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F eest !: 25

jaar

KUNSTFESTIVAL

D e hele maand september is het feest in S chiebroek -H illegersberg . K unst in de S ingel ,
D ag van het K unstfestival , K unst in de E talage , A telierroute S chiebroek -H illegersberg ,
K unst in het P ark en een een fantastisch S lotfeest in de V ijver !
Surf naar: www.leven-in-schiebroek.nl

ACRODENT tandtechniek en tandartspraktijk
*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten
OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:

06-215 333 42
Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek, tel. 418 77 08
Openingstijden:
woensdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag: 9.30 - 14.30 uur
Maandag en dinsdag gesloten.

* Dames en herenkapsalon * Schoonheidssalon
		
* Pedicure/Manicure

Steun uw wijkblad door een bedrag naar draagkracht
over te maken op NL 97 RABO 0314 110402
t.n.v. penningmeester sbo Leven in Schiebroek.
Dank u wel.

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

BOEKHANDEL COELERS
presenteert op 22 oktober:

High Tea met Alex Boogers
			Begin oktober verschijnt
			
'Onder een hemel van
			sproeten', het nieuwe
			
boek van Alex Boogers:
			een confronterende,
			aangrijpende roman over
			wraak, vergelding,
			vriendschap en
			verzoening.

Kom nu langs in onze winkel en
vraag naar de voorwaarden!

BRILLEN

Voor ons reden om hem uit te
nodigen voor onze high tea op
zondagmiddag 22 oktober!
Wilt u alvast zeker zijn van een
plekje en reserveren? Dat kan
telefonisch: 010 - 4189356 of
via onze site www.coelers.nl/
info@coelers.nl.

BROEDERS

& CONTACTLENZEN

Peppelweg 107a Tel. (010) 418 99 52
Peppelweg 107, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 99 52

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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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
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MOETEN WIJ ONS HUIS UIT? ...
!

De onbegrijpelijke wegen van de gemeente Rotterdam
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Weet u het nog? Dat was de vraag waar LiS eind 2016 voor gesteld werd. En
inmiddels is het antwoord daarop gekomen: ja, dat moeten wij. De gemeente
geeft niet langer subsidie voor de huisvesting van bewonersorganisaties en
vergoedt dus ook niet de huur voor de Castagnet waar LiS al sinds 1975
kantoor houdt. “Maar", zei diezelfde gemeente, "het is niet de bedoeling dat
bewonersorganisaties op straat komen te staan, ze kunnen gratis gehuisvest
worden in het Huis van de Wijk."
En daarmee begon voor LiS een soapverhaal dat steeds grimmiger kanten
kreeg. De gemeente ging aan de slag om te zien of er plaats was voor LiS in het
Huis van de Wijk dat Dock ging inrichten in Schiehoven. DOCK kreeg daarvoor
gemeentelijke subsidie, want Schiehoven is een particuliere instelling en dus
moet er huur betaald worden. Zoveel huur dat DOCK niet voldoende ruimte kon
huren. Gevolg: geen plaats voor LiS.

Vestzak en Broekzak
Maar LiS moest en zou De Castagnet uit. Dat gebouw is wèl van de gemeente,
maar niet van de afdeling – het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling – die
over de subsidie voor bewonersorganisaties gaat. Het beheer van gemeentelijk
onroerend goed valt onder een ándere cluster. En daar was net besloten de
exploitatie van de Castagnet af te stoten. En dus moest LiS eruit. Van een
vestzak-broekzaksituatie tussen huur en subsidie naar een ruimte waarvoor
door de gemeente huur moet worden betaald aan een particuliere instelling.
Alleen de gemeente begrijpt waarom dit voor Rotterdam voordeliger is.

Vaseline en planken?
Intussen worstelde het cluster MO om LiS hoe dan ook in het Huis van de Wijk
te krijgen en uiteindelijk besloot men om dan maar extra ruimte te huren. Mocht
niet te veel kosten natuurlijk. En dus werd aan LiS een hokje aangeboden waar
net één bureau in kon, geen stoelen of tafels om mensen te ontvangen, geen
kopieerapparatuur of ruimte om het (omvangrijke) archief te bewaren. “Er is hier
ook geen eigen telefoonlijn mogelijk en ook geen eigen beveiligd internet”, zei
de gemeente. "Hadden jullie dat dan nodig?"
"Ja", zei LiS. "En behalve dat ook graag vaseline om ons in deze bezemkast te
stoppen en planken om ons erin te houden.”

De leugen
Het duurde weer weken, maar toen leek er plotseling uitkomst te komen:
“Schiehoven wordt gesloopt”, zei de gemeente. "Jullie hoeven daar niet meer
naar toe. We gaan op zoek naar iets anders en we zullen zien hoe we de rest
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van het jaar jullie huisvesting in de Castagnet kunnen financieren." LiS haalde
opgelucht adem; geen huisvesting in een bezemkast, maar samen op zoek naar
een realistisch alternatief. Tegen dat voorstel zei LiS natuurlijk ja.
Weer verstreken er weken en toen… toen stuurde de ambtenaar van het cluster
MO een e-mail dat LiS toch echt naar Schiehoven moest en wel naar de
bezemkast. Dat er helemaal niet met LiS was afgesproken dat er elders naar
ruimte zou worden gezocht en dat zoeken naar financiering van de huisvesting
in Castagnet voor de rest van het jaar óók niet was toegezegd.

