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Terwijl de gemeente zich nog altijd beraadt over hoe en vooral waar de parkeerproblemen van 
Plaswijckpark aan te pakken, grazen de schapen onbekommerd in het Berg en Broekpark. 
Moet dit parkeerstrook worden? De schapen zijn zich duidelijk niet bewust van de dreiging op 
de achtergrond…
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*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten

Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl

   * Dames en herenkapsalon * schoonheiDssalon          
  * peDicure/manicure

Openingstijden:

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

Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!

w w w . b r o e d e r s b r i l l e n c o n t a c t l e n z e n . n l

Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

Vo o r  o n l i n e  b e s t e l l e n :  w w w. c o e l e r s . n l

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:
06-215 333 42

ACRODENT tanDtechniek en tanDartspraktijk

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

Peppelweg 107, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 99 52

Steun uw wijkblad door een bedrag naar draagkracht 

over te maken op IBAN NL 04 INGB 0000590484  

t.n.v. penningmeester Samenwerkende 

Bewonersorganisaties Schiebroek. Dank u wel.

SUNJEEV SAHOTA:
HET JAAR VAN DE 
GELUKSZOEKERS

€ 19,95

Na alle boeken over vaders 
en moeders, zien we nu een 
trend in boeken die aan-
sluiten bij de actualiteit 
omtrent vluchtelingen.

Sunjeev Sahota schrijft over 
drie Indiase vluchtelingen zonder 
verblijfsvergunning in Engeland; een wereld 
waarvan we allemaal weleens gehoord hebben, 
waarover we denken te kunnen oordelen, maar 
waarvan we eigenlijk vrijwel niets afweten.
Lees dit prachtige boek, laat je meeslepen en 
leg het alleen weg om erover na te denken!

Daarom een 2e Varilux bril 

voor slechts € 289,= *

* vraag naar de voorwaarden
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Op 9 maart jl. vond de bewonersavond over de toekomst van wijkgebouw 
Castagnet plaats. Het is erop of eronder voor het wijkgebouw, want de 
gemeente wil het beheer overdragen aan een private partij. En die partij moet 
o..a garanderen dat de culturele programmering van het gebouw behouden 
blijft. De bewonersorganisatie Leven in Schiebroek heeft in haar beleidsnotitie 
2014-2018 opgenomen dat de functie van Castagnet uitgebreid moet worden. 
Want door Castagnet in 2006 te 'optimaliseren' naar lokaal cultuurcentrum 
is eigenlijk het doodvonnis getekend. En dat moet anders, vinden ze bij LiS. 
Het kan ook anders, want vanaf 1975 tot 2006 was Castagnet een bloeiend 
wijkgebouw waar iedereen terecht kon. Redelijke zaalhuur en als je er geen wild 
feest wilde houden, dan kon ook alles. Nu Castagnet LCC is, zijn er beperkingen. 
In die zin bieden de huidige ontwikkelingen ook kansen. 

Hoe nu verder?
Tijdens de goed bezochte bewonersavond werd gevraagd wie zich beschikbaar 
wilde stellen om mee te denken en te werken aan het in 'eigen' beheer nemen 
van het wijkgebouw. Daarvoor heeft zich een flink aantal bewoners gemeld. 
Bewoners die betrokken zijn bij hun wijk en dit gebouw. De gemeente heeft 
een projectleider aangesteld om een marktverkenning te doen. Eind april 
moeten de eerste resultaten bij de wethouder liggen. Vervolgens wordt er 
in het college over gesproken en zal men, nadat er een advies is gevraagd 
aan de gebiedscommissie, tot een besluit komen. Naar verwachting zal het 
collegebesluit ook nog in de gemeenteraad worden besproken. In ieder geval 
is afgesproken dat tot die tijd geen onomkeerbare stappen zullen worden 
genomen. Het is de bedoeling dat er voor het zomerreces een scenariokeuze 
wordt gemaakt. Leven in Schiebroek heeft de projectleider medegedeeld dat 
een Schiebroekse bewonerscoöperatie het beheer van Castagnet op zich wil 
nemen. Welke stappen daarvoor nog moeten worden ondernomen, wordt in 
mei duidelijk. U ziet het: er is nog lang geen duidelijkheid. Behalve over dit: 
Castagnet wordt niet verkocht; de gemeente blijft eigenaar. 

nieuwsgierig?
Wanneer u niet in de gelegenehid bent geweest om naar de bewonersavond te 
komen en u wilt informatie of u hebt vragen, neemt u dan gerust contact op 
met Leven in Schiebroek. 
Dat kan telefonisch: 422 7728 of per e-mail: info@leven-in-schiebroek.nl.

CASTAGNET

Onlangs is de nieuwe workshopruimte op Natuurtalent geopend. Deze ruimte is 
gemaakt met materialen van de gesloopte appartementen aan de Peppelweg. 
Zo zie je maar weer dat je niet altijd nieuwe spullen hoeft te kopen, maar dat 
hergebruik ook een optie is. Ditzelfde uitgangspunt geldt ook voor de workshops 
die Ruth Lamboo in de nieuwe ruimte (zoe foto boven) gaat organiseren. 
Met behulp van natuurlijke ingrediënten leert zij je hoe je '100 dingen' kunt 
maken die je vervolgens niet meer hoeft te kopen. Denk aan zeep, papier, verf 
en dergelijke. Tijdens de Puurtalentmarkt op 14 mei a.s. houdt Ruth 'open huis'. 
Je bent er hartelijk welkom.

