Hét wijkblad voor Tuinstad Schiebroek, 65ste jaargang nr.6 - uitgave van sbo Leven in Schiebroek

LEVEN in SCHIEBROEK
DECEMBER
2019

Mooie Kerstdagen en een Stralend 2020!

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

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

Hoe kun je thuis iets aan die plastic soep doen
én tegelijkertijd geld besparen?
www.bloemsierkunstsjerp.nl

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

al

ite

r

GOURMET

Kw

VLEESWAREN

ij

Kom voor het beste scharrelvlees naar

its Sl a

ge

MAALTIJDEN
SPECIALITEITEN

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

Telefoon 010 - 285 74 66
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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.

www.leven-in-schiebroek.nl /december 2019

PRESENTATIE NIEUWBOUW DE HAZELAAR
Begin december werden in De Buurvrouw de plannen gepresenteerd van De Hazelaar, een voorziening waar Rijndam Revalidatie, de
Mytyl- en Tytylschool gezamenlijk gebruik van gaan maken. De Hazelaar wordt een modern, licht pand, waarbij natuurlijke materialen en
kleuren de overhand krijgen. Er komt, naast de andere voorzieningen, een smartlab en een looplab, waar veel ruimte is voor innovatie.
Het gepresenteerde ontwerp wordt nog verder ontwikkeld en in het begin van 2020 zullen de benodigde vergunningen worden
aangevraagd. Halverwege het komend jaar wordt de aannemer gekozen en dan kan de bouw, als het goed is, beginnen. De bedoeling
is dat het gebouw in het vierde kwartaal van 2022 wordt opgeleverd. De planning is nadrukkelijk indicatief, want er kunnen zich altijd
onverwachte zaken voordoen.

Verkeersafwikkeling

Tijdens de informatiebijeenkomst waren er veel bewoners met vragen over de verkeersafwikkeling. Want het gaat hier over zo'n slordige
140 busjes die dagelijks (niet in het weekend) naar De Hazelaar rijden en vertrekken. De Abeelweg, die al genoeg te lijden heeft onder
het zware (bus)verkeer, kan dat niet aan. De Gemeente Rotterdam is, in nauwe samenwerking met de gebiedscommissie, op zoek naar
een mogelijkheid om het verkeer te laten rijden vanaf de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Daar is een aantal sportverenigingen gevestigd, waar
natuurlijk ook overleg mee zal worden gevoerd.
De kinderen die thans van de veelal verouderde voorzieningen
gebruik maken, zijn maar al te blij dat ze straks naar een mooie
nieuwe school mogen. In de komende twee jaar zal er met enige
regelmaat nieuwe informatie beschikbaar komen over de bouw van
de Hazelaar. Vanzelfsprekend houden wij u zo goed als mogelijk
op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat geldt niet alleen voor
deze locatie, maar natuurlijk ook voor de huidige locatie van
Rijndam aan de Ringdijk. Want op die locatie zal te zijner tijd
woningbouw plaatsvinden.
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen,
stuur dan een e-mail naar deHazelaarSO@rotterdam.nl.
Op de website van Rijndam kunt u ook informatie vinden:
www.rijndam.nl/bouwnieuws-rijndam-revalidatie.
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De Hazelaar
Vuurpijlstraat
Winterwonderland
Vestia
Actieve Bieb
Luchtmeetnet HiS
Schiebroek van Toen

BESTE LEZERS,
De redactie van LiS-magazine en het bestuur van Leven in
Schiebroek sluiten dit jaar kleurrijk af. We zijn bijzonder blij dat
we ook in 2020 aan ons magazine weer kleur kunnen geven. Het
blad wordt goed gelezen en dat is niet alleen in ons voordeel,
maar ook in dat van onze trouwe donateurs en adverteerders.
Wij willen u daarvoor hartelijk danken.
Rest ons nog u allen mooie Kerstdagen en een Stralend en
Harmonieus 2020 toe te wensen!
www.leven-in-schiebroek.nl / december 2019
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK SCHIEBROEK
-

Heeft u pijnklachten door uw kunstgebit?
Zit uw kunstgebit los?
Is uw gezicht veranderd?
Breekt uw kunstgebit regelmatig?
Is uw kunstgebit verouderd?

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
4

3053 CB Rotterdam

Tel: 010-818 30 43

www.leven-in-schiebroek.nl /december 2019
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VERKEERSVEILIGHEID VUURPIJLSTRAAT
Bewoners mogen nu pas meedenken

(ingezonden brief)

Bewoners van de Vuurpijlstraat en Larikslaan zijn onlangs
uitgenodigd om mee te denken over oplossingen om de
aanstaande verkeerschaos het hoofd te bieden. Onder leiding
van de Gebiedscommissie, waarbij ook ambtenaren van de
afdeling Mobiliteit en de wijkagent aanwezig waren, is in de
Goede Herderkerk een bijeenkomst gehouden. Typerend was,
dat de ambtenaren van de dienst Stadsbeheer (openbare ruimte)
het niet nodig achtten om hierbij aanwezig te zijn. Een gemiste
kans voor hen. Bewoners hebben er de afgelopen anderhalf jaar
van alles aan gedaan om de bouw van dit véél te grote Fatima
schoolgebouw op zo’n beperkte ruimte (tussen de Larikslaan en
Vuurpijlstraat en tussen het speelterrein, sportschool en de kerk
ingeklemd) aan te vechten en duidelijk te maken dat op zo'n
beperkte ruimte geheel geen grote school geplaatst kan worden.
Volgens verkregen informatie is dit thans de grootse basisschool
(750 leerlingen) in de regio, en dat op een postzegel aan ruimte,
vlak tegen de straat.