Ondoorgrondelijk
Verbijsterd en verontwaardigd over deze keiharde ontkenning van gemaakte
afspraken diende LiS op 21 april een schriftelijke klacht in bij de wethouder. De
ontvangstbevestiging was gedateerd op 22 april, werd pas op 6 mei verstuurd
en fout geadresseerd! Niet alleen de naam klopte niet, maar ook het adres,
Kastanjelaan i.p,v -.singel. De hierdoor verwarde gemeentelijke postdienst zocht
in arren moede zijn toevlucht tot de kerk en stopte de brief in de brievenbus
van het kerkgebouw op het Kastanjeplein. En wonder boven wonder: op 8 mei
tijdens de dienst overhandigde de koster de brief aan LiS’ voorzitter. De wegen
des Heren zijn ondoorgrondelijk, aldus de Bijbel, maar de gemeente kan er ook
wat van!

De redder
Uiteindelijk kwam er na weken wachten toch een antwoord van de wethouder.
Hij zou de gebiedsdirecteur vragen om de zaak verder met ons te regelen. En
dat deed de gebiedsdirecteur! Binnen één week regelde hij dat aan LiS in
Schiehoven een nette kantoorruimte werd aangeboden, waar LiS ook gasten
kan ontvangen en een apart afsluitbaar archiefhok. Ook is er mogelijkheid om
met grotere gezelschappen te vergaderen in een aparte zaal. “Dat hebben jullie
nodig", aldus de gebiedsdirecteur. LiS haalde opgelucht adem. Geen akelige
procedures meer met een gemeente vol onbegrip, maar als alles mee zit dan
hangt straks het naambord van LiS aan de ingang van Schiehoven aan de kant
van de Asserweg en verhuist de bewonersorganisatie nog dit najaar naar haar
nieuwe kantoor. Als alles mee zit wel te verstaan. Want het is nog niet duidelijk
of LiS nu wel over een eigen telefoonlijn en veilig internet kan beschikken…

LUCHTMEETNET
In het vorige LiS-Magazine vond u een oproep om u aan te
melden voor het luchtmeetnet. Daarop hebben inmiddels zo'n vijftig bewoners
uit Schiebroek en Hillegersberg gereageerd. We zijn blij met de grote
hoeveelheid aanmeldingen. Hierdoor kan een mooie verspreiding over de
wijk worden gemaakt. Vanwege het grote aantal is er niet voor iedereen een
apparaat beschikbaar en wordt er naar een strategische spreiding gekeken. Ook
hebben verschillende bewoners zich aangemeld voor de Technische Commissie.
Een vertegenwoordiging van de commissie heeft gesproken met twee bedrijven
die meetapparatuur voor fijn stof PM 2,5 verkopen. Beide bedrijven zullen een
offerte uitbrengen. Daarna wordt door de Technische Commissie een keuze
gemaakt voor het analyse-apparaat met bijbehorende software.
Bewoners, die zich hebben aangemeld voor het luchtmeetnet en een analyseapparaat in de tuin, worden uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. Er zullen
twee bijeenkomsten worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden
gehouden in het stadskantoor aan de Argonautenweg.
Bewoners die een meetapparaat onder hun hoede willen nemen of meer
informatie willen, kunnen zich melden bij: info@leven-in-schiebroek.nl
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PLANNEN OM UW
WONING TE VERKOPEN?
Maak een vrijblijvende
afspraak en profiteer van
onze ZOMERAKTIE t/m 30
september a.s.:

Gratis reportage van
uw woning door onze
fotograaf
Graag tot ziens bij u thuis!
Edith den Hoedt Makelaardij
(EDHM.NL)
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VAN VRAGEN WORD JE WIJZER
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Al een aantal jaren is De Vraagwijzer in ons gebied gevestigd, eerst in
Schiebroek in wat toen nog de Wilgenkoepel heette en later in de Stadswinkel
(voorheen deelgemeentekantoor) aan de Argonautenweg. Locaties die allebei
van naam en functie veranderd zijn. En de Vraagwijzer? Wat doet die eigenlijk en
verandert dat soms ook?
“Nee, we veranderen niet echt”, zegt Jessie van Ooijen die de werkzaamheden
van de Vraagwijzer coördineert. "Behalve dat we nu van een particuliere
stichting zijn veranderd in een gemeentelijke instelling, maar dat maakt voor
ons werk niet uit. Ons werk was en is de mensen op weg helpen als ze een
vraag of probleem hebben, met name op het gebied van zorg, financiën,
juridische zaken of administratie. Maar ook als er vragen zijn over wat er te doen
is voor jongeren in de wijk, zoals sportactiviteiten, of voorzieningen voor ouderen
zoals dagbesteding, wijkvervoer, verpleging… Heel veel verschillende zaken dus.
Maar wel zaken die één ding gemeen hebben: de mensen weten vaak niet bij
wie ze waarvoor moeten zijn. En daar willen we de mensen graag bij helpen.”

Wijknetwerk
Dat helpen is natuurlijk meer dan alleen maar zeggen bij wie je moet zijn.
De vraagwijzerconsulent zoals dat met een duur woord heet, wil heel graag
met de vragensteller in gesprek om precies te begrijpen wat het probleem is
waarover de vraag gesteld wordt. En vooral ook om te zien of er misschien
meer problemen zijn of juist een heel ander probleem dat van invloed is
op iemands situatie, zodat iemand gericht kan worden doorverwezen naar
iemand die gespecialiseerd is in de hulp die nodig is. "Dan maken wij een
afspraak met bijvoorbeeld iemand van het wijkteam vande Vraagwijzer van
H’berg Schiebroek om die persoon verder te helpen. In dat wijkteam zitten o.a.
sociale raadslieden, wmo-adviseurs, schuldbemiddelaars van de kredietbank…
Die bemiddelaars kijken dan bijvoorbeeld of iemand eenmalig voor hulp
in aanmerking komt of voor een traject van de bank en de wmo-adviseurs
kijken of iemand huishoudelijke hulp nodig heeft, aanpassingen in huis, een
zorgindicatie e.d. Die komen daarvoor als het nodig is op huisbezoek, voor een
keukentafelgesprek zoals dat heet. Allemaal zaken waar veel mensen vroeg of
laat mee te maken krijgen, maar waarbij ze vaak niet weten bij wie ze waarvoor
moeten zijn. Dankzij onze korte lijnen naar het wijknetwerk en andere stedelijke
loketten kunnen we ze vaak de weg wijzen en een snelle afspraak maken en
aan de andere kant die loketten voorzien van informatie die niet alleen maar
beperkt is tot één hokje. Daardoor kunnen mensen veel beter en efficiënter
geholpen worden dan wanneer je ze voor dit naar het ene en dat naar het
andere loket moet sturen."

