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Zaterdag 10 september 2016: 

'FLOWER POWER!' 

DAG VAN HET KUNSTFESTIVAL
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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.

Een bril is meer dan ooit persoonlijk maatwerk geworden. 
Onze gezichtskenmerken en de bewegingen van hoofd en 
ogen zijn zo specifiek, dat elk van ons als het ware een 
'persoonlijk kijkgedrag' heeft. Dankzij Visioffice – een hightech 
oogmeetcomputer – worden de ogen gemeten, waarbij rekening 
worden gehouden met dit persoonlijk kijkgedrag. Zo krijgt u het 
glas dat zorgt voor úw kijkcomfort met het meest scherpe zicht. 
Kom snel binnen en ervaar het verschil!

Henriëtte is vol van: 

Helden van de 
grens

dave eggers

Een alleenstaande moeder in een 
aftandse camper door Alaska met 
twee kinderen: een vroegwijze zoon 
van acht en een dochtertje van vijf 
die als een ongeleid projectiel door 
het leven stuitert en alles in het voorbijgaan sloopt.
 
Deze reis resulteert, in tegenstelling tot haar droombeeld van 
Alaska, in een fatalistische roadtrip. Haar impulsieve en 
daardoor vaak chaotische acties gaan alle perken te buiten, 
waar gaat het goed en waar gaat het fout? Waar ligt de grens 
van het mogelijke en (belangrijker nog) het toelaatbare? 

En als alles dan echt mis dreigt te gaan, eindigt het verhaal 
in een hilarische apotheose. Zij zijn, met al hun humoristische 
grenzeloze daden, de helden van de grens.
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Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

LAAT ER GEEN SCHIMMEL OVER GROEIEN (VERVOLG)

In juni riepen wij de huurders van Vestia in Schiebroek-Zuid op om een formulier 
in te vullen waarop zij aan konden geven hoe de staat van onderhoud van hun 
huis was. Op het formulier kon worden aangekruist of er problemen waren 
met  verwarming, warm water, vocht, schimmel en hang- en sluitwerk. Op die 
oproep is massaal geregeerd. In sommige straten werd zelfs huis-aan-huis 
een formulier ingevuld. Op die manier zijn meer dan twee honderd formulieren 
aangeleverd die samen een duidelijk beeld van de situatie geven.
De actie werd mede mogelijk gemaakt doordat welzijnsorganisatie DOCK 
hielp om de formulieren bij de mensen thuis te brengen en eventueel ook 
weer op te halen, want ook DOCK leeft al jaren mee met de woonsituatie van 
de Vestiahuurders. Op 29 juni, de officiële inleverdatum, zaten DOCK en LiS 
samen in centrum 'Wijkie' aan de Teldersweg om de formulieren aan te nemen 
en om eventuele vragen te beantwoorden. Het werd een drukke avond. Een 
avond waarop niet alleen de huurders antwoord kregen op vragen, maar ook 
een avond waarop LiS heel veel informatie kreeg over hoe het al jaren toe gaat 
in de buurt. Verhalen over schimmelklachten die werden afgedaan met “meer 
ventileren" en als je aangaf dat je de ramen en deuren al wijd openzette: 
"minder ventileren" en als je echt bleef aandringen: "houten planken over de 
schimmelplekken". Hele sombere verhalen dus, waarbij je blij was als er zo nu 
en dan een formulier tussen zat waarop stond dat er geen klachten waren of 
dat die inmiddels verholpen waren. Het kan dus wel! 

officiële aanbieDing
Eind deze maand, als iedereen bij Vestia terug is van reces, worden de 
formulieren officieel aan Vestia aangeboden. Vestia heeft, als het goed is, 
dan ook de resultaten van het onderzoek in huis, dat Vestia zelf heeft laten 
houden naar de oorzaken en de hevigheid van de schimmel. Dit is gebeurd 
door een onafhankelijk, deskundig bureau. Volgens afspraak zal Vestia dan met 
LiS in overleg gaan over te nemen maatregelen en de planning hiervan. Een 
overleg waarbij, naar wij aannemen, ook de gemeentevertegenwoordiging in 
ons gebied betrokken zal zijn. LiS heeft, toen het gebiedsplan voor onze wijk 
moest worden opgesteld, zich ingespannen om verbetering van de problematiek 
van Schiebroek-Zuid in het gebiedsplan in te brengen. Dat gebeurde via 

Bewoners!HiS, het samenwerkingsverband van de bewonersorganisaties in 
Hillegersberg en Schiebroek dat sinds de verkiezingen met twee zetels de 
bewoners in de gebiedscommissie vertegenwoordigt. Het gebiedsplan dat 
door de commissie is opgesteld is kort gezegd een opsomming van wat 
volgens de gebiedscommissie nodig is voor de wijk en waarvoor de gemeente 
middelen ter beschikking moet stellen. Die middelen kunnen geld zijn, maar 
ook ondersteuning op andere wijze. Dat door LiS gevraagde streven naar 
verbetering van Schiebroek-Zuid staat nu zwart op wit in het door de gemeente 
goedgekeurde plan en daarmee heeft de gemeente zich bereid verklaard de 
bewoners/huurders in deze te ondersteunen. Al met al kan Vestia rekenen 
op een afvaardiging namens de huurders die zeer gemotiveerd is om de 
huisvestingssituatie in Schiebroek-Zuid te verbeteren. Als straks die formulieren 
formeel overhandigd zijn staat er dus heel wat te gebeuren. Wij houden u 
vanzelfsprekend op de hoogte! Hebt u het formulier (nog) niet ingevuld, maar 
wilt u dit wel doen, dan kunt u onderstaand formulier uitknippen en afgeven bij 
Wijkie aan de Teldersweg 287.