Zaterdag 14 mei is er weer Puurtalentmarkt op de tuin. Deze editie wordt een 
echte plantjesmarkt. IJsheiligen zijn dan net achter de rug en dus mag al het 
plantgoed de tuin in. Zoek je een stekje of heb je nog een plekje voor een mooi 
plantje? Kom dan langs tussen 10.00 en 16.00 uur. Je kan op de markt ook 
terecht voor groente, fruit, kaas en brood.
De Puurtalentmarkt met lokale en eerlijke producten is voor iedereen vrij 
toegankelijk en vindt elke tweede zaterdag van de maand plaats op het terrein 
van Natuurtalent, Veldkersweg 50 Schiebroek.

NIEUWS VAN 
NATUURTALENT



www.leven-in-schiebroek.nl -april/mei 20164



5www.leven-in-schiebroek.nl -april/mei 2016

Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Het is alweer twee jaar geleden dat het roer om ging in de gemeente Rotterdam. 
Deelgemeentes werden afgeschaft en in de plaats daarvan werd Rotterdam 
verdeeld in gebieden die vanuit de stad rechtstreeks bestuurd werden. Omdat 
de afstand van de Coolsingel tot een bepaald gebied toch wel wat groot kon 
zijn, werd voor ieder gebied een zogenaamde gebiedscommissie aangesteld. 
Een groep inwoners van het gebied die de taak kreeg oren en ogen van de wijk 
te zijn en de Coolsingel gevraagd en ongevraagd te adviseren over wat er zich in 
het gebied afspeelde en wat naar hun mening de uitwerking van voorgenomen 
maatregelen voor het gebied zou zijn.
Dat was voor menigeen best een moeilijk verhaal. Wat werd er nu precies 
bedoeld en in hoeverre week de nieuwe constructie af van die van de 
vertrouwde deelgemeente? Dat de grenzen van die nieuwe gebieden gewoon 
samenvielen met die van de vroegere deelgemeente en dat die nieuwe  
commissies qua grootte niet onderdeden voor een beetje deelraad maakte het 
zoeken naar de verschillen er niet gemakkelijker op.

de verscHillen

Maar die verschillen zijn er wel degelijk, zeggen Jan Pierweijer (voorzitter 
bewonersorganisatie 110Morgen) en Ton van Eijsden (secretaris LiS). Beiden 
zitten in de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek als vertegenwoordigers 
van Bewoners!HIS, het samenwerkingsverband van de vijf bewonersorganisaties 
in het gebied. Met zijn tweeën zijn ze de enigen die niet als vertegenwoordiger 
van een politieke partij, maar als burgers in die commissie zitten. Eigenlijk was 
dat oorspronkelijk niet zo bedoeld: door het weghalen van het eigen bestuur 
van de deelgemeenten hoopte de gemeente rechtstreeks met de bewoners 
van een gebied te kunnen participeren, zonder een partijpolitieke tussenlaag. 
Daarom wilde de gemeente oorspronkelijk ook dat alleen burgers in de 
gebiedscommissie zouden plaatsnemen.
“Dat is in de praktijk niet zo gegaan", aldus de beide heren. "In heel Rotterdam 
zitten maar acht tot tien burgers in een gebiedscommissie. De rest is namens 
een politieke partij aangeschoven. Dat wij hier in de commissie zitten is 

dus iets heel bijzonders, zeker als je bedenkt dat wij bij de verkiezingen als 
tweede partij uit de bus kwamen. Een duidelijk bewijs dat de bewoners een 
burgervertegenwoordiging wel zien zitten.
Dat wij in de commissie zitting konden nemen hebben we te danken aan 
het feit dat we er als bewonersorganisaties samen voor zijn gegaan. Voor de 
verkiezingen hebben we heel wat telefoontjes gekregen van de pers, maar ook 
van politieke partijen die vroegen of dat wel kon, met alle BO’s samen. Wat als 
er tegenstrijdige belangen zijn, riepen ze, of als twee wijken hetzelfde willen 
terwijl maar één het kan krijgen?!"

oude politiek

"Dat", zegt Ton, "was een vraag die heel duidelijk aangaf dat iedereen met 
zijn denken nog vastzit aan wat we de 'oude politiek' noemen. Tegenstrijdige 
belangen, keuzes voor het één of het ander vragen om beslissingen, bestuurlijke 
beslissingen. Maar dat mág de gebiedscommissie helemaal niet doen. De 
commissie mg de beslisser, dat is de gemeente, alleen maar adviseren. En voor 
dat adviseren moet je volgens ons geen afweging maken van politieke belangen. 
Het is de bedoeling dat je eerst en vooral kijkt naar wat in het belang is van 
bewoners. Precies het doel waarvoor bewonersorganisaties worden opgericht en 
het belang dat alle vijf de organisaties, hoe verschillend ze ook zijn, voor ogen 
hebben.” 
”Dat het zo werkt merken we zelf keer op keer in de commissie”, vult Jan aan. 
"Wij zijn ieder van een andere bewonersorganisatie, maar we zijn het vrijwel 
altijd eens. We brengen gewoon de belangen voor alle wijken zo goed mogelijk 
naar voren en maken geen keuzes ten nadele van deze of gene wijk. Dat soort 
politieke afweging hoort niet thuis in een gebiedscommissie. 
Als je elkaar als BO’s niet in de wielen wilt rijden is overleg, communicatie 
van groot belang. Het samenwerkingsverband Bewoners!HIS is dan ook na 
de verkiezingen niet opgeheven, maar veranderd in een maandelijks overleg, 
waarbij de BO’s informatie uitwisselen over wat belangrijk is voor hun wijk. 

     lees verder op pagina 7

EN HOE BEVALT HET DE HEREN?

Ton van Eijsden (l) en Jan Pierweijer(r)
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TandarTsprakTijk 
kasTanjesingel

U kunt bij ons terecht voor:
- algemene tandheelkunde
- uitgebreide mondhygiëne
  behandelingen
- diverse prothetische 
  voorzieningen

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek

Tel.: 010-418 44 84 
(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur) 

Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK
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vervolg pagina 5 - En hoe bevalt het de heren?