Uitbreiding voor Schiebroek
Jessie is al bij de vestigingen van de Vraagwijzer werkzaam geweest in het
centrum en in Delfshaven en is sinds januari van dit jaar aangesteld in
Overschie en Hillegersberg-Schiebroek. "Ieder gebied is anders", vertelt zij.
"Ieder gebied heeft zijn eigen top 10 aan vragen en problemen, afhankelijk van
de samenstelling van het gebied. Het kan zelfs van wijk tot wijk verschillen, in
Hillegersberg krijg je andere vragen dan in Schiebroek-Zuid. Hoe verder mensen
van de Vraagwijzer af zitten, hoe moeilijker het vaak voor ze is om contact op te
nemen, fysiek maar vaak ook geestelijk. We zijn dan ook erg blij dat naast het
kantoor in Hillegersberg er nu een apart inlooppunt komt voor Schiebroek in het
Huis van de Wijk in Schiehoven.”

Jessie van Ooijen

Bereikbaarheid verbeteren
“We proberen zo goed mogelijk bereikbaar te zijn natuurlijk en zo laagdrempelig
mogelijk”, gaat Jessie verder. ”Maar dat is nog niet ideaal. Telefonisch zijn we vijf
dagen per week bereikbaar en er zijn altijd voldoende mensen om te zorgen dat
er geen wachttijd is. Maar de telefoon werkt wel via het gemeentelijk nummer
14010 en dat geeft wel eens verwarring en vertraging. Online een afspraak
maken gaat veel sneller, maar niet iedereen heeft de beschikking over een
computer. Daarom hebben we inloopspreekuren in Hillegersberg op maandag,
woensdag en donderdag en in Schiebroek op maandag.
"Dat inlooppunt in Schiebroek was hard nodig", zegt Jessie. "Voor veel mensen
is de afstand naar de Vraagwijzer aan de Argonautenweg letterlijk en figuurlijk
moeilijk te overbruggen. Met dat inlooppunt aan de Hamakerstraat komen we
voor veel Schiebroekenaren een stuk dichterbij. Daar is immers het Huis van de
Wijk, waar iedereen welkom is. Maandagmorgen van 9.30 - 11.30 uur is daar
vanuit de Vraagwijzer een sociaal raadsman die gespecialiseerd is in financiële
vraagstukken zoals schuldbemiddeling. Er is ook een algemeen consulent. Die
is niet gespecialiseerd, maar kan mensen wel op weg helpen om uit te komen
bij de juiste instantie of de juiste voorziening. Formulieren helpen invullen en
wegwijs maken bij activiteiten in de wijk en waar zoal nog meer vragen over zijn.
Je kunt bij ons elke vraag stellen. Weten we zelf het antwoord niet, dan gaan we
ernaar op zoek binnen ons wijknetwerk.
Aan alle mensen die op de een of andere manier vragen hebben, zou ik willen
zeggen: "Kom gerust langs en stel de vraag waar u mee zit. Van vragen wordt je
wijzer. Daar helpen we u graag bij.”

VRAAGWIJZER HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK
Inloop Argonautenweg 23:
maandag 13.00 - 16.30 uur, woensdag en donderdag van 9.00 - 12.30 uur.
Afspraak: alle dagen van de week, via 14010 of via Rotterdam.nlmijnloket.
Inloop Huis van de Wijk Schiebroek, Hamakerstraat 77 van 9.30 - 11.30 uur.
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Al 40 jaar bij u in de buurt voor: Aankoop - Verkoop - Taxaties

Vrijblijvend advies? Bel of mail ons voor meer informatie
Telefoon 010-418 05 15
www.spindlermakelaars.nl

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

ALLES IS VAN
WAARDE VOOR
KINDEREN MET
EEN BEPERKING

WWW.BLOKSPAPERWORK.ORG
PEPPELWEG 152

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

(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur)
6
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NIEUWE BEHEERDERS VOOR CASTAGNET
De gemeente Rotterdam heeft de exploitatie voor de Castagnet gegund aan het
initiatief De Castagnet. Een groep sociale ondernemers en vertegenwoordigers
uit de wijk Hillegersberg-Schiebroek die als plan hebben om vanaf 1 januari
2018 de Castagnet weer tot bruisend middelpunt in de buurt te maken. Een
cultureel centrum van de wijk, voor de wijk en door de wijk. Groots, lokaal en ter
lering en vermaak.
Het initiatief ziet de Castagnet als een plek in Hillegersberg-Schiebroek waar
mensen zich op vele vlakken kunnen vermaken, kunnen leren én kunnen
genieten van cultuur. Een centrum waar je terecht kunt voor een mooie
voorstelling, een goede bak koffie, een cursus of een eigen initiatief dat je
samen met de buurt wilt ontplooien. Lokaal van karakter, groots in aanbod.