Inventarisatie klachten woningen Vestia in Schiebroek-Zuid.

Adres:..................................................................................................

 O flat  O eengezinswoning

Verwarming:
Wordt uw woning warm genoeg?           O ja   O nee

geiser:
Heeft u voldoende warm water in keuken of badkamer?       O ja   O nee

Deuren en ramen:
Sluiten de ramen en deuren goed?          O ja   O nee

Vocht:
Zijn er in uw woning vochtplekken? Zo ja, waar?         O ja   O nee
- douche
- keuken
- woonkamer
- slaapkamers
- hal

schimmel:
Heeft u last van schimmelvorming in uw huis? Zo ja, waar?   O ja   O nee
- douche
- keuken
- woonkamer
- slaapkamers
- hal

Opmerkingen: 

Dit formulier kunt u inleveren bij Wijkie, Teldersweg 287
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Ook uw woning VERKOPEN via EDHM?

Wilgenlei 83 te Rotterdam-Schiebroek

Verkocht binnen 1 week
Wilgenlei 29 te Rotterdam-Schiebroek

Verkocht binnen 1,5 week

EDHM.NL 088 111 23 00

Wilgenlei 77 te Rotterdam-Schiebroek

Verkocht binnen 1 week

Maak een vrijblijvende afspraak 
voor een advies.

Bezoekadres (op afspraak): 
Tjaskerlaan 76, 3052 HR Rotterdam-Schiebroek
tel. 088-111 2300, 06 33 367013
info@edhm.nl     www.edhm.nl
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Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

gevraagd en ongevraagd advies

De Werkgroep Planologie Schiebroek en omgeving is een groep actieve mensen 
die zich bezighouden met de ruimtelijke ontwikkelingen in Schiebroek. De 
plannen voor nieuwbouw, maar ook de plannen rondom oudbouw, de A13/16 
en de MER van de luchthaven, alles wordt door de werkgroep tegen het licht 
gehouden en beoordeeld op wel/niet fijn voor de wijk. Diverse instanties, 
corporaties, gemeentelijke diensten, maar ook de minister als het gaat om 
de A13/16, krijgen van de werkgroep advies. Gevraagd en ongevraagd. De 
werkgroep mag zich dan ook deskundig noemen als het gaat om wat er staat 
in de wijk en wat er moet veranderen. Maar bij de hierboven afgebeelde foto 
krabde menigeen zich even over het hoofd: wat is dit? Een zwembad in aanleg, 
opperde iemand; een totaal door schimmel weggevroten huurflat, dacht een 
ander. Of misschien een verkeersteken van het vliegveld? Maar nee, niets van 
dat alles. Een detailfoto van het billboard dat op de foto te zien is toonde de 
waarheid: de Adrianaveste, een appartementsgebouw in aanbouw. Nou ja, 
waarheid…

misleiDenD
Als er één project is waarvoor de waarschuwing op gaat 'Koop nooit van 
papier!', dan geldt het hier wel. Want de tekening op het billboard is wel heel 
misleidend. Wie het bord bekijkt en de tekst leest denkt al snel dat hij een 
appartementje met uitzicht op het Schiebroekse park aangeboden krijgt. Maar 
wie goed kijkt ziet aan de plaats van het rode pandje erachter dat de tekening 
van de zijkant is gemaakt en dat de balkons dus uitzicht zullen geven op links 
de parkflat en rechts het voormalig schippersinternaat. Niet wat je je voorstelt 
bij prijzen van meer dan € 270.000 voor een driekamerflat. En de tekst 
'Verkoop gestart' geeft je het idee dat het allemaal wel snel voor elkaar zal zijn.
Maar niets is minder waar. Misschien is de bouw wel niet zo lang na het 
planten van het bord gestart, maar erg ver is die bouw niet gekomen. Er is een 
parkeerkelder aangelegd en daarover is een betonplaat gestort. En daarna 
gebeurde er niets meer. De bouw ligt stil. De toegang tot de kelder is afgesloten 
en er staat een hek om de bouwplaats. Bepaald geen fraai gezicht!
Nu kun je je afvragen of Schiebroek het wel zo fijn vindt als die bouw wél wordt 
voortgezet. Dan verrijst er een kennelijk slecht verkoopbaar pand op een punt 
waar het vreselijk in de weg staat. Want die Adrianaveste blokkeert dan het zicht 
vanuit de Parkflat en vanuit het kleine rode geriatrische kliniekje waar het pand 

RARA, WAT IS DIT?