Veiigheid

Elke andere nieuwbouwschool heeft rondom minstens tweemaal
zoveel oppervlak voor de veiligheid van de leerlingen. Dat is
niet zomaar gedaan. Leerlingen komen en gaan tegelijk naar
en van school, en zijn met heel andere dingen bezig dan de
verkeersveiligheid, zo is de ervaring. Daarnaast hebben ouders
die hun jonge kind met de auto naar school brengen ook niet
bepaald oog voor geldende verkeersregels. Dat zal niet gauw
veranderen.
Dit nieuwe Fatimaschoolgebouw staat overal tussen ingeklemd,
pal tegen de straten en de kerk. De bewoners achten dat veel te
gevaarlijk. Zij zijn steeds bestempeld als lastig en tegendraads,
en de Gemeente heeft gewoon over de bewoners heen gewalst!
De gemeente heeft keer op keer bezworen dat naar alle aspecten
als parkeren, toenemende verkeersdrukte, geluidsoverlast en
veiligheid grondig is gekeken en dat alles “binnen de norm blijft”.
Toch geeft de gemeente uiteindelijk te kennen dat er vanwege de
toenemende verkeersdruk ingrijpende aanpassingen nodig zullen
zijn om ongelukken te voorkomen. Het schoolbestuur RVKO heeft
dit gebouw op deze plaats zo bedacht en uit laten werken, de
gemeente heeft het goedgekeurd, en de bewoners mogen nu dus
de aanstaande levensgevaarlijke situaties op zien te lossen. De
wereld op zijn kop. Wie zijn hier nu eigenlijk de deskundigen,
vraag ik mij af.
G. Bloemendal, bewoner

Reactie LiS

Bovenstaande brief kunnen wij helemaal begrijpen: het blijft
een verbazingwekkende zaak, het neerzetten van zo’n groot
gebouw zonder echt naar de omgeving te kijken en de uitwerking
die het daarop heeft. En dat terwijl er al genoeg problematiek
is met kinderen én ouders die niet op het verkeer letten. Dat is
niets nieuws: vrijwel iedere school heeft daarmee te maken. Dat
de gemeente een doof oor had voor de klachten blijft dan ook
een wonderlijke zaak. Hulde daarom aan de bewoners van
de Vuurpijlstraat en Larikslaan die weliswaar terecht boos en

gefrustreerd waren, maar ook bereid zijn om te proberen op
een positieve wijze de problemen aan te pakken! De bewoners
deden hun verhaal bij LiS, waarop LiS een avond belegde met de
gebiedscommissie, de bewoners en de afdeling Mobiliteit van de
Verkeersdienst Rotterdam om samen de problemen te bespreken
en oplossingen aan te dragen. Ook Frits Knulst, de wijkagent was
daarbij aanwezig. Het gaat per slot om de veiligheid in “zijn”
wijk. Het werd een avond die niet zomaar verliep in een sfeer van
“en nu mogen wij het dan oplossen”, maar waar eerst en vooral
ook in goede samenwerking naar oplossingen werd gezocht.
Aan drie tafels verzamelden zich bewoners, mensen van LiS en
iemand van Mobiliteit. Die had vooral tot taak de knelpunten en
mogelijke oplossingen die werden aangedragen te noteren en
mee te nemen om uit te werken. Huiswerk dus! Niet om ergens in
een achterkamertje van De Rotterdam in een bureau te stoppen,
maar om met de daar aanwezige kennis nu eens goed te kijken
naar de situatie ter plaatse om een goede oplossing te bedenken.
Een oplossing mede aangedragen door wat de bewoners als
mogelijkheden zien. Op 11 december is er een vervolgavond
bij De Buurvrouw waarop de dan gevonden oplossingen worden
besproken. Wij zijn benieuwd!

BEZORGERS GEVRAAGD!
De redactie van LiS-magazine is op zoek
naar nieuwe bezorgers. Per januari
2020 zijn er twee wijken vrij. Voor
het bezorgen is een kleine vergoeding
beschikbaar.
Als u belangstelling hebt, laat het ons
dan weten:
redactie@leven-in-schiebroek.nl

www.leven-in-schiebroek.nl / december 2019
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Uw

woning energiezuinig

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

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)
6
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WINTERWONDERLAND
Kom op 21 december naar het Rododendronplein!
Op zaterdag 21 december 2020 wordt ons Rododendronplein in Winkelcentrum Schiebroek een gezellig
Winterwonderland! In samenwerking met de winkeliers in Schiebroek organiseren Rien en Lenie van Nikkelen Kuijper
(bekend van vele dansevents waaronder Peppelrock) een mooi kerstevent waar jong en oud van kan genieten. Met de
combinatie van muziek, activiteiten voor de kinderen en een hapje en een drankje zijn alle ingrediënten aanwezig om er
een gezellige middag en avond van te maken met elkaar! Er is een podium waar vanaf 14.00 uur diverse bands zullen
optreden (programma zie kader) – dus Rien en Lenie kennende gaan de voetjes van de vloer! PPPL eten & drinken zal
een gezellige winterwonderlandtent inrichten waar we ons kunnen warmen aan onder andere glühwein en erwtensoep.
Bakkerij Klootwijk zal ook niet ontbreken op het plein... u kunt er terecht voor een overheerlijke oliebol!