Ter lering en vermaak
Om tot een duurzaam en exploitabel centrum te komen is gekeken naar
een combinatie van commerciële doestellingen gekoppeld aan sociaal
maatschappelijke wensen. Om dit te bewerkstelligen is destijds het initiatief
gestart waarin Kinderopvang Mundo, Talentfabriek 010, Fatimaschool en
Worldfamous Concepten samen werken met als doel om hun werelden met
elkaar te verbinden in praktische, creatieve zin en economische zin. Ze streven
naar een model waarin lokale ondernemers en buurtbewoners zoveel mogelijk
profijt hebben van elkaars bestaan.

Integraal kindcentrum
Een deel van de Castagnet zal onderdeel worden van een integraal
kindcentrum. Dit kindcentrum zal worden vormgegeven door de Fatimaschool
en kinderopvang Mundo. Als integraal kindcentrum zijn zij in staat een
breed onderwijs- en ontwikkelaanbod te bieden voor kinderen van 2½ t/m
12 jaar. Alle mogelijke diensten die noodzakelijk of wenselijk zijn binnen
dit kindcentrum worden, waar mogelijk ingevuld door partners, lokale
ondernemers en buurtbewoners. Hierbij kunt u denken aan culturele activiteiten,
scholingsaanbod en een divers dienstverlenend aanbod (o.a. was- en
strijkservice, afhaalmaaltijden).

arbeidsmarkt. Vanuit deze werkleerplekken zal de horeca worden geëxploiteerd,
het beheer van de verhuurbare ruimten en een deel van de werkzaamheden
in het theater worden gerealiseerd. Het doel is om van het restaurant een
ontmoetingsplek te maken voor jong en oud die zeven dagen in de week
geopend is van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

Theater
De visie van de samenwerkende partners voor het theater is er één met een
lokale functie die ook geprogrammeerd zal worden op basis van de wensen
die er in de buurt leven. Een ware afspiegeling van de buurt is op die manier
terug te vinden op het podium waarbij cultuur en kunst bereikbaar zijn maar
ook de grenzen opzoeken om mensen verder te verrassen, te vermaken en
betrokken te houden. Om dit te realiseren wordt er een lokale cultuurcommissie
samengesteld die voorstellen doet op basis van wat er leeft in de buurt. Deze
voorstellen worden omgezet in een wensenlijst waarbij de buurtbewoners
interactief (bijvoorbeeld via Facebook) hun voorkeur kenbaar kunnen maken.
Naast een eigen programmering wordt er ook gekeken naar samenwerkingen in
de stad.

1 januari 2018
Eind juni van dit jaar werd de aanbesteding gegund aan het initiatief. De
komende maanden zullen de plannen geconcretiseerd worden. Achter de
schermen zal er gewerkt worden aan het opknappen en geschikt maken van
de verschillende ruimten. De horeca wordt opnieuw ingericht en een eerste
aanzet gemaakt voor de programmering na 1 januari 2018. Nieuwsgierige
wijkbewoners kunnen vanaf december al terecht in het restaurant.
Via de Facebookpagina www.facebook.com/decastagnet houden wij u graag op
de hoogte.

Horeca en verhuur ruimte
Naast het intergrale kindcentrum bieden we ook een maatschappelijk
programma dat gericht is op de behoeften van de bewoners in de wijk en wat
zal worden vormgegeven door Talentfabriek010. Dit zal zichtbaar worden door
een divers maatschappelijk aanbod, waarin cultuur, leren en werken de pijlers
zijn. Een belangrijke doelgroep zijn de Rotterdammers met een afstand tot de

PROGRAMMA CASTAGNET september/oktober
Zondag 17 september: Zondagmiddaglounge met Marjolein Meijers
Marjolein Meijers maakt al haar leven lang muziek. Zij staat ruim 40 jaar op de
planken met o.a. De Berini's, Jan Rot en solo met haar twee vaste muzikanten
Walter en Onno Kuipers.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50

Zondag 24 september: Zondagmiddaglounge met Paul Clifton
Zanger-entertainer Paul Clifton maakt van ieder optreden een feest. Door zijn
jarenlange ervaring weet hij exact wat het publiek wil horen, liedjes van toen en
nu, die iedereen mee kan zingen.
Aanvang: 14.30 uur, entree: 4,50
LCC Castgnet, Larikslaan 200; 3053 LG Rotterdam
Reserveren: 010-4225096 of castagnetsenc@rotterdam.nl

Woensdag 4 oktober: Theatergroep Heldhaftig "Ik kom je opeten" (4+)
Ver weg in de ruimte vliegt een enorm monster in zijn ruimteschip. Hij vliegt van
planeet naar planeet en eet niet alleen de bewoners op; nee, hij eet de hele
planeet op!
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50

Zondag 22 oktober: Zondagmiddaglounge
Jong Belegen – “Van Oude Dingen en Mensen die voorbij komen”
Wat kom je allemaal tegen als je het ouderlijk huis gaat opruimen? Wat brengen
al die vondsten teweeg? Een muzikale komedie met nostalgische voorwerpen.
Voor iedereen die graag herinneringen deelt. De zusjes Vera en Judith ruimen
het huis van hun tante op. Op die zoektocht ontdekken ze bovendien een groot
familiegeheim!
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50.
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FEEST!: 25 jaar

KUNSTFESTI

septembermaand vol kunst en cu
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Dat hadden we niet kunnen bevroeden in 1993 toen we de eerste Dag
van het Kunstfestival organiseerden. Destijds nog onder de vleugels van de
bewonersorganisatie en sinds 1996 een zelfstandige stichting. Met een reeks
aan activiteiten. Ieder jaar opnieuw de Dag van het Kunstfestival, maar ook
andere evenementen zoals Het Enige Echte Rotterdamse Smartlappenfestival,
de podiumavonden in Castagnet, de buitenruimteprojecten zoals De Kunstlijn
en De Vensterbank van Schiebroek. We kijken met trots en vooral plezier
terug op de afgelopen 25 jaar. En we kijken vooruit, want er is in deze tijd
vooral behoefte om met elkaar iets moois te ontwikkelen in onze directe
woonomgeving. De afgelopen maanden is er geïnventariseerd welke verzoeken
we in de afgelopen jaren kregen om te organiseren. En die gaan we dus
uitvoeren, vier zaterdagen en een weekend lang is er een evenement van het
Kunstfestival. En het thema voor dit jaar? "Feest!" natuurlijk.

