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LEVEN in SCHIEBROEK

FEBRUARI/
MAART
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Een nieuwe lente, een nieuw begin...
woensdag 9 maart 2022

FORUMAVOND VERKIEZINGEN
WIJKRAAD SCHIEBROEK
Maak kennis met de kandidaten!
www.leven-in-schiebroek.nl

ACRODENT tandtechniek en tandartspraktijk
*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten
OPENINGSTIJDEN:

maandag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:

06-215 333 42

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

ADMINISTRATIEKANTOOR

J . W. M E K K I N G

Dames- en herenkapsalon
Schoonheidssalon
Pedicure en 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,-!
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam.
Tel 06-51882243, www.petra-salon.nl

www.bloemsierkunstsjerp.nl

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

VERKIEZINGEN WIJKRAAD SCHIEBROEK
Van de redactie
Er komen 39 wijkraden door heel Rotterdam. Ze vervangen
de gebiedscommissies, wijkcomités en huidige wijkraden. De
leden worden verkozen tijdens de wijkraadverkiezingen op 16
maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezing.
In Schiebroek heeft een elftal kandidaten zich gemeld voor
de wijkraadsverkiezing. De wijkraad Schiebroek kent zegge en
schrijve zeven (7) plaatsen, dus u mag écht gaan kiezen. Vanaf
pagina 8 kunt u kennismaken met de kandidaten, Zij vertellen
iets over zichzelf, hun betrokkenheid bij Schiebroek en wat zij
voor verwachtingen/dromen hebben.

Forumavond
Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek organiseert op
woensdag 9 maart een Forumavond waar u met de kandidaten
kunt praten over wat u belangrijk vindt, wat u bezighoudt
en wat u van hen verwacht. De avond wordt gehouden
in wijkcentrum De Buurvrouw, Larikslaan 200 (ingang
Kastanjesingel) en begint om 20.00 uur. De koffie/thee staat
voor u klaar. Vergeet niet uw qr-code mee te nemen, want dat
is helaas nog nodig. Er zijn ca. 70 plaatsen beschikbaar.

Onze kandidaat
Vanuit de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek is
Ton van Eijsden kandidaat voor de Wijkraad Schiebroek.
Ton heeft inmiddels een lange staat van dienst. De
afgelopen acht jaar heeft hij Schiebroek vertegenwoordigd
in de gebiedscommissie namens BewonersHiS!, het
samenwerkingsverband van de vijf bewonersorganisaties in
Hillegersberg-Schiebroek. BewonersHiS! haalde bij de laatste
verkiezingen als niet-politieke partij het grootste aantal zetels.
Van Eijsden heeft het vele werk met grote inzet, deskundigheid
en betrokkenheid gedaan.

Verdiensten
Als oud-politiechef heeft Ton ruime ervaring op het gebied van
veiligheid, ruimtelijke ordening en verkeer, maar hij schroomt
niet zich op andere zaken te storten als dat nodig is. Ton is
een rustige en prettige partner die zich ten volle inzet voor de
belangen van de bewoners in Schiebroek. Daarbij opereert hij
niet alleen: bestuur en lidorganisaties van Leven in Schiebroek
fungeren als klankkast en werken graag met hem. En mocht
u hem nog niet kennen: Ton stelt zich, evenals de andere
kandidaten, graag aan u voor (zie pagina's 8-11).

TON VAN EIJSDEN
kandidaat voor de wijkraad
namens sbo Leven in Schiebroek

woensdag 9 maart 2022

FORUMAVOND

VERKIEZINGEN
WIJKRAAD SCHIEBROEK
Aanvang: 20.00 uur
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Kiezen voor Wijkraad Schiebroek
Wijkteam Schiebroek
Schiebroek en mobiliteit
Maak kennis met de kandidaten
voor Wijkraad Schiebroek
Schiebroek van Toen
Breuk overleg vliegveld

Maak kennis met de kandidaten!
Wijkcentrum De Buurvrouw
Larikslaan 200
koffie/thee staan voor u klaar

Vergeet uw qr-code niet!
organisatie: sbo Leven in Schiebroek, info@leven-in-schiebroek.nl
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DE INTERIEURSPECIALIST
VERF | BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN
SHUTTERS | RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING | SCHUIFDEURKASTEN
U vindt bij ons het mooiste behang, sfeervolle gordijnen,
onderhoudsvriendelijke vloeren, praktische raamdecoratie
en kwalitatief hoogwaardige verf. Al onze producten
worden op maat gemaakt. Heeft u zelf geen tijd om
alles te installeren? Geen probleem! Wij komen bij u
meten, monteren en/of leggen op een moment dat het u
uitkomt. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

OOK VOOR DESKUNDIG KLEUR- & INTERIEURADVIES!