Rendier of Elfje?

De kinderen kunnen zich in de tussentijd volop vermaken met sledehonden die ze kunnen knuffelen en waarmee ze op de
foto kunnen. Nog geen originele kerstkaart? Hier is uw kans! Met het gezin kan er een ritje worden gemaakt in een echte
arrenslee, hoe leuk is dat? Angela van Bradss fashion, de creatieve duizendpoot in het winkelgebied, zal leuke workshops
verzorgen. De kinderen kunnen aanschuiven in de knutseltent om een leuk sneeuwpopje te maken en ze kunnen tevens leuk
geschminkt worden. Altijd al een rendier of elfje willen zijn? Dit is het moment!. De activiteiten zijn gratis en worden uw
kinderen aangeboden door de winkeliers van Winkelcentrum Schiebroek.

Winkels geopend tot 19.00 uur

Rond 17.00 uur start een lichtjesoptocht onder aanvoering van een 'verlichte' drumband! Als een parade zullen kinderen
door het winkelgebied lopen en veel winkeliers zullen hun winkels geopend houden tot 19.00 uur voor deze speciale
gelegenheid. Een uitgelezen moment voor de Kerstinkopen!
Denkt u er ook nog aan om mee te doen met de kanskaartenactie die loopt tot 31 december? De ondernemers geven
heerlijke producten weg tijdens deze December Actie. Meedoen is eenvoudig door het kaartje in te vullen dat u ontvangt
bij elke aankoop. Deze stopt u in de inleverbus bij de PLUS of Pepples Kinderkleding. Elke week worden er ruim twintig
geluksvogels getrokken die hun prijs kunnen ophalen.
De dag wordt rond 19.00 uur afgesloten en we hopen dat u op een gezellig dag kunt terugkijken. De verschillende
horecagelegenheden blijven uiteraard open! Bij Brasserie Scheffers zal vanaf 19.00 uur het jazzcombo Jazz Works spelen.
Dus voor een gezellig diner met live muziek bent u hier van harte welkom!

Programma
13.55 uur
Opening door Jan Pierweijer,
		voorzitter Gebiedscommissie
14.15 - 15.00 uur Blaaskapel De Dwarsliggers
15.15 - 16.00 uur Kerstshow Caz and the Bobs
16.15 - 17.00 uur Lesley zingt Presley
17.00 - 17.30 uur Lichtjesoptocht met showband
17.30 - 19.00 uur Fonzie's Triumph (muziek)

www.leven-in-schiebroek.nl / december 2019
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"WE ZIJN NOG STEEDS EEN SANERINGSCO
door Marijke van Seventer
Al heel veel jaren was het stil bij Vestia. Een oorverdovende stilte
dat wel, want de kranten hadden genoeg te berichten over het
reilen en zeilen van de corporatie. Maar Vestia zelf bleef stil.
Contact was, mede door de almaar wisselende bezetting in de
leiding, niet goed mogelijk: je wist gewoon niet bij wie je moest
zijn. En het keuzemenu van Vestia’s telefoon bracht ook niet echt
uitkomst.
Maar sinds dit voorjaar is er een vestigingsmanager Schiebroek,
de heer Gert den Ouden, die maar al te zeer bereid was tot
contact om de toestand en de mogelijkheden van SchiebroekZuid te bespreken. Een afspraak tussen de heer den Ouden en
de Planologische Werkgroep van LiS was dan ook snel gemaakt.
Per slot hadden zowel de Werkgroep als de gemeente Rotterdam
Vestia al vaak benaderd met mogelijke toekomstplannen voor de
wijk. Maar nog voor het zover was kwam het nieuws in de pers:
Vestia is nog steeds het financieel debacle van 2012 niet te boven
en kan zich geen ingrijpende herstructurering van Schiebroek-Zuid
veroorloven. Dat de heer den Ouden toch naar een bijeenkomst
van de “planoclub” wilde komen getuigde dan ook van moed en
goede wil. Mogelijk was ook het feit dat de hij zelf planoloog is
hier de oorzaak van. Gert den Ouden viel maar meteen met de
deur in huis: “Wij zijn nog steeds een saneringscorporatie en

dat betekent dat wij voor alles wat wij willen doen toestemming
moeten vragen en dat we geen geld hebben om iets écht aan te
pakken. Plannen maken heeft dan ook niet echt zin, we hebben
geen mogelijkheden!”

Betaalbaar
"Vestia bezit 72.000 woningen", vervolgt hij, "waarvan ca.
1000 in Schiebroek-Zuid. Een woningbezit waarvoor Vestia een
onderhoudsplicht, maar ook een investeringsplicht heeft. Je kunt
wel jarenlang alleen maar wat onderhoud plegen, maar op een
gegeven moment kom je jezelf dan toch tegen. Je moet meegaan
met de tijd en het woningbestand daarop aanpassen. Dat weten
we. Maar bij het uitvoeren daarvan komen heel wat regels en
beperkingen om de hoek. Dat geldt zeker voor Schiebroek-Zuid."
Terwijl de planogroep geboeid luistert zet de heer den Ouden de
situatie in Schiebroek-Zuid uiteen: “De woningen van Vestia in
Schiebroek-Zuid zijn allemaal gebouwd in 1961; dat kon toen nog
in één jaar. Dat betekent dat ze allemaal even oud zijn en dus
ook ongeveer allemaal in dezelfde staat van onderhoud. Eigenlijk
zou je, als je wilt renoveren/herstructureren, ze allemaal tegelijk
moeten aanpakken, iets wat een gigantische impact heeft op de
bewoners, want waar blijven die gedurende al die tijd? Daarbij
is er ook nog de beperking dat wat je ook doet de bestaande
zogenaamde stempelstructuur behouden moet blijven. Dat is de
bouw in hofjes van steeds twee flats en laagbouw daarnaast, zo