Kunst in de Singel: 2 september

Op zaterdag 2 september openen we de serie evenementen met een bijzonder
project dat ongetwijfeld veel bekijks zal krijgen. Kunst in de Singel is gemaakt
door wijkbewoners en zal de hele maand september te bezichtigen zijn in o.a.
de Kastanjesingel en de vijver aan de Wilgenplaslaan.

Dag van het Kunstfestival: 9 september

KUNST
IN DE
SINGEL

Op 9 september is er van 10.00 - 17.00 uur een groot, kleurrijk en vrolijk
festijn op het Rododendronplein. Hier vindt u de workshops voor de kinderen,
het kinderkookcafé, vele straatartiesten en natuurlijk de kunstmarkt.
Straattheatergroep Hilaria sluit de dag af met een hilarische familievoorstelling.
Laaf u aan de vrolijkheid, de kleuren, de geuren. We gaan er met elkaar een
prachtig feest van maken. Hieronder ziet u het programma voor deze feestdag.

PROGRAMMA
10.00 - 17.00 uur
Kunstmarkt

25 JAAR KUNSTFESTIVAL!
Maak van restafval een vrolijke presentatie en geef je
op bij kis@kunstfestival.nl. Haal een plaat op bij Hubo
Peek aan de Meidoornhof. Op zaterdag 2 september
2017 wordt jouw kunstwerk te water gelaten.
Doen! (deelname is gratis)

Kunst in de Etalage: 4- 30 september

Vanaf 4 t/m 30 september is er Kunst in de Etalage. Veel etalages van winkels
op en rond de Peppelweg vormen een mooie expositieruimte voor onze
wedstrijd. Loop er eens langs en bewonder de ‘cadeaus’ die kunstenaars voor
het jarige Kunstfestival gemaakt hebben! Kunst-in-de-Etalage is een wedstrijd.
Op donderdag 14 september vanaf 20.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in
wijkgebouw Castagnet, Larikslaan 200.

11.00 uur
Officiële opening door de Gebiedscommissie
11.30 - 16.00 uur
De Parade workshops voor kinderen:
Scrap, Xiewel, Kinderkookcafé, Marijke Wessels,
Mad Science, Meemaaktheater
Straatartiesten:
De Flageolettes, Fietsende DJ, Struisvogels,
Muziek Alive, TweedyLidy. Levend Bankstel en nog
veel meer
16.00 - 17.00 uur
Familievoorstelling van
THEATERGROEP HILARIA

Helpende handen zijn bij deze jubileumeditie natuurlijk heel erg welk
8
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IVAL Schiebroek-Hillegersberg

ultuur in Schiebroek-Hillegersberg

lkom!

KUNST in het Park: 23 september

Houtkunstenaar Thijs Coers leert u de fijne kneepjes van houtbewerken. Er zijn
workshops op de zaterdagen 26 augustus en 2 september (volwassenen)en
op 23 september mogen volwassenen én kinderen eindeloos met hout spelen.
Locatie: Wilgenplasplein. Hou voor meer details onze website in de gaten.
I: www.kunstfestival.nl, e: kip@kunstfestival.nl

KUNST
IN HET
PARK

ATELIERROUTE: 16 en 17 september
Dé gelegenheid om kennis te maken met kunstenaars uit ons gebied en hun
werk. De adressen van de ateliers zijn verspreid over Schiebroek-Hillegersberg
en Terbregge. Voor de route is een boekje beschikbaar dat (gratis) verkrijgbaar
is bij o.a. Castagnet, bibliotheek en winkels in Schiebroek-Hillegersberg. Het
boekje is ook te downloaden vanaf onze website www.kunstfestival.nl

KUNSTENAARS ATELIERROUTE
Betty van Schendel		
Jacqueline Mulder		
Maribert Rijken			
Wil Jansen			
Emrys Huntington		
Karen ten Brake			
Petra van der Veer		
Hella de Boo			
Cornelie Paul			
Willem Bijl			
Sandra Touw			
Dorien Verwaaijen		
Martine Boven			
Jeanette Amesz			
Roelie Starink

Atelier Fascino
Margriet Wehrmeijer
Dick Carlier
Marina Radius
Diet van Velzel
Alain Ulmer
Viviane Strik
Hanneke de Jager
Nelleke Hoogenberg
Esther Vogel
Judina Keramiek
PlasArt
Flip Kolet
Marit de Wit

23 SEPTEMBER 2017
WORKSHOPS VOOR VOLWASSENEN EN KINDEREN.
AANMELDEN: KIP@KUNSTFESTIVAL OF TELEFONISCH: 06-22486463
SLOTFEEST in de VIJVER: 30 september
Ter afsluiting van de jubileumactiviteiten trakteert Kunstfestival u op een concert
van het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest in de Goede Herderkerk aan het
Kastanjeplein en aansluitend een dynamische licht- en waterorgelshow in de
vijver! Het concert in de kerk begint om 19.30 uur, het vijverconcert om ca.
20.45 uur. Beide concerten zijn gratis toegankelijk.