CommuniCaTie
"Vast onderdeel van dat overleg", vervolgt Jan, "is welke zaken uit het gebied 
onder de aandacht van de commissie gebracht moeten worden. Ander vast 
onderdeel is informatie van wat wij in de commissie ter beoordeling krijgen 
en hoe de verzamelde BO’s hier tegenover staan. Dat maakt voor ons, 
vertegenwoordigers voor alle wijken, dat wij ons in de commissie gesteund 
voelen door onze achterban in plaats van dat wij maar wat aanmodderen met 
wat wij tweeën denken dat goed is voor de bewoners."

sTekker eruiT
"We zijn op die manier al twee jaar bezig", zegt Ton. "Twee jaren die op zijn tijd 
best moeilijk zijn geweest. Dat lag aan de ongelukkige start van het nieuwe 
systeem, waardoor nog niet iedereen voor ogen stond wat er verwacht werd en 
wat er mogelijk was. Op de dag dat de deelgemeente officieel werd opgeheven 
werd letterlijk de stekker eruit gehaald door de gemeente: telefoon- en 
internetverbindingen werden verbroken, de kleine ambtenarenstaf die in het 
voormalige kantoor was gebleven werd compleet afgesneden van de wereld. 
Omgekeerd kon de wereld in de vorm van de commissieleden het kantoor niet 
in, we hadden geen sleutel! Er was zoveel omver gegaan door het opheffen 
van de deelgemeente dat er kennelijk nog geen gedachte was gewijd aan 
hoe het daarna verder moest. Dat was best wel een beetje komisch, maar het 
had natuurlijk ook nadelen: niemand legde aan de ambtenaren en aan de 
commissieleden duidelijk uit hoe het nu verder moest. En als je dan bedenkt 
dat met het uitplaatsen van bijna alle ambtenaren ook heel veel kennis van 
het gebied werd uitgeplaatst, dan begrijp je dat het pionieren werd en wielen 
uitvinden."

nieuwe poliTiek
"En we zien dat nog steeds: het terugvallen op oude patronen op zijn tijd, menig 
gebiedscommissielid valt op zijn tijd in de val van de oude politiek, partijbelang 
in plaats van bewoners. Als het dan op stemmen aan komt blijkt vaak dat de 
beslissende stem bij ons terechtkomt. Dat is voor ons een extra reden om keer 
op keer te overwegen wat een beslissing betekent voor bewoners. Daarom 
organiseren we ook wijkavonden over bepaalde onderwerpen en werkgroepen 
voor bewoners, de mensen voor wie een bepaalde zaak speelt, degenen om wie 
het draait. Zodat we weten dat we onze stem uitbrengen voor wat de bewoners 
willen en niet wat politiek beter uitkomt. En gelukkig krijgen we regelmatig van 
mensen op de publieke tribune te horen dat ze ook merken dat we er zo in 
staan en dat ze dat waarderen."
 
"We hopen natuurlijk dat het de komende twee jaar allemaal wat soepeler gaat, 
dat de neuzen van de commissie steeds meer die ene kant op gaan staan, 
namelijk die van de bewoners en niet die van het partijbelang. Gelukkig zie je 
steeds vaker, ook bij degenen die namens een partij in de commissie zitten, dat 
de 'nieuwe politiek' aanspreekt en er op een andere manier naar zaken wordt 
gekeken.“ 
"Bij de volgende verkiezingen doet Bewoners! HIS ook zeker weer mee, 
zeggen beiden enthousiast. "Of wij tweeën of iemand van een andere 
bewonersorganisatie dan weer in de commissie zitten maakt op zich niet zo veel 
uit. Voor alle vijf de organisaties is het even belangrijk en waardevol: de kans 
om op te kunnen komen voor de belangen van alle bewoners in het gebied.” 

 HERDENKING SPINBOLPLEIN
 Sinds 1990 wordt in onze deelgemeente de
 herdenkingsplechtigheid gehouden aan het
 Spinbolplein. Aan deze plechtigheid wordt
 medewerking verleend door het Rotterdams
 Symfonisch Blaasorkest en door de Vocalgroup WE.
 De organisatie is in handen van het 4 mei Comité
 Hillegersberg-Schiebroek.

 STILLE TOCHT
 De plechtigheid wordt voorafgegaan door de stille
 tocht. Deze tocht vertrekt vanaf de tramremise aan
 de Kootsekade om 19.00 uur. De tocht leidt via de
 Kleiweg en de Ringdijk naar het monument aan
 het Spinbolplein. Verwachte aankomst: rond 19.45
 uur.  Direct na aankomst van de stoet begint de
plechtigheid. Na afloop van de plechtigheid, rond 20.35 uur, is er gelegenheid 
om met elkaar na te praten en een kopje koffie of thee te drinken bij 
Melanchthon aan de Molenvijver. U bent allen hartelijk welkom.

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad 
door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Dan biedt men ook een verdiepende 
tekst aan, die gebruikt kan worden om het thema een ander accent mee te 
geven dan voorgaande jaren. Dit jaar is het thema Vrijheid Omarmd en de tekst 
is geschreven door politiek filosoof Tamar de Waal. 
De complete tekst is te lezen op www.4en5mei.nl. 
Hieronder treft u een deel aan van de tekst.

Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we 
haar steviger omarmen. Dat is niet altijd even makkelijk.
Zo schreef de Duits-Nederlandse schrijver en psychiater
Hans Keilson (1909-2011), die zijn beide ouders in 
Auschwitz verloor, over de verleiding de haat van de 
ander klakkeloos te beantwoorden. Voordat je het weet, 
bespiegelde Keilson, ben je aan één kant van een 
gevecht gedrukt. Verruw je zoals je juist nooit wilde 
verruwen. Laat ook jij je haat de vrije teugel. En word je 
ten slotte gelijk aan wie eerst je agressor was. 
Sluipenderwijs ruil je humaniteit, pluralisme en 
eendracht in voor wraaklust, polarisatie en geweld. 
Omdat een ánder een onderscheid maakte tussen 
rassen en groepen, en jou als vijand aanwees. 
Deze gedachte van Keilson heeft nooit aan kracht 
ingeboet. Een open en democratische samenleving 
moet bij confrontatie met het kwaad haar principes, 
waarden en morele oriëntaties nooit opgeven.

Vrij van Oorlog
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede

 Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sindsdien. Ook staan we erbij stil dat sinds 
1945 de wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog. Voor ons koninkrijk 
was het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15
    augustus 1945 bijvoorbeeld ook geen bevrijding.
    Twee dagen later begon de dekolonisatiestrijd van
   een land op zoek naar vrijheid. Vanwege deze
    geschiedenissen reflecteren we op
   het verleden en proberen we lessen te trekken voor
   het heden en de toekomst.

VRIJHEID GEEF JE DOOR.. 

'Vrijheid geef je door' - Hajo de Reijger
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Het is alweer bijna zover! Op woensdag 27 april a.s. vieren we op het 
Wilgenplasplein de verjaardag van onze Koning. Ons feest begint al op de 
avond voor Koningsdag met muziek en een prestatieloop voor kinderen t/m 12 
jaar en volwassenen op ons gezellig verlichte feestterrein. De opbrengst van 
deze prestatieloop, de Koningsavondloop, is voor het goede doel, de Roparun. 
Voorinschrijving en informatie is te krijgen via de website van Roparunteam 124 
(www.team124.tk).

PROGRAMMA 26 APRIL 2016
18:30 - 23:00 uur
muziek met Me and the Potatoes 
19:30 uur
start loop voor kinderen t/m 12 jaar (1,5 of 3 km)
20:30 uur 
start loop voor volwassenen (5 of 10 km)

Op 27 april 2016 wordt de gehele dag het Koningsdagfeest gevierd: het 
gezelligste Oranjefeest van Rotterdam, gewoon in Schiebroek! 
Al in de vroege uren begint, rondom de vijver bij het Wilgenplasplein, op de 
aangegeven plaatsen, de vrijmarkt voor kinderen. Na een muzikale start met 
het Wilgenstamkoor en de officiële opening hebben we de kinderspelen, 
tieneractiviteiten, mini-playbackhow en live muziek vanaf het podium.

De Koningsdagviering is een samenwerkingsverband tussen Stichting 
Konneksjun, Stichting Oranje Comité Schiebroek en Roparunteam 124
Neem voor vragen of informatie contact op met Yvonne Klooster van het Oranje 
Comité Schiebroek. Via mail info@ocschiebroek.nl of via 010-4614489.

Koningsdagfeest bij het Wilgenplasplein
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

PROGRAMMA 27 APRIL 2016
Vanaf 6.00 uur vrijmarkt

10.30 uur    Opening met kinderkoor Wilgenstam onder leiding van Mariska de Waay

11.00 uur - 15.00 uur  Kinderspelen, schietkraam

11:00 uur - 15:00 uur  Survivalonderdelen met ondersteuning van Stichting Kampwerk Terbregge

13.30 uur - 15.00 uur  Muziek van Annemarie Boekelman en Me and the Potatoes

15.00 uur    Mini-playbackshow 

16.00 uur    Live band Het Syndroom van Korsakow

16.30 uur    Kinderdisco

20.30 uur   Lampionnen-optocht met The Red Rose of Lochbuie (route zie in dit blad)

OPROEP VRIJWILLIGERS
Voor de kinderspelen zijn wij nog op zoek 
naar helpende handjes! Wij vragen twee 
uurtjes van jouw dag en jij krijgt daarvoor 
een lunchpakketje, twee drankjes en hele 
blije kinderen!!!!  Meld je aan via mail 
info@ocschiebroek.nl of via 06-48051220.

Koningsdag in Schiebroek is van oudsher een bijzonder geslaagde dag. Vele vrijwilligers spannen zich extra in om er een mooi volksfeest van te maken. Dat kan dankzij de financiële bijdrage van onderstaande (trouwe) sponsors!
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Koningsdagfeest bij het Wilgenplasplein

PROGRAMMA 27 APRIL 2016
Vanaf 6.00 uur vrijmarkt

10.30 uur    Opening met kinderkoor Wilgenstam onder leiding van Mariska de Waay

11.00 uur - 15.00 uur  Kinderspelen, schietkraam

11:00 uur - 15:00 uur  Survivalonderdelen met ondersteuning van Stichting Kampwerk Terbregge

13.30 uur - 15.00 uur  Muziek van Annemarie Boekelman en Me and the Potatoes

15.00 uur    Mini-playbackshow 

16.00 uur    Live band Het Syndroom van Korsakow

16.30 uur    Kinderdisco

20.30 uur   Lampionnen-optocht met The Red Rose of Lochbuie (route zie in dit blad)

Route Lampionnenoptocht

Om precies 20.30 uur vertrekken wij vanaf het feesterrein aan het 
Wilgenplasplein. Zorg dat je op tijd bent! Je kunt ook wat eerder komen, 
want vanaf 20.00 uur is er nog verkoop van lampions en dergelijke.

De route loopt vanaf het Wilgenplasplein via Edelweislaan, Wilgensingel, 
Kastanjeplein, Kastanjesingel, Leeuwenbekstraat, Ganzerikplein, 
Vergeetmijnietstraat, Kastanjesingel, Peppelweg, Clematisstraat, 
Crocusstraat, Aronskelkstraat, Larikslaan, dan Lindesingel oversteken en 
op voetpad rechtdoor in het Wilgenpark. In het Wilgenpark linksaf bij de 
speeltuin en via (fiets)paden buitenrand naar de uitgang van het park 
en dan zijn we weer terug op het feestterrein aan het Wilgenplasplein.