EÉN JAAR SCHIEBROEK GEWOON SCHOON
Schiebroek Gewoon Schoon bestaat nu één jaar. Met de hulp van alle vrijwilligers die mee hebben gedaan aan één of meer van
de zeven Cleanups en de hulp van alle zwerfafvalrapers die dit vaker doen, is Schiebroek een stuk schoner geworden.
Bedankt daarvoor!

Plannen voor 2020

Dit jaar is een begin gemaakt op het gebied van preventie
van zwerfafval. In 2020 gaan we hier vol enthousiasme mee
door. Want, wat niet op straat of in de natuur terechtkomt,
hoeven we ook niet op te ruimen. En we organiseren weer
Cleanups.

Jullie hulp is zeer welkom

Jullie hulp is daarbij 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 whatsappbericht sturen naar 06-418 16 113.

Twee Cleanups met na afloop een
nieuwjaarslunch
Voor alle zwerfafvalrapers, doeners, kunners en
aanpakkers organiseren we op vrijdag 3 januari
én op zaterdag 4 januari 2020 van 10.30 uur tot
12.30 uur de eerste twee schoonmaakacties in
het nieuwe jaar. We verzamelen bij DOCK op de
Teldersweg 287. Om alle vrijwilligers te bedanken,
is er aansluitend aan beide schoonmaakacties een
heerlijke (warme) lunch.
Wil je die vrijdag of zaterdag meelunchen, geef je
dan op via schiebroekgewoonschoon@gmail.com of
06-418 16 113.

Vuurwerk

Een mooi begin van 2020 is het gezamenlijk vuurwerk
opruimen. Ook Schiebroek doet 1 januari 2020 mee met
Nieuwjaarsvegen010. Ook Stadsbeheer zal die dag en de
volgende dagen weer hard aan de slag gaan om de rest
van het vuurwerkafval en het overige afval op te ruimen.
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ORPORATIE..."
gegroepeerd dat er een soort hofje ontstaat, naar binnen toe met
weg en trottoir en tussen die hofjes groen. Verdichting in de vorm
van nieuwbouw daartussen wordt dan al heel moeilijk, dus kijk je
dan eerst en vooral naar de bestaande bouw. Wat kun je daarmee
doen? En vooral, wat kun je ermee doen zodat de huurprijs die
je vervolgens moet vragen een sociale huurprijs blijft? Want als
corporatie dienen wij onze huurders sociale huurwoningen aan te
bieden. Maar om op langere termijn een sterke wijk te behouden
moeten we ook zorgen voor differentiatie, woningen in andere
prijsklassen om zo een niet te eenzijdig huurdersbestand te
hebben, want dat brengt risico’s met zich mee."

Duurzaamheid
"Dat zijn dus al twee voorwaarden waaraan wij moeten voldoen",
gaat de heer den Ouden voort, "betaalbare huurprijzen en
differentiatie, maar we moeten ook kijken welke voorzieningen er
moeten komen of blijven en last but not least: duurzaamheid!
Dat betekent dat wij moeten bezien in hoeverre we kunnen/
moeten isoleren en op welke wijze we in de toekomst de woningen
moeten verwarmen. Wat is, kort gezegd, de moeite waard om te
doen in Schiebroek-Zuid, gezien de kwaliteit van de woningen, en
wat wordt de prijs dan per woning? Hoe groter de renovatie, hoe
groter de prijsbelasting van de woning. Bedenk ook dat de wijk
wordt bewoond. Je kunt niet alles tegelijk aanpakken, want waar
laat je in de tussentijd de huurders? Per blok woningen zijn dat
zo’n honderd huishoudens die lang of kort geherhuisvest zouden
moeten worden. Trek daarom voor zo’n proces maar gerust tien
jaar uit. Tien jaar lang activiteiten waarvoor Vestia geen geld
heeft”, zegt hij zuchtend.

we een corporatie voor."

Politiek
"Zoals gezegd zijn wij helaas een saneringscorporatie, want we
hebben geen geld. Maar ook alle andere corporaties zitten in
feite vast, kunnen hun exploitatie vrijwel niet rond krijgen. Wij
wenden ons daarom tot Rijk, Provincie en Gemeente om hulp, niet
zo maar financiële hulp, maar ondersteuning om de regering te
doordringen van het belang van corporaties als dè huisvesters van
veelal kwetsbare groepen. Dat maakt onze vraag tot een politieke:
hoe belangrijk zijn dit soort wijken, zijn sociale huurders voor
“Den Haag”? Wij willen niets liever dan de middelen aangereikt
krijgen om wijken zoals Schiebroek-Zuid bij de tijd én betaalbaar te
houden. De keuze is aan de politiek.”

