
kerk en beide schoolgebouwen is ooit een grootschalig bouwplan ontwikkeld
met een flat van elf verdiepingen hoog, die ook nog eens (met de balkons)
behoorlijk dicht op de steeds drukker wordende Wilgenplaslaan was
geprojecteerd. Sinds de crisis van 2008 en het moment dat de SOR de stekker
uit deze veel te omvangrijke ontwikkeling heeft getrokken ligt het gebied er
verlaten en onverzorgd bij."

Kiezen voor Schiebroek
"Wij zijn vanuit Soest in 1983 naar Rotterdam verhuisd vanwege mijn werk bij
het architectenbureau van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam. Hoewel het
een baan was voor maximaal vijf jaar hebben toch besloten om ons hier te
vestigen. Ik heb sindsdien bij een aantal architectenbureau’s gewerkt en ben,

naast het starten van een eigen bureau, bij toeval in deeltijd in het onderwijs
terecht gekomen. Eerst een tijdje in Utrecht en al snel daarna in Rotterdam
aan de Hogeschool. Ik had vooraf niet kunnen bevroeden wat een fantastische
baan dat zou worden; nooit kunnen bedenken hoeveel plezier en energie je
kunt krijgen van het werken met jonge mensen. Het houdt je jong en bij de tijd
(en bij de les). Het lesgeven kostte ook veel energie, zoveel zelfs dat ik mijn
aanvankelijke parttime aanstelling heb omgezet naar een fulltime baan en ik
mijn eigen bureau activiteiten heb afgestoten.
Mijn vrouw is al die jaren werkzaam geweest als leerkracht aan de basisschool
Tuinstad Schiebroek. In die 26 jaar heeft ze vele Schiebroekse kinderen zien
komen en gaan en heeft ze met vele ouders kennis kunnen maken. Zij is een
echte bekendheid in de wijk; hoe vaak ze niet wordt aangesproken door ouders
en ex-leerlingen. Sommige leerlingen van het eerste uur zijn al getrouwd,
hebben al weer kinderen daar op school en blijken het in deze wijk toch ook
nog steeds prima naar hun zin te hebben."
Lees verder op pagina 15

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:

Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl
www.leven-in-schiebroek.nl / september - oktober 2018
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dan toch. Wij vinden het geen probleem om metingen te doen en vast te stellen
dat er niets aan de hand is.

Waar moet u op letten?

CSI SCHIEBROEK

HENNEPKWEKERIJ
Het is al weer een tijdje geleden dat wij uw aandacht hebben gevraagd voor de
aanwezigheid van hennepkwekerijen in Schiebroek.
Regelmatig vliegen in Nederland huizen in de brand omdat illegale henneptelers
hebben gerommeld met de stroomvoorziening. Een wietplantage in de wijk is
levensgevaarlijk. Wat als bijvoorbeeld aan de ene kant van de muur een kwekerij
is en aan de andere kant kleine kinderen liggen te slapen?
Wij roepen dan ook op om te allen tijde bij enig vermoeden van het telen van
hennep dit te melden aan ons. Al dan niet anoniem. Mocht u twijfelen meldt dit

Tekenen die erop kunnen wijzen dat er een hennepkwekerij in bedrijf is zijn:
geur, opvallende bedrijvigheid op ongebruikelijke tijdstippen rond een pand en/
of continu geblindeerde en afgesloten ramen. Vaak worden dit soort kwekerijen
ook aangetroffen nadat er meldingen van wateroverlast van de benedenburen
zijn gekomen. Water in combinatie met in elkaar geknutselde
elektriciteitsconstructies zorgt voor levensgevaarlijke situaties.
U kunt uw informatie aan ons doorgeven via de mail, 0900-8844 of anoniem
melden via MELD MISDAAD ANONIEM 0800-7000 en natuurlijk bij spoed 112.

Coffee with a cop
Sinds 6 juli zijn Frits en ik begonnen met een spreekuur voor wijkbewoners bij
VERHAGE aan het Rododendronplein. "Coffee with a cop" heet het spreekuur
en we zijn er iedere eerste vrijdag van de maand. Bij goed weer zitten wij buiten
op het terras en anders binnen. Via social media zal er regelmatig aandacht
aan dit spreekuur worden besteed. Voor zover van toepassing nog een prettige
vakantie en denk bij het mooie zomerweer eraan om insluipers geen kans te
geven door bij afwezigheid in de woning ramen en deuren te sluiten.
Graag tot ziens in de wijk !
Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek

IN SEPTEMBER BIJ DE BUURVROUW

Voortschrijdend Inzicht

is een inspirerend, inzichtelijk en optimistisch verhaal over omgaan met
verandering voor iedereen die eindelijk eens de knop om wil zetten of de knoop
door wil hakken.

Vrijdag 7 september 2018, aanvang: 20.00 uur

Daar komen de
Dieren!
Ageeth de Haan maakte samen met de
WNF-Bamboeclub de voorstelling "Daar
komen de dieren".
Prachtige wildlife beelden vormen
het decor van dit bijzondere
muziektheaterprogramma.