Koningsdag in Schiebroek is van oudsher een bijzonder geslaagde dag. Vele vrijwilligers spannen zich extra in om er een mooi volksfeest van te maken. Dat kan dankzij de financiële bijdrage van onderstaande (trouwe) sponsors!

Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek
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proef onze 
Mooie 

Huiswijn 
tArAni

€ 5,95

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 32,50!

- Tarani Malbec rood
- Tarani Sauvignon blanc
- Tarani Gamay rose

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

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!

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

maakt uw party compleet!

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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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 37) 

Net na de oorlog werd er in rap tempo een groot aantal woningen gebouwd 
in Schiebroek. In de jaren 50 werd begonnen met het winkelcentrum en eind 
jaren 50, begin 60 begon men met de ontwikkeling van Schiebroek-Zuid. De 
Katholieke Bouwvereniging Voor het Huisgezin bouwde voor kleine en grote 
gezinnen. Er was een enorme vraag naar woonruimte en de mensen die het 
geluk hadden om een nieuwe woning te betrekken in het groene, dorpse 
Schiebroek waren de hemel te rijk. Zo ook het gezin van Ruud en Aat de Waay. 
Ze kwamen uit Maassluis, verhuisden naar Schiebroek en wilden er nooit meer 
weg. Leest u hier het verhaal van Aat de Waay. 

"In Maassluis zijn onze drie kinderen geboren. In 1960 werd mijn man Ruud 
hoofd van een school in Rotterdam-Zuid en kregen wij een woning aan de 
Asserweg toegewezen. Zelf was ik lid van verschillende toneelclubs en de 
repetities waren altijd 's avonds. Dan moest ik nog met de laatste trein naar 
Maassluis terug, dus het was een zegen dat we in Rotterdam een huis kregen.
De flat zelf vond ik niet leuk, hij was eigenlijk te klein en ik denk ook dat er te 
veel verschillende gezinnen woonden. Ze kwamen overal vandaan, Zeeland, 
Limburg en net als wij waren ze allemaal import-Schiebroekenaren. 
Er was nauwelijks contact tussen de gezinnen in ons portiek. Als de melkboer 
aan de deur kwam, gingen de vrouwen met rammelende flessen naar beneden, 
maar ze spraken niet echt met elkaar." 

stAndverscHil?
"In die tijd was er zeker sprake van standverschil. Onder ons woonde een familie 
uit Crooswijk. Toen wij een tweedehands autootje kochten, een Daf, trokken zij 
hun neus ervoor op: zij vonden het maar niets.
En dan de mensen die tegenover ons woonden. Ze waren streng gereformeerd 
en de man stelde hoge eisen aan zijn vrouw. Op een dag had zij mij zien 
lopen in een broek en ze vertelde dat zij dat zo leuk vond. Ze ging naar de 
markt, kocht een leuk ruitje en maakte er een broek van. Manlief was zeer 
verontwaardigd: 'Daar lopen de bakkers mee!' Als er aan de deur werd gebeld, 
dan moest het schort af voordat zij open deed, want: 'je bent geen dienstmeid!'
Het gekke was dat menigeen in die flat het idee had nu 'op stand' te wonen en 
men liet zich er een beetje op voorstaan. Zo had je een familie uit Overschie die 
het heel belangwekkend vond dat zij nu in Schiebroek woonden. Ons gezin viel, 
vermoed ik, een beetje uit de toon." 

"Op mijn manier heb ik echt mijn best gedaan om me aan te passen, maar het 
was wel ingewikkeld. Op zondag had ik repetitie van de toneelclub en daarom 
waste ik op zaterdag. Op een dag kwam mijn man met een briefje aan: 'alsdat 
ik geen zin heb om tegen uw was aan te kijken, dat hoort niet in deze buurt. En 
nog wel op zondag tegen de kapotte lakens die u nog maar steeds op uw bed 
blijf leggen'..."

"Hoe anders was het toen wij in 1969 naar Schiebroek-Noord verhuisden. Mijn 
man was inmiddels aangesteld als inspecteur voor het onderwijs en wij konden 
dit huis kopen. Mijn tante uit Brabant kwam op bezoek en zei met dat mooie 
accent: "Goh, Adri nu woon je in een herenhuis, ja dit is een elitebuurt."
     lees verder op pagina 13

De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille begin. 
Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikke-
ling. Een ‘must have’ in uw boekenkast, een mooi geschenk 
voor een verjaardag. Bent u Schiebroekenaar of kent u 
iemand die ooit in Schiebroek gewoond heeft en er nog steeds 
met liefde over spreekt? Dan is dit boek echt een aanrader!

Chris Mast: “Schiebroek doet mee is een encyclopedie van 
Schiebroek, een boek van gewicht”

Verkrijgbaar bij: 
Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl

Geschiedenis van Schiebroek

Aat de Waay
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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

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKKING

S c h u i f d e u r k a s t e n  o p  m a a t  g e m a a k t !
       - 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
        - Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
        - In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.
 * BINNENZONWERING  * VERF EN BEHANG
 * VOUW/PLISSE- en   * JALOEZIËEN (OP MAAT) 
    ROLGORDIJNEN (OP MAAT)  * LAMELLEN (OP MAAT)

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

Wij verzorgen voor u uw:
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vervolg pagina 11 - Schiebroek van Toen (deel 37)

Zo voelde ik dat niet, maar het was wel een feit dat het de mensen hier niet 
kon schelen hoe je er uitzag. Het was een gemêleerd publiek en iedereen 
respecteerde elkaar in de manier waarop je wenste te leven. Men was beleefd 
en gezellig en er was altijd wel tijd voor een praatje op straat. Hier was geen 
standverschil, het was niet nodig. Men stoorde zich niet aan mensen die er een 
andere leefwijze op nahielden."