in volle breedte vóór komt te staan. Op dit moment, nu er alleen nog maar die 
betonplaat ligt, heeft de kliniek al hinder: de plaat ligt waar de uitgang van de 
kliniek moet zijn. Om erbij te komen moet iedereen, inclusief ziekenauto’s, over 
het particuliere terrein van de Parkflat.
“Een planologisch wangedrocht”, luidde het oordeel van de Werkgroep. En dat 
geldt zowel voor hoe het erbij ligt als voor hoe het moet worden. “Kan dat niet 
anders?” vroeg de werkgroep aan de ontwikkelaar. “Al wordt de betonplaat maar 
toegedekt met groen in afwachting van betere tijden.” Maar de ontwikkelaar 
zwijgt in alle talen. De Werkgroep houdt zich echter niet stil; er is een gesprek 
aangevraagd met de dienst Stadsbeheer, de dienst die gaat over ruimtelijke 
ontwikkelingen en bouwvergunningen. Want of er nu verder gebouwd wordt of 
niet, de boel er zo bij laten liggen gaat echt niet! Wordt vervolgd.
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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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STEEK JIJ ENERGIE IN DE BUURT?

wat gaat er gebeuren in schiebroek?
Zoals veel mensen weten is Schiebroek een belangrijke plek voor de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) geweest. De ja-knikkers aan de 
G.K. van Hogendorpweg waren een bekend aangezicht. Zij hebben dertig jaar 
lang ruwe olie uit de diepe ondergrond naar boven gehaald. In totaal zijn 
er 26 miljoen vaten (een vat = 159 liter) olie geproduceerd. Nu gaat NAM 
Schiebroek verlaten. Niet omdat de olie op is, maar omdat het huurcontract 
met de gemeente binnenkort eindigt. Daarom worden al sinds begin 2014 de 
olieputten met behulp van een boortoren opgeruimd. Een omvangrijke klus, die 
heel zorgvuldig dient te gebeuren. 

De olie die op het zogenaamde Berkelveld werd geproduceerd, werd via een 
pijpleiding ondergronds naar onze locatie aan de Volkelstraat op industrieterrein 
Zestienhoven in Overschie getransporteerd. Daar werd de olie verwerkt, om 
vervolgens naar de raffinaderij in Pernis te worden gebracht voor verdere 
verwerking. Omdat de oliewinning is gestopt zijn de installaties aan de 
Volkelstraat niet meer nodig. Daarom zijn deze inmiddels opgeruimd. Deze 
locatie houden wij wel aan, om mogelijk in de toekomst, het olieveld weer in 
productie te kunnen nemen. 

iets terug Doen
Al die jaren hebben wij de gastvrijheid van de bevolking mogen ervaren en daar 
willen wij de inwoners voor bedanken. Wij hebben vele jaren energie uit de 
diepe ondergrond mogen ontvangen en nu is het onze beurt ‘energie’ aan de 
buurt terug te geven. We stellen daarom geld beschikbaar voor projecten die de 
buurt nog leuker en plezieriger maken. Op die manier doen we iets terug voor 
de overlast die we soms veroorzaken. 

waar zijn we naar op zoek?
Wij zijn op zoek naar buurtbewoners die een goed idee hebben voor een 
initiatief om de buurt nog leuker te maken. 

Boortoren 2 werd in 1949 in gebruik genomen (gezien vanaf Larikslaan. Bron: Schiebroek doet mee!)

Een initiatief dat buurtbewoners verbindt. Dit is alvast een vooraankondiging 
voor het initiatief. Op 26 september lanceren wij het project officieel en dan is 
alle informatie online te vinden. U kunt nu alvast nadenken over een goed idee. 
Met dit initiatief hopen wij projecten boven water te krijgen, die onze steun goed 
kunnen gebruiken. 

nu al boorDeVol iDeeën?
Een ieder wiens fantasie nu geprikkeld is, kan het beste onze Facebookpagina 
NAM in Rotterdam, www.facebook.com/naminrotterdam in de gaten houden. 
Wanneer u dit niet wilt of kunt, moet u nog even geduld hebben tot de officiële 
start van de actie. U kunt wel uw idee alvast op papier zetten (of op e-mail) en 
sturen naar sbo Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
E-mail: info@leven-in-schiebroek.nl. Zodra de actie gestart is, zorgt LiS samen 
met u ervoor dat uw idee wordt ingediend.

Leonie Deij
NAM
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Zaterdag 10 september op Het rododendronplein, scHiebroek 
van 10.00 - 17.00 uur

De 24ste editie van het Kunstfestival staat voor de deur met als thema 'Flower 
Power!' Op zaterdag 10 september kunt u op het Rododendronplein tijdens 
de Dag van het Kunstfestival even helemaal terug in de tijd. Robert van Atten 
(kleinzoon van de schrijver van het Schiebroekse Volkslied) opent om 11.00 uur 
het festival. Samen met het kinderkoor van basisschool De Wilgenstam o.l.v. 
Mariska de Waay. Wees erbij en zing mee!

 KUNSTMARKT
Natuurlijk is er ook een kunstmarkt, die mag niet ontbreken. U kunt om 10.00 
uur al terecht om voor een leuke prijs mooie cadeautjes kopen of iets voor 
uzelf. Viltwerk, zijden shawls, houtsnijwerk, schilderijen, sieraden, keramiek... u 
vindt het allemaal op de kunstmarkt.

 de grote parade
ieder jaar opnieuw genieten heel veel kinderen van de verschillende 
workshops die in het kader van het thema plaatsvinden. En dat zijn ook dit 
jaar weer de grote trekkers van ons Kunstfestivalfeest. Kom met uw kind(eren) 
naar de Grote Parade en laat ze genieten van vrije expressie en creativiteit.
Bij De Parade kunnen de kinderen zelf aan de slag. Scrap is er en poppen-
theater Xiewel. Er is van alles te zien en te doen. We geven even een paar 
voorbeelden:

maak je eigen kleDingaccessoires

Bij Scrap gaan de kinderen aan de slag met allerlei verschillende materialen. 
Ze kunnen er een hoofdband of een mooie ceintuur, armband maken die past 
bij het thema Flower Power. 

op-art

In de bijzondere workshop van Marijke Wessels 
leren ze alles over Op-Art. De Op-Art ontstond eind
jaren vijftig. De naam was afgeleid van Optical Art, 
oftewel optische kunst. Spannend en leuk!