ATELIERROUTE SCHIEBROEK-HILLEGERBERG 2017
Kijk voor meer informatie op www.kunstfestival.nl

Meer informatie: info@kunstfestival.nl of tel. 06-22486463
www.leven-in-schiebroek.nl /september-oktober 2017
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speciale aanbieding!

JUWELIER Y. COMMEREN

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

Proef onze
Mooie
Huiswijn
TARANI
- Tarani Malbec rood
- Tarani Sauvignon blanc
- Tarani Gamay rose

€ 5,

95

maakt uw party compleet!

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

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

Dotterbloemstraat 19		

Fax.010 - 422 65 99

3053 JV Rotterdam		

info@boboverhuur.nl

Tel. 010 - 422 29 13		

www.boboverhuur.nl

			

10

www.leven-in-schiebroek.nl /september-oktober 2017

SCHIEBROEK VAN TOEN

(deel 45)

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Dat Schiebroek een dorp blijft is wel bekend. Juist daarom is wil men er
(komen) wonen. In de jaren vijftig was er enorme woningnood en Schiebroek
was een van de plekken waar in hoog tempo woningen werden gebouwd.
Weliswaar revolutiebouw – de woningen zijn veelal gewoon op en worden
vervangen door eigentijdse nieuwbouw – maar in die tijd voor veel mensen een
echt woonparadijs. Mevrouw Vaessen (1933) kwam in die tijd met haar gezin
wonen in Schiebroek. Leest u hier haar verhaal.
"Mijn man en ik kwamen allebei uit het Nieuwe Noorden, achter de Gordelweg.
We zijn in 1958 getrouwd. Na ons huwelijk trokken we in bij een zus van mijn
man aan de Van Maanenstraat; we moesten zegge en schrijve 82 treetjes
op naar onze woning. Mijn schoonouders kregen hier in Schiebroek een
woning. Dat herinner ik me nog goed, want het was een hele gebeurtenis. In
december 1958 ontvingen zij uit handen van de heer Aad Kamps, destijds
voorzitter van de R.K. Bouwvereniging Voor het Huisgezin en wethouder Roel
den Dunnen, officieel de eerste sleutel van een kleine bejaardenwoning aan
de Adriaan Kluitstraat. De wethouder woonde aan de overkant van de Ringdijk,
op Buitenzorg. In diezelfde periode moesten wij uit onze inwoning omdat mijn
schoonzus en zwager een kapperszaak aan de Asserweg begonnen (kapper
Krijnen). Wij hebben ons toen erg ingespannen om hier ook een woning te
krijgen en dat lukte!"

Een nieuw begin
"In 1960 konden we verhuizen naar een mooie flat aan de Asserweg, wat waren
we blij! Onze oudste zat op de Bambi kleuterschool in de dependance aan de
Van Enckevoirtlaan, daarna ging hij naar de Stephanusschool. Heel de flat liep
‘s ochtends leeg om naar school te gaan.
We bezochten de Verrijzeniskerk, natuurlijk eerst in de noodkerk aan de
Moltzerstraat/Teldersweg. Pastoor Betjes herinner ik me goed, en zeker ook
kapelaan Maurits, die heel wat stof deed opwaaien toen hij besloot te trouwen
en dus moest uittreden. Daarover kregen wij een brief van mijnheer pastoor.
Ons tweede kind werd geboren op de dag dat de eerste paal werd geslagen
voor de Verrijzeniskerk aan de Wilgenplaslaan, een memorabele dag."
"De melkboer kwam bij ons aan de deur, evenals de schillenboer, maar die

Mevrouw Vaessen woont nog steeds met plezier in Schiebroek

stopte na een aantal jaren. Als er een baby geboren werd in het portiek, dan
kreeg het kind een ‘portieklakentje’; je ging met de pet rond en kocht daarvoor
een lakentje en een sloopje. Als er een kind ziek werd, bijvoorbeeld mazelen of
rode hond, dan kon je er vergif op innemen dat alle kinderen in het portiek de
ziekte kregen. Niemand had een televisie in die tijd, met uitzondering van de
familie Slieker. Zij waren eigenaar van de electriciteitszaak Croon. Daar mochten
de kinderen weleens naar de televisie kijken."
lees verder op pagina 13

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

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl
www.leven-in-schiebroek.nl /september-oktober 2017
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ADMINISTRATIEKANTOOR

J . W. M E K K I N G
Wij verzorgen voor u uw:

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

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!

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

12
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DUBBEL FEEST OP 30 SEPTEMBER 2017
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
In september is er voor de 25ste keer Kunstfestival, daar heeft u in ons blad
al het nodige over gelezen. En ook deze maand, de maand van het jublileum
besteden we daar aandacht aan. Maar dat is niet het enige jubileum dat deze
maand gevierd wordt: de Goede Herderkerk staat er deze maand maar liefst
zestig jaar!
De kerk met zijn markante toren en zijn ligging als op een eiland in het
water is een herkenningspunt voor heel Schiebroek. Geen wonder, want het
gebouw ligt precies in het middelpunt van de wijk. Dat is indertijd door de
Hervormde kerk Rotterdam die het gebouw heeft laten bouwen, bewust zo
gedaan. Een plaats in het hart van de wijk, een plaats waar vele activiteiten
met en voor de wijk kunnen plaatsvinden. Zo kon de locatie uitgroeien tot een
centraal activiteitencentrum, was de gedachte. Zoals natuurlijk de zondagse
kerkvieringen, maar ook toneel- en filmavonden, een bibliotheek en ruimtes voor
bijvoorbeeld jeugdactiviteiten. Een multifunctioneel gebouw moest het worden,
al kende men dat woord toen nog niet.
Dus werd er niet alleen een kerkgebouw neergezet, maar ook een zalencentrum
met een grote zaal met toneel, een foyer voor hapjes en drankjes en een aantal
kleinere zalen voor allerlei andere bestemmingen. En die zijn er in de loop
der tijd veel geweest. Toneelvoorstellingen voor de jeugd, huwelijksfeesten,
schoolhuisvesting van kleuteronderwijs tot de middelbare school die nu is
uitgegroeid tot het Melanchthoncollege, en zelfs een balletschool, van alles
heeft gebruik gemaakt van de ruimtes rondom het kerkgebouw.