Bijzonder sTraaTje
"Het is ook een bijzonder straatje waarin wij wonen", vervolgt Aat. "Tijdens de 
oorlog woonde er hiernaast een Duits gezin, de familie Goffard. Aan de andere 
kant woonden moeder en dochter Vilein. Toen de Duitsers tijdens een razzia de 
straat afsloten, waren er net twee neven op bezoek uit Bergschenhoek. Vrouw 
Goffard heeft toen de neven in de kelder van haar huis verborgen. De Duitsers 
kwamen aan de deur, maar bij de ontmoeting met de Duitse vrouw vertrokken 
ze meteen weer. 
Achter ons huis woonde minister Schut. Tante vond dat razend interessant, 
waarop mijn man zei: “Beter achter schut dan voor schut!”
Er was veel leven in de wijk; er woonden grote gezinnen waarvan de kinderen 
altijd op straat speelden. Op de hoeken van de straten waren nog winkels. 
Mijn mooiste herinnering is de ochtend nadat wij in de stromende regen 
waren verhuisd. Die ochtend was ik alleen thuis en ik opende voor het eerst 
de tuindeuren. De regen had de hele wereld schoongewassen. Wat een intens 
gelukkig gevoel gaf me dat." 

culturen

"Hoewel mijn man het liefst midden in een bos zou wonen, wil ik het allerliefst 
hier blijven wonen. Dan hoop ik wel dat er in de loop van de jaren meer 
allochtone bewoners komen, ook in onze buurt. Twee jaar lang heb ik toneel 
gespeeld voor scholieren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar. In die tijd ben ik 
van een aantal vooroordelen verlost. In Hillegersberg en in Schiebroek heb ik 
voorgelezen bij de buitenschoolse opvang, met als bedoeling de schoonheid 
van het verhaal en de taal over te dragen. Vooral in Schiebroek heb ik de 
bevolking gekleurder zien worden. In Hillegersberg ook wel, maar daar zijn het 
voornamelijk hoog opgeleide mensen. De theaterschool in het westen van de 

stad herbergt kinderen van alle culturen. Vaak heb ik na de les een gesprek met 
de kinderen. Dan willen ze alles weten over hoe het vroeger was. Er zijn zoveel 
parallellen te trekken met de moslimwereld. En vroeger... dat ligt nog maar pas 
achter ons!
Wat me ergert, is de wijze waarop wij ermee omgaan. Heel wat keren kom ik 
met de laatste tram naar Schiebroek, iets wat volgens veel mensen niet meer 
kan. Maar het kan wel. Ik ben niet naief, ik ben wel alert. 
En waar ik absoluut niet tegen kan, is de angst van mensen, angst zelfs 
voor kinderen. En het bijpassende gedrag: naar het tasje grijpen, hand in 
de zak houden, rug ernaar toe, oh nee, toch maar omdraaien, liever in de 
gaten houden. Je ziet het bij de tramhaltes, waar de kinderen uit de scholen 
opstappen."

"Mateloos kan ik me ergeren aan hoe vrouwen met een hoofddoek soms 
behandeld worden. Bij een voorstelling op school kwam een zwangere moeder 
met hoofddoek en een kindje in een buggy. Andere vrouwen stelden zich 
op voor de kinderwagen. Meteen ben ik naar de vrouw gegaan en heb haar 
meegenomen naar een plekje waar ze kon zitten en alles goed kon zien. Ze was 
blij, maar keek tegelijk heel schuchter naar de vrouwen die haar het uitzicht 
belemmerden. Regelmatig kom ik de vrouw nog tegen bij het boodschappen 
doen en we maken altijd een praatje. Toen heb ik gezien hoe besmettelijk het 
gedrag is en ik vind dat gevaarlijk. Die zelfgenoegzaamheid wakkert haat aan, 
we zouden het gewoon niet moeten willen. Over de holocaust en de joden doen 
we soms zelfs sentimenteel, maar dit gedrag vinden we kennelijk heel gewoon.
Wat mij betreft: laat hier maar allochtone bewoners komen."

"Er is ontzettend veel veranderd. De winkels op de hoek van de straat zijn 
verdwenen, dat mis ik. Je leefde vroeger buiten, kon alles open laten staan, ook 
als je naar de Peppelweg ging om een boodschap te doen. Dat kan echt niet 
meer. De vogels zijn verdwenen, nu hebben we voornamelijk duiven. 
We moeten heel alert zijn wat er met onze woonomgeving gebeurt." 

reageren?
Stuur dan een e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl of een briefje naar:
redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam.

Komt een schilderij tot leven als er muziek bij klinkt? 
Kom dat zelf ontdekken op zaterdagmiddag 14 mei in de Goede Herderkerk 
op het Kastanjeplein. Tussen 13.00 -17.00 uur stellen kunstschilders en 
fotografen uit Hillegersberg-Schiebroek hun schilderijen en foto's ten toon. 
Vanaf 15.00 uur geven twee zeer getalenteerde orgelstudenten van Codarts 
en een jeugdig pianotalent een concert op het orgel. Met onder meer de 
première van "Meditation sur Jesu Dulcis Memoria" van de Schiebroekse 
componist Henk Vermeulen. Welk schilderij laat jij daar bij spreken? Omdat 
op die dag ook het bombardement op Rotterdam wordt herdacht zal om 
13.15 uur in de Kastanjezaal een film worden vertoond van een gedicht over 
het bombardement, geaccentueerd met muziek voor orgel, harmonium en 
contrabas. Het betreft een live-opname van "Bombarde" dat vorig jaar werd 
uitgevoerd in de Goede Herderkerk. Het geheel is onderdeel van een serie 
concerten van Stichting Rotterdam Orgelstad met als thema "In the picture". 
De toegang is gratis, een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Kijk op www.goedeherderkerk-schiebroek.nl voor de laatste ontwikkelingen. 
Iedereen is van harte welkom.