Xiewel poppenkastvoorstelling    
Voor de kleintjes is er een bijzondere voorstelling van Xiewel, poppentheater 
op topniveau. Ieder jaar stemmen de spelers hun voorstelling af op het thema. 
We verklappen nu nog niet hoe de voorstelling heet, kom zelf maar kijken!

meemaaktheater

Voor de kinderen die de poppenkastvoorstelling ontgroeid zijn, is het Meemaak-
theater aanwezig met een interactieve voorstelling. Door de liefhebbers kan 
er meegespeeld worden. Als je liever kijken wilt, kan dat natuurlijk. Er zijn drie 
verschillende voorstellingen die gedurende de dag opgevoerd zullen worden.

kinderkookcafé 
Lekkere gerechtjes zelf klaarmaken. Dat is wat je kunt doen in het 
Kinderkookcafé. Albert Heijn aan de Peppelweg is sponsor van het 
Kinderkookcafé en zorgt voor alle ingrediënten. De vrijwilligers helpen je, als het 
nodig is, om de gerechten klaar te maken. Vast en zeker hebben de gerechten 
mooie namen die passen in het thema van dit jaar.

 BED-IN: MAKE PEACE, NOT WAR!
John Lennon en Yoko Ono lagen dagenlang in een groot wit bed in een 
Amsterdams hotel. De boodschap: make peace, not war. Op zaterdag 10 
september kan iedereen zijn eigen bed-in houden. Compleet met pruik, bril en 
passende kleding. 

 STRAATARTIESTEN
Teatro Pavane schrijdt over het festivalterrein met 'Colors'. Maak kennis met 
een beeldschoon bloemenmeisje, laat uw haar doen bij de Vlaamse kapsalon 
en swing mee met de muziek uit de jaren zestig. De Flageolettes zijn er weer! 
Weergaloos leuk en met passende muziek. We vertellen natuurlijk niet alles, 
komt u maar fijn kijken.

 FLOWER POWERBUS & DAFJESSHOW
Wel eens in een echte 'Flower Powerbus' gezeten? Dat kan op zaterdag 
10 september. Laat u even rondrijden in het mooie bloemenbusje uit de 
jaren zestig. Het is een hele belevenis. De kinderen gaan wel voor! Op het 
parkeerterrein bij het festivalterrein kunt u zich vergapen aan prachtige oude 
Dafjes. Ze zijn een lust voor het oog. Kijken mag, aankomen niet!

 THEATERGROEP GAJES
Ter afsluiting van de Dag van het Kunstfestval begint om 16.00 uur de prachtige 
voorstelling van theatergroep Gajes 'When Thomas met Julie". Kom met uw 
(klein)kinderen of die van een ander naar het Rododendronplein. U mag dit 
echt niet missen. Zorg dat u op tijd bent.

zaterdag 10 september: DAG van het KUNSTFESTIVAL met 'Flower Power!' 
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl



9www.leven-in-schiebroek.nl -september/oktober 2016

zaterdag 10 september: DAG van het KUNSTFESTIVAL met 'Flower Power!' 

10.00 - 17.00 uur
Kunstmarkt

11.00 uur
Officiële opening door Robert van Atten

m.m.v. het Wilgenstamkoor 
o.l.v. Mariska de Waay

11.30 - 16.00 uur
De Grote Parade: workshops voor kinderen 

Straatartiesten: Teatro Pavane, de Flageolettes, De 
Hippies, Bloemenpracht en nog vele anderen

16.00 - 17.00 uur
Theatergroep Gajes met de voorstelling "When 

Thomas met Julie"

kom naar Het rododendronplein en 
geniet van alles wat er te Zien en te doen is! 

PROGRAMMA 

DAG VAN HET KUNSTFESTIVAL

 5-26 september: kunst in de etalage 
Voorafgaand aan de Dag van het Kunstfestival is er Kunst-in-de-Etalage met 
hetzelfde thema. Een inspirerend thema, dat kun je wel zeggen. Bij Kunst-in-de-
Etalage stellen winkeliers op onze winkelboulevard een deel van hun etalage 
ter beschikking aan een kunstenaar. Kunst-in-de-Etalage is een wedstrijd. Een 
vakkundige jury bepaalt wie de winnende kunstenaars zijn. Prijzen voor deze 
wedstrijd worden aangeboden door de Winkeliersvereniging en de Stichting 
Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg. Op donderdag 15 september om 20.00 
uur vindt de prijsuitreiking plaats in wijkgebouw Castagnet, Larikslaan 200.  