Verdichting

Naschrift

“De gemeente Rotterdam zou graag zien dat wij verdichten langs
de Randstadrail, maar daarvoor zouden we hoe dan ook moeten
slopen. En dan krijgen we te maken met kapitaalvernietiging, want
zo’n flat staat voor een flink bedrag in de boeken. Voorheen werd
een huurwoning in vijftig jaar afgeschreven, maar dat systeem
bestaat niet meer. Volgens de nieuwste wetgeving staat een
woning in de boeken voor de marktwaarde, de verkoopwaarde in
verhuurde staat. Dat is toch al gauw een 100.000 euro per woning
en er zijn honderd woningen in een flat. Dat moeten we verplicht
afboeken, voordat we ook maar een cent aan vernieuwing hebben
uitgegeven. Een flat aan een ontwikkelaar verkopen die sloopt
en vernieuwt wordt zo wel heel moeilijk, want we zijn verplicht
tenminste die 100.000 euro per woning te vragen. Dat geldt ook
als we de woningen verkopen aan een andere corporatie om de
renovatie uit te voeren die wij niet kunnen betalen. Dat is wel een
heel grote investering, een investering die heel wat jaren vergt om
terug verdiend te worden.
Op die manier zit Vestia behoorlijk in de klem. Voor de toekomst
van de wijk is het noodzakelijk om te herstructureren, te
differentiëren, maar we hebben geen geld en zien onder deze
voorwaarden ook geen andere corporatie het van ons overnemen.
Alleen particuliere beleggers misschien, maar die zijn vrij om ook
een andere dan sociale huur te vragen. Ze mogen ook voor meer
kapitaalkrachtige huurders bouwen. Dat betekent dat “onze”
mensen er niet in komen. En wij willen een wijk waar mensen nog
steeds voor een sociale huurprijs kunnen blijven wonen. Daar zijn

Het betoog van Vestia was een indrukwekkend betoog. Niet
bepaald het betoog dat je als sociale huurder had willen horen.
En dat geldt ook voor de Planologische Werkgroep. Maar het is
wel een helder en begrijpelijk verhaal. En ondanks de sombere
boodschap is LiS/Plano maar al te zeer bereid om samen te
werken teneinde een oplossing voor Schiebroek-Zuid te vinden.
En kennelijk is een eerste doorbraak bij de politiek er ook al.
Wethouder Kurvers sprak bij de behandeling van de Gebiedsvisie
Hillegersberg-Schiebroek (de plannen voor ontwikkeling van de wijk
voor de komende tien jaar) in de raadscommissie over SchiebroekZuid dappere woorden over “niet bang zijn om te transformeren”
en de ambitie hebben om de helft van de sociale woningen te
vervangen door woningen met een hogere huur. Het leverde
meteen angstige kreten op in de trant van “de halve wijk gaat
plat” en “de huurders moeten eruit!”
Wie het bovenstaande stuk leest weet dat de woorden van de
wethouder ten dele ook overeenkomen met de wensen van Vestia
dat immers ook meer differentiatie wil. Maar dat dat niet van de
ene op de andere dag kan gebeuren omdat er geen geld voor is
én omdat Vestia niet van plan is zijn huurders op straat te zetten,
maar een uithuis- en mogelijke terughuisoperatie voor zich ziet
die toch zeker tien jaar zou duren, dát zegt de wethouder er niet
bij. Waar hij het geld vandaan denkt te halen trouwens ook niet.
Kortom alles wijst er op dat er, ondanks alle stoere taal, nog heel
wat water door de zee zal stromen voordat Vestia en de bewoners
van Schiebroek-Zuid er beter van worden.
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BIEB OOK IN KERSTVAKANTIE VOL ACTIVITEITEN
In bibliotheek Schiebroek kun je niet alleen boeken lenen,
studeren of een krantje lezen. Er vinden iedere week ook een
aantal vaste activiteiten plaats. Wees welkom bij het Digicafé,
het Handwerkcafé of tijdens het voorleeshalfuurtje. Daarnaast
vinden er ook regelmatig andere activiteiten plaats.

Workshops

Zo organiseren we filosofieworkshops en in de
schoolvakanties staan workshops voor kinderen gepland.
Heb je ook wel eens ruzie met je smartphone of tablet? Lukt
het niet om een e-book te lenen? Hapert je e-mail? Heb je
een vraag over Windows of Apple? Of wil je meer weten
over Twitter of Facebook? Kom dan op maandag tussen
14:00 en 16:00 uur langs tijdens het inloopspreekuur
over digitale media in de bibliotheek en stel je vraag. De
digivrijwilliger weet altijd raad.

Verhalen en handwerken

Houd je van leuke, mooie, spannende en gekke
verhalen en ben je tussen de 4 en 8 jaar? Kom dan
op woensdagmiddag om 13:30 uur luisteren naar een
spannend, vrolijk of grappig verhaal. Ga daarna zelf aan
de slag met een knutsel. De knutsel wordt gemaakt binnen
hetzelfde thema als het voorgelezen verhaal. Elke week
maken we iets anders. Samen met anderen haken, breien,
naaien of ander handwerk maken? Dat kan op donderdag

tussen 14:00 en 16:00 uur. Iedere week zijn er twee
coaches aanwezig die vragen beantwoorden en je op weg
helpen bij die ene lastige steek of het aanzetten van een
mouw. De coaches zijn gespecialiseerd in breien, haken en
naaien. Iedere eerste donderdag van de maand geven zij
een workshop.