Kloppend hart

Saxofonist Ruud Bergamin en kerkorganist Jan Hendrik van der Kamp

En nu, zestig jaar later, is het niet anders. Nog steeds luidt op zondagmorgen
de klok voor de dienst en zijn er kerkelijke vieringen en activiteiten. De
Goede Herderschool heeft er klaslokalen, er is een kinderdagverblijf en een
buitenschoolse opvang; bridgeclubs en andere verenigingen zoals de Fotoclub
Schiebroek zijn er actief en de zalen worden veelvuldig gehuurd voor activiteiten
als vergaderingen, huwelijksfeesten etc. De Goede Herderkerk mag zich nog
steeds het kloppend hart van de wijk noemen.
Dat wil de kerk graag samen met de wijk vieren. Daarom kan op 30 september
vanaf 14.00 uur iedereen een kijkje in de vele ruimtes van het complex
komen nemen. Wie sportief is aangelegd en over voldoende durf beschikt kan
misschien zelfs de 37 meter hoge toren beklimmen! Op de (veilige) begane
grond zijn activiteiten georganiseerd zoals een expositie van de Fotoclub en om

16.00 uur is er een jazzconcert op het landelijk bekende orgel van de kerk. Een
ongebruikelijk soort concert voor een kerkgebouw: een jazzconcert van orgel
(Jan Hendrik van der Kamp) en saxofoon (Ruud Bergamin). Alle reden om de
brug aan het Kastanjeplein over te steken en eens lekker rond te neuzen.
Maar dat is nog niet alles. Er is immers ook dat andere jubileum, dat van het
Kunstfestival. Daarom is er die avond om 19.30 uur in en rond de kerk een
programma van het jarige Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg. Het slotfeeest
in de vijver, voorafgegaan door een concert in de kerk door het Rotterdams
Symfonisch Blaasorkest, waarbij iedereen welkom is.
Nieuwsgierig geworden? Aarzel dan niet en kom op 30 september a.s. naar de
Goede Herderkerk en geniet van wat actief Schiebroek te bieden heeft!

vervolg pagina 11 Schiebroek van Toen (deel 45)
Gouden rijtje
"De mooiste herinneringen heb ik aan het ‘gouden rijtje’, de eengezinswoningen
aan de Van Bijnkershoekweg. Wij kwamen daar met ons gezin in augustus 1968
te wonen. We woonden er met veel plezier met een aantal families bij elkaar.
We kaartten en we kibbelden. Het eerste rijtje aan de Van Bijnkershoekweg
werd bewoond door ‘keurige’ gezinnen, dat was de uitdrukkelijke wens van
de woningbouwvereniging Voor het Huisgezin. Samen met de andere families
zoals de dames Mackenbach, Verspeek, De Kruif en De Lange woonden we er
met veel plezier. Wij woonden tussen De Kruif en Van de Haterd. In die tijd was
er nog veel weiland, de koeien stonden soms op de weg en die gingen voor
geen auto opzij. In 1971 werd ons vierde kind geboren. We hebben er 34 jaar
gewoond, wat een heerlijke tijd was dat. De kinderen speelden er altijd en ik
weet nog goed dat ik over een plankier moest om boodschappen te doen. De
Wilgenborgh was nog in aanbouw. De omgeving kon je gerust ‘kaal’ noemen; het
heeft wel een aantal jaren geduurd voordat het echt groen werd.

Er waren in die tijd nog niet veel winkels, mijn schoonvader liep regelmatig naar
de Schieweg om boodschappen te doen. Het was fijn dat mijn schoonouders
hier zo dichtbij woonden.

Jubileum
"Volgend jaar kunnen we een jubileum vieren, want dan bestaat SchiebroekZuid 60 jaar. Ik ben nu 83 jaar en woon nog steeds met heel veel plezier in
Schiebroek. Niet meer in het 'gouden rijtje', want dat is inmiddels gesloopt en
vervangen door nieuwe, mooie eengezinswoningen."

Reageren?
Wilt u reageren op dit verhaal? Bel of stuur dan een briefje of een e-mail naar:
redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. Telefoon:
010-422 77 28. E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl

www.leven-in-schiebroek.nl /september-oktober 2017
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advertorial

Ook veel nagedacht tijdens de vakantie?
Ken je het gevoel dat je 'vastloopt' in je denken over iets dat je bezighoudt?
Dat je gedachten in dezelfde rondjes blijven draaien, zonder dat je verder komt?
Gesprekken met Denkplaats kunnen je verder brengen.
In Schiebroek heeft Ariane van Heijningen haar bureau voor
praktische filosofie DENKPLAATS geopend. Een bijzondere plek
waar je terecht kunt om stil te staan bij de belangrijkste onderwerpen
uit je dagelijkse leven zoals werk, vriendschap, liefde, geld en familie.
Denkplaats: een veilige haven
“Veel van waar we dagelijks mee te maken hebben, bekijken we
nooit van een afstand. We gaan gewoon door. Soms is dat de beste
manier om de dag door te komen. Maar soms zorgt het er ook voor
dat we onze weg kwijt raken. Dan heb je een veilige plek nodig om te
landen. Jouw uitgangspunten te (her)vinden. Je eigen route opnieuw
te bepalen. In gesprek met de ander. Denkplaats is zo’n plek.”
Wat maakt Denkplaats uniek?
“Jij bent de expert. Dat is hét uitgangspunt van mijn aanpak; de
wijsheid zit in jóu, niet in de zogenaamde deskundige tegenover je.
Ik heb geen inhoudelijk oordeel over wat je bij mij komt onderzoeken.
Ik heb geen antwoorden voor je. Ik stel vooral vragen.”