 Zondag 18 september: Huiskamerroute

 scHiebroek-Hillegersberg

Zet deze zondag vooral in uw agenda. U kunt een tour maken langs 
verschillende huiskamers waar u getrakteerd wordt op 'kleinkunst tussen de 
schuifdeuren'. Er is een aantal gastlocaties, waar meerdere voorstellingen 
plaatsvinden. Alle informatie over deelnemers en aanvangstijden vindt u in 
het boekje van de Huiskamerroute Schiebroek-Hillegersberg, Dit boekje is 
gratis verkrijgbaar bij o.a. Castagnet, Bibliotheek, Stadswinkel en in winkels in 
het gebied Hillegersberg-Schiebroek. Dit jaar nemen er maar liefst negentien 
artiesten deel aan de Huiskamerroute. Het aanbod is divers te noemen, dus het 
is aan te bevelen om het routeboekje tijdig op te halen en uw keuze te bepalen.
Voor alle voorstellingen geldt: vol = vol. 
Deelnemers: zangkoor Chapeau, De Nieuwe Poppenfee, Antoinet Lammers, Jan 
van Bijnen, zangkoor Encore, Bro's in Blues, de Shantymen, Irene van Osch& 
Pieter Boelhouwer, zanggroep Close Enough, Diet van Velzel, Telemantica, SOS, 
Christa Lips, Popkoor Papermoon, Frederike Schonis, Gilbert Hoek van Dijke & 
Ruud Mooij, Alwin Schogt & Marijke de Visser, Yoska en Vincent Guittart.
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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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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

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 39) 

In deze aflevering van 'Schiebroek van Toen' kunt u het verhaal lezen van 
Kamla Bacha. Kamla kwam als jonge vrouw naar Nederland, vestigde zich in 
Schiebroek-Zuid en aardde daar ook. Het was niet makkelijk, maar haar mede-
flatbewoners hielpen haar om haar plekje in Schiebroek te vinden. En Kamla 
volgt dat voorbeeld: sinds jaar en dag zet ze zich in voor haar medebewoners. 
Ze ziet waar hulp nodig is, legt makkelijk contact en geeft haar kennis en 
ervaring door. Zo helpt ze waar ze kan. Dit verhaal heeft een gouden randje.

plantage
Kamla vertelt enthousiast: "Ik ben geboren op de plantage in Paranam, in 
Suriname en was de jongste van twaalf kinderen. Zeven broers en vier zussen, 
een groot gezin dus. Omdat er niet voldoende werk op de plantage was voor alle 
broers, vertrokken er een paar naar de stad. Toen ik vier was, ben ik ook naar 
de stad gegaan om bij mijn broers te wonen. Ik miste mijn ouders niet zo erg; 
het leven in de stad was zalig. Er was van alles te doen, op de plantage was het 
nogal saai. Mijn ouders kwamen elk weekend, ik had een heel leuk leven.
Toen ik achttien jaar was, werd ik toegewezen aan een man, een vriend van mijn 
broer Moen. Hij kwam een keer op bezoek en zei tegen Moen: "ik vind jouw 
zusje erg leuk, ik wil met haar trouwen." Moen antwoordde: "dat is goed" en 
toog vervolgens naar mijn ouders om het hen te vertellen. Zij gingen akkoord 
omdat mijn broer de man en zijn familie goed kende. 
Mijn moeder kwam het me vertellen. En ik zei: "Ik wil niet trouwen, ik wil 
studeren", maar mijn moeder stond erop dat ik met deze man ging trouwen. 
Je moet weten dat je in die tijd als vrouw daar niets over te zeggen had. 
Na mijn huwelijk woonde ik bij mijn schoonouders. Mijn schoonmoeder was 
een sterke, maar ook strenge vrouw. Er was enorm veel werk te doen, want mijn 
man had nog vijf broertjes. Na schooltijd werkten ze ook op de plantage. Iedere 
dag en zeker als het regende, moesten de lange broeken waarin ze werkten, 
gewassen worden. En je had daar geen stroom en geen waterleiding. Het water 
moest uit de rivier gehaald worden."

naar neDerlanD
"Toen ik zwanger raakte van mijn eerste kind werd ik ziek, maar moest van mijn 
schoonmama toch doorwerken. Tót mijn moeder op bezoek kwam, de situatie 
overzag en besloot dat ik mee terug moest gaan met haar. 
Ze heeft voor ons een huis in de stad gehuurd en daar hebben we gewoond 
tot na de Onafhankelijkheid (1975, red). Mijn moeder heeft de tickets naar 

Nederland voor ons betaald en zo zijn wij in een vreemd land gekomen.
Mijn man had meteen werk bij Shell in Rotterdam, maar we woonden in 
Lelystad bij een broer van mijn man. Dat was natuurlijk een heel gereis en mijn 
man vond uiteindelijk een woning in Rotterdam-Zuid. Afschuwelijk vond ik het 
daar; er was veel criminaliteit en we hebben er maar korte tijd gewoond. We 
verhuisden naar de Bergweg en toen de woningen daar gesloopt werden, kregen 
we een flat hier in Schiebroek toegewezen. Dat was in 1982. Wat was ik blij! 
Het was hier mooi, groen, rustig en veilig. We hadden geweldige buren, daar 
werd ik heel goed door opgevangen. In dit huis woonde mijnheer Wesseling en 
toen we kwamen kijken zei hij: “Jullie beginnen pas, ik zal mijn meubelen laten 
staan.” En zo gebeurde het ook, we hadden meteen een ‘aangekleed’ huis.
Helaas is kort na mijn vertrek naar Nederland mijn moeder overleden."
     