Programmeer een game

Voor kinderen van 6 tot 10 jaar organiseren de bibliotheek
in de kerstvakantie (30 december) de workshop
‘Programmeer een game’. Tijdens de workshop leren de
kinderen in kleine stapjes hoe ze een eigen game kunnen
maken. Ze ontdekken hoe je kunt programmeren en
coderen. Volwassenen filosoferen op 15 januari samen over
belangrijke onderwerpen uit het dagelijks leven. Tijdens
deze workshop wordt de vraag gesteld: Hoe kan ik het
onzegbare zegbaar maken? De workshop wordt begeleid
door dr. Jan de Bas van Filosofiegroep Rotterdam. Hij daagt
je uit om mee- én tegen te denken. Tijdens de Nationale
Voorleesdagen speelt Rik Rikken zijn poppentheater
Moppereend. De voorstelling is geschikt voor de jongere
kinderen (2 tot 6 jaar). Het poppentheater is gebaseerd op
het prentenboek van het jaar 2020.
Bij de wekelijkse activiteiten mag je altijd aansluiten. Voor
de eenmalige activiteiten reserveer je vooraf een ticket
aan de balie van de bibliotheek of via www.bibliotheek.
rotterdam.nl. We zien je graag in de bibliotheek!
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SCHIEBROEK VAN TOEN

(deel 59)

door Margot Leeninga
Bij het doorspitten van het archief van de uitgaven van de
Schiebroekse Gemeenschap (voorloper LiS-magazine) troffen we
een aantal artikelen aan over Oud-Schiebroek. Geschreven door
Ans ten Hope, toen nog middelbare scholiere. De artikelen zijn zo
leuk (en gaan zo ver terug in de tijd) dat we ze hier opnieuw tot
leven laten komen. Met bijzondere dank aan Ans ten Hope.
Aan het woord is de heer Wetstein; we schrijven november 1981.
"We zijn dit jaar 70 jaar getrouwd en hebben ons hele leven
in Schiebroek gewoond. We zijn de oudste bewoners van de
Kleiweg. Als je een plattegrond van Schiebroek uit mijn jeugd zou
maken zou het er ongeveer zó uitzien: Voorweg (nu Kleiweg) bij
de vaart Achterweg en de Hoge Limiet. Dan had je de Uitweg
waar je links om ging om zo op de Achterweg te geraken, Dat
liep zo helemaal rond. De gemeente Schiebroek had ongeveer
zeshonderd inwoners, grotendeels boertjes. Verder was er de
timmerwerkplaats van Krijgsman, de smederij van Nooteboom
en onze wagenmakerij. We hadden een blinde burgemeester,
die Verschoor heette. D'Hond kwam pas veel later. De bouwer
Arie Poot had veel plannen met dit gebied. Hij kocht boerderijen
op zodat de spoorlijn kon worden aangelegd. Hij bouwde de
grote bibliotheek in Rotterdam (Nieuwe Markt, red.) en heeft twee
plassen gedempt, waarop hij tot ca. 1940 kon gaan bouwen. Ik
ben geboren in 1887 en ik herinner me mijn oude schooltje. De
naamloze school had net als de kerk, een groot gewelf. Ik heb nog
een klassenfoto, allemaal boerenkinderen die verdeeld waren over
een paar klassen onder leiding van meester Den Besten."

Wagenmakerij

"Mijn grootvader begon in 1854 met de wagenmakerij, waar
vader in 1894 als knechtje in de zaak kwam. We hadden heel
Schiebroek tot klant, behalve achteraan de Hoge Limiet. Die
mensen gingen naar Hillegersberg want dat was voor hen, dwars
door het land, dichterbij. We maakten koetsjes en wagens voor
achter de paarden. Aan bakkerij Den Hartog hadden we een
goede klant. Het brood werd per koets rondgebracht voor veertien

Familie Wetstein, begin 1900

cent in een door ons gemaakt prachtig wagentje. Later, toen mijn vader
zelf de zaak had, hebben we een motortje gekocht. Zo'n grote oude
benzinemotor waarop we de lintzaag, draaibank en boormachine
konden aansluiten. Dat was een grote vooruitgang. Ik zal toen een jaar
of achttien zijn geweest. Wagenmaker is een tijdrovend beroep. Mede
hierdoor zijn we eigenlijk altijd arm gebleven. Op een dag zei mijn broer
tegen mij: "Heb jij zin om mee te doen in de loterij?" Voor drie gulden
heb ik meegedaan en laten we het treffen! We wonnen tweeduizend
gulden, een groot bedrag in die tijd. We hebben er spullen voor gekocht
die even later weer net zo snel gestolen werden. Toen konden ze er ook
wat van hoor!"

De smederij

"De wagenmakerij en de smederij waren eigenlijk een. Je hebt elkaar
nodig. Om een wagen te maken heb je heus niet alleen hout nodig,
maar ook ijzer. In 1903 is de smederij vernieuwd. Het was een heel oud
gebouw met nog een rieten dag. Als je over de spoorlijn ging stond daar
ook nog een oud huisje, het dateerde uit 1814. Er lag een grote steen bij
waarop Herdersoord stond. Er woonde een rijke vrijgezel, ene Van der
Hoef..."
Wordt vervolgd in de uitgave van februari 2020