Ariane van Heijningen

Je stelt vooral vragen?!
“Inderdaad. In gesprekken help ik je je eigen adviseur te zijn. Het antwoord op de vraag of je van baan wilt
veranderen, of je orgaandonor wilt zijn, het overspel van je partner wilt vergeven en hoe ver je verantwoordelijkheid
voor je zieke vader reikt, moet je echt zelf bepalen. Gebaseerd op je eigen overtuigingen. Maar die overtuigingen
vinden en verantwoorden kan enorm lastig zijn. Daarom ben ik er. Om je te daarbij te helpen.”

“In gesprek met Ariane ontdekte ik stapje voor stapje de essentie van wie ik ben en wil zijn. Ik dacht dat
eigenlijk wel zo’n beetje helder te hebben, maar tijdens de gesprekken werd ik me meer bewust van mijn
aannames en overtuigingen. Ariane hielp mij buiten mijn kaders te kijken.”
Suzanne, adviseur onderwijs
De eigen wijsheid? Draait het daarom?
“Absoluut. Het kennen van jezelf en dat wat je werkelijk belangrijk vindt is de basis. De sleutel tot jouw beste versie
van het leven.”
En als mensen een afspraak bij je willen maken?
“Bel of mail me gerust. Of struin nog even rond op mijn site. De vakantieperiode is voor veel mensen een tijd
waarin ze stil hebben gestaan bij hoe hun leven eruitziet en wat er ‘echt toe doet’. Dat kan aanleiding zijn om
contact op te nemen. Dan kijken we of er een klik is en of Denkplaats wat voor je kan betekenen.”
Ariane heeft een beroepsopleiding gevolgd tot filosofisch practicus aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in
Leusden. Daarnaast werkt zij als praktisch filosoof voor organisaties. Ariane heeft ruime ervaring als manager, coach en
procesbegeleider. Sinds 2016 bestaat haar bureau DENKPLAATS.

ariane@denkplaats.nl
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www.denkplaats.nl

wekkend, man of vrouw, van jong tot oud. Kortom: u kunt ze niet vooraf
herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen en zich voorstellen als medewerkers van
Thuiszorg of energiebedrijf, of als nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen,
bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het kan ook zijn dat ze u iets
willen aanbieden. Over deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom
klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter niet foppen, want ze willen
maar één ding en dat is bij u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader soms zijn het er meer - dat u wordt afgeleid en wanneer hij of zij weer weg is,
ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.

CSI SCHIEBROEK
BABBELTRUCS
Vaak wordt aan ons de vraag gesteld: kunt u ons vertellen of het veilig wonen
is in Schiebroek? Vragen die naar boven komen bij de aankoop van een
nieuwbouwhuis op de Peppelweg of bij een andere gelegenheid. Het antwoord
daarop is uiteraard niet sluitend te geven. Wat voor de een geen punt is, blijkt
voor de ander weer een enorm issue. De laatste tijd zijn er in Schiebroek weer
diverse meldingen van “babbeltrucs” geweest en dat is iets waar wij ons wel
zorgen over maken. Door ons wijkteam is en wordt er in diverse 55+ huizen in
Schiebroek een uitgebreide voorlichting gegeven om te voorkomen dat mensen
hier slachtoffer van worden. Ondanks deze inspanningen blijft het zich relatief
veel in Schiebroek voordoen.

Tips!
Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen. Helaas
zijn het vaak ouderen die slachtoffer worden van babbeltrucs. Oplichters en
dieven proberen u van alles op de mouw spelden met maar één doel: bij u
binnenkomen en u iets afhandig maken. Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet
in de haak is, maar dat u het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord te
staan of binnen te laten. En toch… laat nooit onbekenden binnen!
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriendelijk ogend tot vertrouwen-

sbo

Wat kunt u het beste doen?
Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld.
Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie het is en
wat hij of zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstandhouder.
Of laat een deurspion monteren. Zo kunt u zien wie er voor de deur staat zonder
uw deur open te doen.
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs.
Ook als iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Heeft
iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak.
Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.
Laat nooit zomaar mensen uw huis binnen.
Om aan buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan
niet in paniek. Blijf altijd rustig en probeer met praten de man of vrouw naar
buiten te krijgen. Kijk goed naar de man of vrouw en probeer te onthouden
hoe hij of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk dan door het raam waar ze heen
lopen. Bel direct 112 en vertel uw verhaal.
Loop nooit met iemand mee naar buiten.
Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u,
terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent.
Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen om uw spullen te stelen.
Wijkagenten Schiebroek: Martin van der Heijden, Frits Knulst
E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl

Leven in Schiebroek

LIDORGANISATIES:
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
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

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

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

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

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 26 oktober 2017. U kunt uw kopij vóór 25 september 2017 inleveren op het redactieadres
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80,
3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
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Meesterlijk in vertrouwd (ver)bouwen!
Aannemingsbedrijf E.J. Bouwmeester is al sinds drie generaties werkzaam in Rotterdam
en omstreken. Binnen ons vakgebied voeren wij complete verbouwingen, restauraties en
nieuwbouw uit. Ook het dagelijks onderhoud hoort daar bij. Al met al bieden wij u het hele
pakket, van A tot Z. Onze afspraken komen we na én we vinden het vanzelfsprekend om
kwaliteit te leveren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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