     lees verder op pagina 13

Kamla Bacha
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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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"Dat was verschrikkelijk en vooral omdat ik toen niet terug kon gaan. Na twee 
jaar is ook mijn vader overleden, toen kon ik wel terug. In die moeilijke tijd heb 
ik veel steun van mijn buren gekregen."

hartVerwarmenD
"Als we weg waren, letten de buurtjes op ons huis en verzorgden de plantjes. 
Toen ik ging werken hadden we inmiddels vier kinderen. De kinderen hadden 
zelf een sleutel en de buurtjes letten op. Als mijn man wat vroeger thuis kwam, 
dan kookte hij. En als ik kookte, dan bracht ik vaak een schaaltje naar de buren, 
ze vonden het zo lekker ruiken. Het kwam wel eens voor dat de kinderen al bij 
de buren gegeten hadden als wij nog niet thuis waren. Als de kinderen op straat 
speelden, kregen ze altijd een ijsje of een lolly. Bovendien werd er op ze gelet, 
iedereen kende elkaar en zorgde ook voor elkaar. Het was hartverwarmend en 
zo jammer dat dat verleden tijd is. Als ik vroeger de deur niet goed afsloot, was 
er altijd wel een buur die me erop attent maakte of de deur alsnog sloot. Een 
aantal mensen had ook een sleutel.
Onze kinderen hebben op de Stephanusschool gezeten, een echte topschool. 
Later zijn ze uitgezwermd, naar de scholengemeenschap St. Paulus en naar het 
Melanchthon. Ze speelden altijd buiten, maar ik heb nooit klachten gehad. De 
kinderen waren niet zo druk en niet zo hebberig. Het is nog niet eens zo lang 
geleden, maar er is wel een groot verschil met nu." 

Anders
"Het is jammer dat er zoveel mensen weggetrokken zijn uit ons straatje. Dat 
maakt het moeilijker om met elkaar samen te wonen. De mensen zijn brutaler 
geworden, er is meer criminaliteit. Nu kun je je deur niet meer open laten staan. 
En als je iets op straat hebt laten vallen, krijg je het nooit meer terug.
De jongens hebben gevoetbald bij Leonidas en de meiden zaten op karateles.
Het is anders geworden buiten. Vroeger deden de mensen zelf ook wel eens 
iets aan bijvoorbeeld het groen. Als je zag dat er wat onderhoud nodig was, dan 
pakte je zelf aan. Je leerde je kinderen om geen troep te maken op straat.  En 
de hal van de flat moest altijd schoon zijn. Nu laten de mensen het allemaal 
over aan de gemeente. Als je ze erop aanspreekt zeggen ze rustig: 'Dat is mijn 

vervolg pagina 11 - Schiebroek van Toen (deel 39)

zaak niet' of zelfs 'Dit is mijn land niet', om vervolgens niets te doen. 
Dagelijks span ik me in om de mensen op één lijn te krijgen, om met elkaar 
gezelligheid te hebben en ook om een beetje voor elkaar te zorgen. Ik heb 
me ingezet met buurtbeheer en als ik bij de mensen kwam, dan praatte ik 
als Brugman. Buurtbeheer was belangrijk, maar de deelgemeente vond het 
niet belangrijk genoeg om te ondersteunen. En als je geen professionele 
hulp krijgt, dan komt het niet goed. Je kunt niet van mensen verwachten dat 
zij zulke problemen onder elkaar oplossen, daar moet je echt ondersteuning 
bij hebben.Buurtbeheer is opgeheven. En nu zijn er weer andere belangrijke 
buurtprojecten waar ik me bij aangesloten heb. Zoals de stadslandbouw. We 
tuinieren in onze achtertuin, bereiden maaltijden met elkaar en staan ook op 
de Rotterdamse Oogstmarkt en de Puurtalentmarkt die eenmaal per maand bij 
Natuurtalent aan de Veldkersweg 50 wordt gehouden. Ook geef ik tweemaal per 
week fietsles, nu voornamelijk aan Somalische vrouwen, en op dinsdag geef ik 
taalles. Bij welzijnsorganisatie Dock ben ik als vrijwilliger betrokken en ik ben 
blij dat ik het allemaal kan doen. Onlangs hebben wij van de gebiedscommissie 
Hillegersberg-Schiebroek een mooie bijdrage gekregen aan het fietsproject 
en daar hebben we nieuwe fietsen van kunnen kopen voor de les. Dat is echt 
geweldig."

wens
Ten slotte zegt Kamla: "Ik weet wel dat het niet kan, maar wat zou ik graag 
willen dat oude tijden herleven. Dat de mensen zich inspannen met en voor 
elkaar, dat het gevoel van saamhorigheid terugkomt. Wij moeten ervoor zorgen 
dat het veilig en mooi blijft zodat we hier weer fijn met elkaar kunnen wonen. Ik 
blijf hieraan werken en hoop dat mijn wens een keer in vervulling gaat."

reageren?
Wilt u reageren op dit artikel of wilt u zelf uw verhaal vertellen? Stuur dan een 
e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl of een briefje naar:
redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam. Wij 
nemen dan contact met u op.