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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TWEE JAAR LUCHTMEETNET: DE RESULTATEN
door Margreet Hovenkamp
In 2017 werd in Hillegersberg en Schiebroek gestart met het
luchtmeetnet HIS. Op dertig plaatsen in de wijk wordt van
minuut tot minuut de luchtkwaliteit gemeten. Nu, twee jaar later,
hebben we daarvan cijfers ter beschikking. Het is een lastige
klus om al die waarden te ordenen en er conclusies aan te
verbinden. Op dinsdag 26 november werden de voorlopige
resultaten gepresenteerd aan de betrokken groep bewoners en
geïnteresseerden.

belangrijke rol speelt. Als de wind uit de hoek zuid-oost tot zuid
komt zien we een verhoogde concentratie fijnstof in de wijk. Het
zou er op kunnen wijzen dat een aanzienlijk deel fijnstof van
elders komt, bijvoorbeeld de industrie in het Roergebied, intensieve
landbouw van Brabant, of van de Kleinpolderplein files".
De uitslagen zijn niet statisch en verschillen van dag tot dag. Er
dient rekening gehouden te worden met factoren als de ochtenden avondspits, bouwactiviteiten, koud weer en zondagen, open
haarden, windstil weer en vliegverkeer. De effecten op een straat
gelegen bij een drukke snelweg zijn anders dan aan de bosrand.

Wat is het luchtmeetnet?

Hulp

Nog even terughalen wat het luchtmeetnet HIS is. Diverse
bewoners plaatsten in 2017 een meetapparaat in de tuin.
Een sensor meet iedere minuut het gehalte fijnstof PM 2,5 op
30 plekken in de wijk. Daarnaast werd iedere vier weken
met behulp van Palmesbuisjes op zestien plekken in de wijk
het gehalte stikstofdioxide gemeten. Het Luchtmeetnet is een
initiatief van een aantal bewoners. De bewonersorganisaties
InHillegersberg,110Morgen, Leven-in-Schiebroek, Kleiwegkwartier
en Terbregge’s Belang hebben het plan omarmd en subsidie
geregeld. Het onderwerp leeft enorm binnen het gebied. Dat bleek
uit het grote aantal meldingen van bewoners die mee wilden doen
en een meetapparaat in hun voortuin wilden plaatsen. Inmiddels
heeft het initiatief ook enkele keren de landelijke pers gehaald.

Waarom meten?

De aanleiding voor dit project is dat bewoners bezorgd zijn over
de luchtkwaliteit in de wijk. Dit wordt gevoed door berichten in de
pers dat het met de luchtkwaliteit boven Rotterdam niet altijd goed
gesteld is. De kwaliteit van de lucht wordt in Rijnmond gemeten
door milieudienst DCMR. Er is ook een landelijk meetnet. Op dit
moment zijn er geen meetpunten in Hillegersberg en Schiebroek.
De kwaliteit van de lucht wordt berekend aan de hand van een
model. Als we willen weten hoe het zit met de luchtkwaliteit in
de wijk moeten we zelf de luchtkwaliteit gedetailleerd in kaart te
brengen. Het is daarbij mogelijk dat de buitenlucht verschilt van
straat tot straat. De wens om de vinger aan de pols te houden
wordt nog versterkt door ontwikkelingen die een negatieve impact
op de luchtkwaliteit kunnen hebben. Denk aan de aanleg van de
verlengde A16 Rotterdam, mogelijke uitbreiding van vliegveld
Rotterdam The Hague Airport en het toenemende verkeer in de
wijk zelf (Ringdijk, Molenlaan).

De resultaten

Na twee jaar meten kunnen we resultaten presenteren. Tijdens
de bijeenkomst op 26 november deed Atze Boerstra dit namens
het Luchtmeetnet HIS. Hij gaf ook knelpunten en leerpunten aan.
Een voorbeeld. In de eerste helft van november 2019 werd op de
Molenlaan Oost (de meter staat bij de Irenebrug) een gemiddelde
waarde gemeten van 13,9 microgram fijnstof per kubieke meter
lucht. De advieswaarde van de wereldgezondheidsorganisatie
WHO bedraagt op jaarbasis 10 μg fijnstof per kubieke meter
lucht. De Europese grenswaarde hiervoor is 25 μg/m3. Er waren
afgelopen jaar dagen bij dat de fijnstofconcentratie onder de 10
μg/m3 bleef. Zorgen maken we ons over de dagen dat de fijnstof
boven de 25 uitkwam, met pieken tot 47 microgram per kubieke
meter. Boerstra: "We hebben gemerkt dat de windrichting een

Er is nog veel werk te doen. Het Data Analyse team wil de data
verder uitwerken om te komen tot verfijndere conclusies. Boerstra:
"We moeten nog meer ervaring opdoen, uitslagen lezen en
interpreteren en het onderwerp op de politieke agenda krijgen."
Tijdens de bijeenkomst boden diverse aanwezigen aan om mee
te helpen bij dit project. Die hulp is zeer welkom. Want de vijf
Bewonersorganisaties draaien allen op vrijwilligers.