KUNST IN DE KERK 
"TEN TOON GESTELD"
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DONATIES
Op IBAN NL 04 INGB 0000590484  kunt 
u uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester 
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 9 juni 
2016. U kunt uw kopij vóór 16 mei 2016 
inleveren op het redactieadres
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 
3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. 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
Bewonerscomité Adriana Zon en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

LiS-SECRETARIAAT/ADVERTENTIES
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
Tel. 010 - 422 77 28. 
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl

sbo Leven in Schiebroek

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

LIDORGANISATIES: 
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
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

PROGRAMMA CASTAGNET VOORJAAR 2016

inforMAtie en reserveringen: cAstAgnet, lArikslAAn 200
3053 lg rotterdAM. telefoon: 422 50 96

Zondag 1 mei: Zondagmiddaglounge (55+)
The Sweet Memories – Bevrijdingsconcert
Het zangduo “The Sweet Memories” wordt gevormd door Gerda en Coby. 
Beide zangeressen hebben een jarenlange zangervaring. Het duo verzorgt met 
warmte, plezier en gezelligheid een gemoedelijk samenzijn, voor bewoners van 
o.a. woonzorgcentra en serviceflats, ouderenbonden en verenigingen zoals de 
ANBO, de Zonnebloem en Rode Kruis. Zoals de naam “The Sweet Memories” 
aangeeft, brengen zij op geheel eigen wijze mooie en zoete herinneringen van 
vroeger terug bij de mensen, met een prachtige mix van nostalgische bekende 
Engelstalige en Nederlandstalige liedjes uit de jaren 50, 60 en 70.
Het concert zal deze keer geheel in het teken van de Bevrijding staan.

Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

Woensdag 4 mei: De Toren van Geluid
Pim & Pom – Anders dan Anders (3-6 jaar)
Pim ligt te soezen in het raam. Pom zit op de krant. Pim gaapt. De klok tikt.
Buiten regent het. Er is geen poes te zien. Wat een saaie dag, zucht Pim. Hij 
lijkt op gister en de dag ervoor. Het is tijd voor avontuur. Kom Pom, we gaan 
er vandoor! Pim en Pom zijn twee poezen. Ze zijn grappig en vrolijk en zeker 
niet saai. De Toren van Geluid vindt het een grote eer om een voorstelling te 
mogen maken over de bekende poezen Pim en Pom. De verhaaltjes over dit 
tweetal werden in de jaren vijftig en zestig geschreven door Mies Bouhuys 
en verschenen met tekeningen van Fiep Westendorp wekelijks in Het Parool. 
Tegenwoordig zijn ze ook te zien op de televisie in een eigen 52-delige 
animatieserie en schitterden ze op het witte doek in een echte bioscoopfilm!
De voorstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Fiep Amsterdam 
bv en gebaseerd op de animatieserie 'De avonturen van Pim & Pom' (www.
pimenpom.nl).
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40

Woensdag 18 mei: Poppentheater Fatsnerran
Monsterlijk Mooi (4-7 jaar)
Krak, krak, kraaak … De familie Monster heeft gezinsuitbreiding. Vier snoezige … 
nou ja, snoezige? Vier monsterbaby’s. En het valt nog niet mee om je staande te 
houden in al die drukte. 
Een voorstelling over erbij willen horen, maar er niet bij passen. Over net even 
anders zijn. Over eenzaam zijn in de chaos van een groot monstergezin. Waar 
moet je dan naartoe? En wie is bang voor monsters? ’t Zijn nog maar baby’s!
Het verhaal, gebaseerd op het sprookje Het Lelijke Eendje, speelt zich af in een 
decor van koffers, die op verrassende en originele wijze steeds een nieuw licht 
werpen op het bijzondere leven van een monstergezin.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40

Zondag 19 juni: Zondagmiddaglounge
Popkoor Paper Moon
Een middag vol zang en dans, inclusief workshop. Songs van o.a. Sting, Elton 
John, Earth Wind and Fire, en Lorde komen voorbij, maar ook meeslepende 
vertolkingen van Anouk, Andrea Bocelli en Suzanne Vega. 
Popkoor Paper Moon is een gemengd popkoor met ongeveer dertig leden. Een 
enthousiaste groep zangers en zangeressen die vierstemmig zingen. Paper 
Moon onderscheidt zich van andere popkoren door zijn arrangementen en de 
repertoirekeuze. Tijdens de workshop zal er speciale aandacht zijn voor mannen.
Kom mee zingen en laat je inspireren tot meer zang- en koorplezier.

Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40
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CSI SCHIEBROEK
Beste wijkbewoners, 
Graag willen wij van de gelegenheid nog eens gebruik maken om u erop te 
wijzen dat fietsen over het trottoir nog steeds een van de grootste ergernissen 
in onze wijk is. Vooral de omgeving van het Ganzerikplein en de winkelstraat 
Peppelweg zijn de plekken waar wij veel klachten over krijgen.
Doe u, uw wijk en uzelf een plezier en maak tijdens het fietsen gebruik van 
de rijbaan. Binnenkort gaan wij in samenwerking met Stadstoezicht enige 
handhavingacties houden in deze omgeving en zullen niet meer waarschuwen 
maar bekeuren.