Midden in Schiebroek vind je De Makerij, een activiteitencentrum voor mensen 
met een beperking. Gelegen aan het Meijersplein-Noord is het een van de 
locaties van zorgorganisatie Middin.
Iedere werkdag komen zo’n dertig medewerkers uit de wijk en wijde omgeving  
naar De Makerij om hun nuttige werk te doen. Zij zijn namelijk heel goed in  
uitdagend productiewerk. Alleen… dan moet er wel voldoende productiewerk 
zijn. Schiebroek kent vele kleine en grotere bedrijven die soms zitten te springen 
om vaardige handen voor eenvoudig en minder eenvoudig seriewerk.
Voor de "gouden tip" of meer informatie bel of e-mail naar De Makerij: 
010-211 05 64 of J.groot@middin.nl. 
Alvast bedankt!

DE MAKERIJ ZOEKT 
PRODUCTIEWERK

de makerij

meijersplein-noord 33
3053 te rotterdam
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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: Diana de Veld
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 27 ok-
tober 2016. U kunt uw kopij vóór 3 oktober 
2016 inleveren op het redactieadres
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 
3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.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
Bewonerscomité Adriana Zon en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent/Talentfabriek010
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

Zondag 18 september: 
Zondagmiddaglounge met Hans Somers – Typisch Rotterdams
Hans Somers gaat samen met zijn publiek, muzikaal op zoek naar het antwoord 
op de vraag “Wat is nou Typisch Rotterdams?” 
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40

Woensdag 21 september: De Zandtekenaar met De Boze Heks (5+)

De beroemdste toverende mopperkont komt tot leven met liedjes en 
zandtekeningen.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3.40

Zondag 25 september: Zondagmiddaglounge, Muziek & Swingen  
Maandelijkse “Muziek & Swingen” middag.
Aanvang: 14:00 uur – 18:00 uur, zaal open: 13:30 uur, entree: € 1,50

Zaterdag 1 oktober: Spaanse Avond met Jonay & Friends
Jonay neemt u, samen met de dames van Espana y Olé, muzikaal mee naar 
Spanje. Geniet van de vurige klanken van de Flamenco-muziek en -dans. Tevens 
is er gelegenheid om zelf een dansje te wagen.
Aanvang: 20:30 uur, Entree: € 6,50/ R’pas of Aafjepas € 4,90

Zondag 2 oktober: Zondagmiddaglounge
Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie – ‘KRPH viert de Stad’
Samen met de Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie (KRPH) viert u 75 jaar 
wederopbouw met een muzikale middag.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40

Woensdag 5 oktober: Joris Lutz met Fred in de Haven (3+)
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40

VOORSTELLINGEN CASTAGNET

WIJKGEBOUW CASTAGNET
Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam

Reserveren: 010-4225096 of castagnetsenc@rotterdam.nl

Zaterdag 15 oktober: DJ Jawalatino met Salsa Latin Party
Maandelijkse Salsa Dansavond met DJ Jawalatino.
Aanvang workshop: 20:30 uur, aanvang dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00/ inclusief kopje koffie

Zondag 16 oktober: Zondagmiddaglounge met Bill Baker’s Bigband  
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40

Woensdag 19 oktober: 
De Vliegende Koffer Poppentheater Spiegeltje Andersom (4+)
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40

Zondag 23 oktober: Zondagmiddaglounge Muziek & Swingen – 
Maandelijkse “Muziek & Swingen” middag.
Aanvang: 14:00 uur – 18:00 uur, zaal open: 13:30 uur, entree: € 1,50

Zondag 30 oktober: Zondagmiddaglounge met Rotterdamse Zangschool “Het 
Podium” operakoor
Elk voorjaar organiseert Tamara Obreskova een Operaklas. In 10 weken tijd leert 
ze haar leerlingen om net een stapje verder te gaan dan wat zij op dit moment 
gewend zijn.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R'pas of Aafjepas € 3,40
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CSI SCHIEBROEK

U schrijft ons...
uitbreiding activiteiten vliegveld?
Oude wijn in nieuwe zakken, zo zie ik het mooie verhaal van de nieuwe 
directeur van het Rotterdamse vliegveld. En een aardige messteek in 
de rug van zijn voorganger. Ach, na al een poosje woonachtig te zijn in 
Schiebroek raak je bijna gewend aan dit soort praatjes en heb je alle 
plannen van die club door de jaren heen diverse keren gehoord.
Ja, ik was erbij toen de tegenstanders van uitbreiding van het 
vliegveld ooit hun symbolische rondjes om het stadhuis liepen en 
uiteindelijk gelijk kregen van de politiek, waardoor het vliegveld tot 
'zakenvliegveld' benoemd werd. Dat daar nooit iets van terechtkwam en 
de toeristenvluchten alleen maar uitbreidden werd oogluikend toegezien 
zolang de overlast niet te heftig werd.
De laatste tijd neemt die overlast buiten proporties toe, alleen al doordat 
de aanvlieg- en vertrekroutes veranderd zijn en de vliegtuigen nu wel erg 
dicht over de bebouwing komen. Van het argument dat vliegtuigen steeds 
‘geluidsarmer’ worden zullen wij de eerste twintig jaar niet veel merken. 
De vliegtuigmaatschappijen moeten immers een hele vloot vernieuwen? 
Voorlopig moeten we het dus doen met de lawaaibakken van o.a. 
Transavia.
En nu wil meneer Louwerse voor de verandering de activiteiten van het 
vliegveld dus weer uitbreiden. Alle bezwaren wimpelt hij met simpele 
antwoorden weg. Heel slim van Schiphol om een Amsterdammer op de 
directiestoel te zetten, een man die geen enkele binding met de omgeving 
van het vliegveld heeft en een en ander puur zakelijk bekijkt.
En die, niet behept met kennis uit het verleden, gewoon met volle kracht 
van voor af aan begint met het getouwtrek om uitbreiding.
Gezien de samenstelling van de huidige gemeenteraad houden wij als 
buren van het vliegveld ons hart vast. Want 'Leefbaar' betekent voor ons 
iets anders dan voor de meeste politici met die partijnaam. Die gaan bij 
nader inzien toch meer voor de macht en het geld dan voor het welzijn 
van de bewoners. Daar hoeven wij niets goeds en zeker geen steun van 
te verwachten. Dat bleek wel bij de instemming met de verbindingsweg 
A13-A16 door onze wijk.
Het enige probleem dat meneer Louwerse ziet is de naam van het 
vliegveld die de lading niet meer dekt... 
Tijd voor actie dus!