DE EXPLANE APP
Explane is een gratis app voor Android en iOS, die gebruikers in staat stelt met
één druk op de knop het geluidsniveau van een passerend vliegtuig vast te leggen,
inclusief het registratienummer van dat vliegtuig. De app is gebruiksvriendelijk
en registreert het hoogste geluidsniveau binnen een meting van 10 seconden,
uitgevoerd met de smartphone van de gebruiker. Alle metingen zijn openbaar
en te zien op de website https://reports.explane.org. De app is ontwikkeld op
initiatief van SchipholWatch. Met de app wil de groep meer inzicht geven in de aard
en de omvang van de overlast door de luchtvaartsector. De data uit de app wordt
bestudeerd door het RIVM en de TU in Eindhoven.
Afgelopen jaar is het aantal meldingen bij de DCMR over geluidsoverlast ten gevolge
van vliegtuigen van RTHA verdubbeld. Vliegtuigen vliegen laag en wijken regelmatig
af van hun route. Bewoners melden deze overlast bij de meldkamer van de DCMR.
Wethouder Arno Bonte gaat de metingen door gebruikers van de app Explane
inzetten als extra bron van informatie voor het bepalen van het beleid voor
Rotterdam The Hague Airport. Dit heeft Bonte verklaard in de gemeenteraad van
20 november 2019 . Het is een aanvulling op het officiële meldingssysteem van de
Omgevingsdienst DCMR. “Om te beginnen gaan we de app actief aanbieden aan de
inwoners van onze stad”, zegt de wethouder. “De app vormt een prima aanvulling
op de gegevens die we krijgen van de omgevingsdienst. We leggen de resultaten
achteraf gewoon naast elkaar.”
Werkelijke overlast
Gezamenlijk leveren deze gegevens een goed beeld van de werkelijke overlast
door het vliegverkeer. Met deze cijfers kunnen alle geïnteresseerden zelf zien dat er
een groot verschil zit tussen berekeningen door de sector en de werkelijke herrie.
Anders dan de sector, die rekent met over een hele dag uitgesmeerde gemiddelde
geluidsniveaus, toont Explane de piekwaarden van het geluid. Het piekgeluid is veel
belangrijker dan de berekende gemiddelden. Van piekgeluid worden mensen ’s nachts
wakker of is een gesprek in de tuin onmogelijk. De groep hoopt met de database van
alle metingen een tegenstem te vormen zodat media, politici, omwonenden en ook
de luchtvaartindustrie zelf een extra bron krijgen voor betrouwbare informatie over de
vliegoverlast.
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JUWELIER Y. COMMEREN
Solitair ring R16
In wit of geelgoud, 0.03 crt.

Normaal € 290,-

Speciale prijs: € 230,-

Alliance
ring
In wit, rosé of geelgoud, speciale prijs
1 x 0,02 0,02 crt
3 x 0.02 0,06 crt
5 x 0,02 0,10 crt

14 karaat goud.
Extra witte diamant
met minimale insluitsels

€ 299,€ 397,€ 498,-

Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam, tel. 418 87 27

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!

14

www.leven-in-schiebroek.nl /december 2019

is opgeslagen en wordt verkocht, worden door de politie
geadviseerd de anonieme tiplijn 0800-7000 te bellen. Voor
eigen veiligheid en die van hun omgeving. Heeft u overlast van
vuurwerk? Bel dan 0900-8844 of 14010.

Vuurwerkvrije zones

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

Meld overlast

Bij veel ongevallen is sprake van verboden vuurwerk zoals
mortierbommen, Bengaals vuur, Chinese rollen en lawinepijlen.
Het wordt illegaal aangeboden. Wie het opslaat, neemt grote
veiligheidsrisico’s met kans op massa-explosies. Om die reden
pakken politie en justitie de handel, het vervoer én de opslag
ervan hard aan. Mensen die weten wáár illegaal vuurwerk

sbo
Lidorganisaties:

Het afsteken van consumenten vuurwerk is ook deze jaarwisseling
niet overal toegestaan. Het is belangrijk dat bepaalde groepen
mensen en dieren tegen het gevaar, schade en overlast
worden beschermd. De vuurwerkvrije gebieden gelden rondom
verpleeghuizen en ziekenhuizen maar ook op andere plekken.
Denk vooral aan rijvereniging De Hazelaar: in de laatste maanden
van het jaar komen er in het Schiebroekse Park nogal eens
valpartijen doordat de paarden waarop de gehandicapte kinderen
kunnen rijden schrikken van het vuurwerk. Blijf daar uit de buurt!
Raadpleeg de internetsite van de gemeente Rotterdam voor de
vuurwerkvrije zones.

Veilig vuurwerk

Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerkhandelaren, moet
voldoen aan een aantal eisen. Daarmee wordt het afsteken ervan
zo veilig mogelijk gemaakt. Goedgekeurd vuurwerk is altijd
voorzien van een lont, het opschrift ‘Geschikt voor particulier
gebruik’ en een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Wie deze
volgt, maakt weinig kans op ongelukken. Legaal vuurwerk mag
door iedereen vanaf 16 jaar op 29, 30 en 31 december worden
gekocht en uitsluitend tussen 31 december 18.00 tot 1 januari
02.00 uur worden afgestoken. Nog één tip van de politie: ruim
direct na de jaarwisseling de vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat
de volgende ochtend ongelukken kunnen gebeuren met kinderen
die ermee willen spelen. Wij wensen u een fijne en veilige
jaarwisseling toe.
Wijkagenten Schiebroek: Martin van der Heijden, Frits Knulst
e: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl

Leven in Schiebroek

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

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
28 februari 2020. U kunt uw kopij vóór 4
februari 2020 inleveren via
e: redactie@leven-in-schiebroek.nl.Informatie
over advertentietarieven krijgt u eveneens via
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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Strausslaan 40
Prijs € 495.000 k.k.

1959
97 m2

5 kamers
garage 22 m2

info@spindlermakelaars.nl

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
16

www.leven-in-schiebroek.nl