woninginbrAken

Op het gebied van de woninginbraken is het momenteel betrekkelijk rustig in 
Schiebroek. Voor de maand maart 2016 gaat het tot nu toe om een poging tot 
inbraak die gemeld is aan de Zilverschoonstraat. Een onbekend gebleven man 
en vrouw openden na het middaguur de toegangsdeur van een portiekwoning 
door middel van “flipperen”. De bewoner bleek thuis te zijn waarna de daders 
op de vlucht sloegen. Met “flipperen” kan een inbreker op eenvoudige wijze met 
een pasje of een stuk plastic een deur openen door dit tussen de deur en het 
kozijn te steken (het flipperen) waardoor de dagschoot kan worden ontsloten.
Advies: deze vorm van inbraak is gemakkelijk te voorkomen door de deur 
altijd op het nachtslot te draaien, dat maakt flipperen namelijk onmogelijk. Als 
extra maatregel kunt u een anti-inbraakstrip overwegen. Mocht u onverhoopt 
vergeten de deur op slot te draaien, dan voorkomt deze strip dat er kan worden 
geflipperd. Een slot dat niet op slot wordt gedraaid heeft geen inbraakwerende 
functie. Heeft de deur een enkelvoudig hoofdslot en plaatst u een strip dan is 
het raadzaam een extra slot op kniehoogte bij te plaatsen.

klusjesMAnnen

Nu de lente is aangebroken en er weer wat vaker rondom de woning geklust 
wordt zien we ook dat Engelssprekende klusjesmannen hun diensten weer 
aanbieden in de regio. We hebben zo het vermoeden dat zij Schiebroek ook 
dit jaar wel zullen bezoeken. Al vaker hebben we klachten van bewoners 
ontvangen dat zij aan deze klussers grote bedragen moesten betalen terwijl 
de werkzaamheden niet goed uitgevoerd waren. Het gaat om personen die 
stelselmatig aan de deur hun diensten aanbieden zoals het schoonmaken of 
renoveren van de gevel of dak, ophogen van de oprit of de voortuin en andere 
tuinwerkzaamheden.
Bewoners wordt verteld dat bijvoorbeeld hun dak onderhoud nodig heeft en 
vervolgens krijgen de slachtoffers hoge rekeningen gepresenteerd die contant 
betaald moeten worden. Ook wordt het werk dikwijls niet afgemaakt. Wij 
adviseren dan ook om niet in zee te gaan met de Engelssprekende klus-sers, 
die vaak rijden in bestelbusjes. De politie werkt aan de aanpak van deze 
reizende klusjesmannen. Daarbij is informatie van gedupeerden en ook van 

bewoners die deze klussers zien, voor ons van groot belang!

Advies vAn de politie

Wordt u met dergelijke opdringerige personen geconfronteerd of bent u 
slachtoffer geworden van deze klussers, bel dan direct de politie via 0900-
8844. Noteer altijd signalementen en/of kentekens of maak foto’s. 
Als u wordt bedreigd of er is sprake van spoed dan belt u 112. Denk niet alleen 
aan uzelf, let ook op alleenstaanden en/of ouderen in uw wijk of buurt. Deze 
malafide klusjesmannen gaan geraffineerd te werk en kiezen hun slachtoffers 
zorgvuldig.

fAcebook

Het basisteam in Schiebroek is ook te volgen via Facebook. Via Facebook 
proberen wij u ook op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen in 
de wijk. U kunt de pagina vinden op www.facebook.nl onder de naam Politie 
Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek. 
Tot ziens in de wijk!

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

 sonja.dekker@politie.nl 
Wijkagent Knulst op Twitter: www.twitter.com/FKnulst

Facebook: www.facebook.nl Politie Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek.

Houdt u van film en vindt u het leuk om er met anderen 
over na te praten? Kom dan naar de filmmiddagen die 
speciaal voor ouderen in Hillegersberg-Schiebroek worden 
georganiseerd.
Centrum voor Levensvragen/ Motto Hillegersberg-
Schiebroek en Laurens Borgsate bieden deze middagen 
aan.
De films die gedraaid worden bevatten thema’s die te 
maken hebben met het leven en die het waard zijn om 
samen over te praten. Wij doen dat na afloop van de film 
onder het genot van een hapje en een drankje.
Dit seizoen worden de volgende films aangeboden:

27 mei 2016: Lilting
Een oudere Chinese vrouw in Londen verwerkt de dood van 
haar zoon. Dan laat een tolk de communicatie tussen haar 
en haar omgeving een onverwachte wending nemen.

15 juli  2016: De tweeling
Een tweeling raakt al heel jong door de Tweede Wereldoorlog 
van elkaar gescheiden. Kunnen zij elkaar weer vinden als ze 
elkaar een heel leven later opnieuw ontmoeten?
 
U bent op deze middagen van harte welkom van 14:00 tot 
17:30 uur in Laurens Borgsate aan de Meidoornsingel 181.

De kosten voor de middag zijn € 3,- per persoon.

Wilt u nadere informatie?
Bel dan Elly Prinse van Motto: 06-33 64 39 49.

FILMMIDDAGEN 
VOOR OUDEREN
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Meesterlijk in vertrouwd (ver)bouwen!
Aannemingsbedrijf  E.J. Bouwmeester is al sinds drie generaties werkzaam in Rotterdam 
en omstreken. Binnen ons vakgebied voeren wij complete verbouwingen, restauraties en 
nieuwbouw uit. Ook het dagelijks onderhoud hoort daar bij. Al met al bieden wij u het hele 
pakket, van A tot Z. Onze afspraken komen we na én we vinden het vanzelfsprekend om 
kwaliteit te leveren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aannemingsbedrijf E.J. Bouwmeester B.V., Adrianalaan 381, 3053 JB Rotterdam
Tel. : 010 - 422 41 22

www.bouwmeesterrotterdam.nl - info@bouwmeesterrotterdam.nl 

HEMA    DELI  MARKT