Doortje Vleugel

afvalputje?
Trots ben ik op onze mooie tuinstad Schiebroek. Dol ben ik op 
de prachtige singels die ons dorp doorkruisen en herinneren aan 
de eerdere watergangen in de polder. Kleine stilleventjes zijn het, 
schilderachtige plaatjes en als ik 's avonds met de hond langs de 
singel loopt blijf ik er altijd even staan. Gewoon om te kijken, naar 
het leven in het water, de beplanting en vooral bij een ondergaande 
zon. Dan ben ik zo blij dat ik hier woon. Wat is het fijn om zo op korte 
afstand van die drukke stad te zijn. We hebben wel de winkels, maar we 
hebben gelukkig ook nog de verstilling. Bijzonder aan Schiebroek vind 
ik ook die melange van mensen, uit alle werelddelen komen ze. Dat is 
eigen aan een havenstad, waar we toch deel van uitmaken. Jammer 
vind ik dat diezelfde havenstad niet ziet wat wij zien: een pareltje aan 
de rand dat je zorgvuldig moet bewaken. Waar je om moet geven en 
waar je voor moet zorgen. Kijk nou eens naar onze winkelstraat. De 
boomspiegels zijn vergroot door tegels weg te halen. Nu is het een 
grote vieze plek. En niet één, nee het zijn er veel meer. Vieze plekken in 
onze winkelstraat. Hondenpoep, straatvuil hoopt zich daar op. Wij zijn 
toch niet het afvalputje van Rotterdam? Het is de hoogste tijd dat er 
iets aan gebeurt!  

Jannie Blink

Het is wel bijzonder om de Peppelweg en omgeving in verband met de recente 
overvallen in het nieuws op de televisie te zien. Met gemengde gevoelens heb 
ik naar de uitzendingen gekeken. Enerzijds fijn om te zien dat de bewoners hun 
wijk voor wat betreft cameratoezicht op de kaart willen zetten, maar ook zorgen 
over de overvallen die recent in dit gebied zijn gepleegd.
Door het wijkteam is veel aandacht besteed aan voorlichting aan de 
ondernemers voor wat betreft overvallen in het bijzonder, maar dat geeft 
natuurlijk geen garantie dat je als ondernemer niet het slachtoffer wordt 
van een overval. Een camera die de openbare ruimte opneemt, kan daarbij 
zeker preventief werken. Inmiddels is op de kruising van de Kerstroosstraat 
en de Peppelweg tijdelijk een mobiele camera van de politie geplaatst. In 
bureau Noord worden de beelden van deze camera direct bekeken door de 
wachtcommandant.

oplettendHeid

Zoals u weet wordt er al lange tijd door ons wijkteam intensief gesurveilleerd in 
de winkelstraten met het oog op het voorkomen van overvallen. Dit blijven wij 
nog intensiever doen. Voordat de meest recente overval door de winkelier aan 
de politie werd gemeld, werd er door een bewoner al een melding gedaan over 
zich verdacht gedragende mannen in de Kerstroostraat. De bewoner had zelfs 
enige foto's van hen had gemaakt, die hij aan ons heeft doorgegeven. Inmiddels 
heeft deze oplettende bewoner een bloemetje van ons ontvangen. Blijft u vooral 
112 bellen bij het zien van verdachte personen en of omstandigheden, wij 
hebben nu weer gezien hoe belangrijk het is dat bewoners goed opletten.
Het maakt écht het verschil in pakkans.

tot slot

Om even in de buurt van de Peppelweg te blijven: wij zijn in samenwerking 
met Stadsbeheer intensiever aan het handhaven als het gaat om het 
overlastgevende fietsen over het trottoir. Veel mensen klagen over dit gedrag.
Rond het Ganzerikplein is inmiddels een leuke groep bewoners actief met 
het project Buurt Bestuurt. Samen met hen gaan wij binnenkort een schouw 
houden. Kortom, er gebeurt van alles en laten wij er samen voor zorgen dat het 
veilig en leefbaar blijft in Schiebroek. Graag tot ziens in de wijk.

Martin van der Heijden, Frits Knulst en Sonja Dekker
Wijkagenten Schiebroek
E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl/sonja.dekker@politie.nl  
Twitter: www.twitter.com/FKnulst, Facebook: Politie Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek.
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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