Zondag 9 september 2018,
aanvang: 11.00 uur
14

Marjolein meijers

Marjolein Meijers maakt muziek, al een leven lang. Met bandjes, De Berini's, Jan
Rot en solo met haar twee vaste muzikanten Walter en Onno Kuipers.
In twee sets van elk 45 minuten zal Marjolein verhalen vertellen uit twee van
haar voorstellingen Lust en Hongerig Hart. Deze smakelijke voorstellingen
worden geserveerd met voor iedere bezoeker een plank vol kleine hapjes.
Zoetigheid voor de pauze en voor bij de tweede set een hartige hap.

Zondag 23 september 2018, aanvang: 14.30 uur

Spaanse Filmavonden

dinsdag 4 september 2018: Blancanieves (Sneeuwwitje)
dinsdag 11 september 2018: Vicky Christina Barcelona
dinsdag 18 september 2018: Donkeyote
dinsdag 25 september 2018: Yo, también.

Aanvang filmvoorstellingen: 20.30 uur
KAARTEN voorstellingen via de website www.debuurvrouwrotterdam.nl.
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Schiebroek van Toen (vervolg pagina 13)
"En dat is niet zo gek. De mooie waterrijke structuur van Schiebroek heeft
her en der een enorme oppepper gekregen door de strakke waterkanten
te vervangen door geleidelijk in het water aflopende taluds met een zeer
natuurlijke uitstraling, volgeplant met bloemrijk groen waartussen eenden,
ganzen maar ook insecten zich prima thuis voelen. Het onderstreept het
tuindorpkarakter van onze wijk."

Vervuilde grond
"Wij zijn de eerste bewoners van dit huis en hebben hier al veel meegemaakt.
Oorspronkelijk waren al de woningen huurwoningen maar zo rond 2010
zijn ze deels in de verkoop gegaan en is de straat nu een mix van koopen huurwoningen geworden. Een aantal jaren geleden is er een ernstige
grondvervuiling geconstateerd en inmiddels is de grond rondom de woningen
gesaneerd. Er is tot 1,5 meter diep afgegraven en weer aangevuld met schoon
zand: we wonen nu op het schoonste plekje van de stad. De tuinen zijn weer
op orde, al vind ik wel dat er erg veel schuttingen zijn geplaatst. Daardoor
is de oorspronkelijke, mooie groene overgang naar het talud en het water
verloren gegaan. Al de containers –waar we nauwelijks raad mee weten- aan de
straatzijde geven de straat helaas een wat onverzorgde aanblik."
"Mijn vrouw en ik zijn inmiddels met pensioen en genieten van de vrijheid. We
maken we wandelingen door de wijk en genieten we steeds meer van deze
mooie plekjes Het woord “moeten” komt niet meer voor in ons vocabulaire
en dat is erg ontspannend. Regelmatig bezoeken we musea in onze stad en
daarbuiten en zo af en toe eens een vakantie in het buitenland, waarbij Italië
en Frankrijk favoriet zijn. Het gratis tramvervoer en soms ook de fiets maken dat
onze bezoekjes aan de stad ook nog eens co-2 neutraal gebeuren."

Reageren
Wilt u reageren op dit artikel of zelf uw verhaal over Schiebroek vertellen? Stuur
dan een e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

sbo

BUURTMAKERSFESTIVAL
Het programma is zo goed als rond, dus zet 29
september alvast in de agenda en maak het mee!
Dans, workshops, knutselen, muziek en lekker eten.
Waar? Gewoon bij je om de hoek, in HillegersbergSchiebroek!

PEPPELEN... (vervolg pagina 5)
Er heeft al een handwerkclub hier een aantal regenpijpen bij de bieb versierd
met breiwerk en wie weet gaan ze over tot het verfraaien van de straatlantaarns.
Maar misschien kunnen er ook duurdere zaken samen aangepakt worden.
Nieuwe boomverlichting bijvoorbeeld zoals op de Coolsingel! Daar moet dan
wel geld voor ingezameld worden, crowdfunding heet dat tegenwoordig. Dat
levert dan iets op waar de Schiebroekenaren niet alleen plezier van hebben
in de donkere maanden, maar door een dergelijk gezamenlijk project wordt
Schiebroek verbonden met elkaar. Dat lijkt me fantastisch!”
Zo pratend lopen we door het winkelcentrum. De straten zijn druk, overal lopen
mensen of zitten gezellig op een bankje. Links en rechts begroeten mensen
elkaar, in een winkel voert een klant een druk gesprek met de winkelier. Een
kind snelt blij voorbij op een loopfietsje. Dit is het ware peppelen.

Leven in Schiebroek

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

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. C. van Gelder, tel. 422 77 28
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, info@blokspaperwork.nl
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
Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam.
Tel. 06-15373109.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl

DONATIES
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u
uw bijdrage storten t.n.v. Samenwerkende
Bewonersorganisaties Schiebroek.

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

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op
26 oktober 2018. U kunt uw kopij vóór 24
september 2018 inleveren bij:
Leven in Schiebroek, Hamakerstraat 77,
3052 JA Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.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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HEMA			 DELI MARKT

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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