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK SCHIEBROEK
- Heeft u pijnklachten door uw kunstgebit?
- Zit uw kunstgebit los?
- Is uw gezicht veranderd?
- Breekt uw kunstgebit regelmatig?
- Is uw kunstgebit verouderd?

Kunstgebitten

Voor al uw vragen omtrent uw kunstgebit kunt u bij ons terecht.
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak met de heer Spliethoff.

Reparaties

Klikgebit

Tandprothetische praktijk
Schiebroek

Kastanjeplein 101
4

3053 CB Rotterdam

Tel: 010-818 30 43

tppschiebroek.nl

Wijkteam Schiebroek...
Marijke van Seventer

D

e wijkagenten van Schiebroek kun je gewoon in je
eigen buurt tegenkomen. Maar toen wij vanwege de
lockdown niet meer zo vaak buiten kwamen besloot
de gemeente ons een folder te sturen met informatie over
wat wijkagenten doen en de namen van die van ons erin. Een
goed idee! Maar helaas ging het met de bezorging zo hier en
daar mis. Reden genoeg om het politiebureau in de Frederik
Hendrikstraat te bezoeken en met de juiste mensen te spreken
en voor zover nog nodig aan u voor te stellen!

Dapper drietal
Frits Knulst, Regina Wilmink en Desiree Groenland vormen
samen het wijkteam Schiebroek, zoals u in de folder kunt
lezen als u die ontvangen hebt. Frits werkt al jaren voor de
wijk, Regina is drie jaar geleden aangetreden en Desiree is
er ook al meer dan een jaar bij. Zij was daarvoor al jeugd- en
schoolagent in onze wijk en wijkagent in Overschie; alle drie
hebben al jaren hun sporen verdiend als wijkagent. Zij zijn
het aanspreekpunt voor de wijk voor allerlei zaken waarin de
politie een rol kan spelen. Anders gezegd, u kunt hen zien en
aanspreken als er iets is. Dat geldt voor bewoners, maar ook
voor winkeliers, ondernemers, verenigingen, scholen en niet te
vergeten al die maatschappelijke instanties waar u in de wijk
mee te maken kunt hebben. En omgekeerd, een wijkagent
moet weten bij wie hij/zij terecht kan als er iets is in de wijk.
Veel mensen kennen dus, goed contact kunnen maken en
goed zijn in het uitwisselen van informatie.

Lastige tijd
Dat werd met de coronacrisis wel ingewikkelder, aldus het
team. "Kon je vroeger gewoon even ergens binnenlopen en
even bijpraten, al dan niet met een kop koffie erbij, nu werd
het allemaal vergaderen op afspraak, digitaal. En dat geeft
toch afstand. Op het bureau zelf werd het ook ingewikkeld

met allerlei nieuwe regels en protocollen. Dat ging over
voorschriften voor schoonmaakdoekjes tot de vraag of en hoe
je met zijn tweeën dienst mag doen in de surveillancewagen.
Maar ook contacten met bewoners werden moeizamer:
huisbezoeken, het vaak o zo nodige kijkje achter de voordeur
om te weten wat er speelt, het werd moeilijker en killer met
die mondkapjes voor. Onder druk van de coronamaatregelen
werd de verhouding van de mensen onderling ook anders:
toenemende stress door bezorgdheid over corona en de
beperkingen zorgden ook nogal eens voor een kort lontje.
Was je normaal overdag veel van huis, nu zat je met de
hele familie thuis te werken en/of online lessen te volgen.
Dat gaf spanningen, soms ook met de buren, variërend van
klachten over geluidsoverlast tot complete burenruzies. Dat
betekende dat de wijkagenten er vaker er op uit moesten om
te bemiddelen."

Oud- en nieuw
"Ongetwijfeld zijn incidenten zoals de brandstichting bij de
Stefanusschool in de oudejaarsnacht en het gebruik van veel
zwaarder vuurwerk, daar mede aan te wijten. Helaas speelde
dit in voorgaande jaren ook al. Dienst doen in oudejaarsnacht
betekent voor de politie dat iedereen de hele nacht van hot
naar her rijdt. Landelijk zegt men dat het over het algemeen
een relatief ustige jaarwisseling is geweest, maar voor onze
wijkagenten was het dat zeker niet,"

Preventie
"Vroeger gingen we zo eens per jaar naar de scholen toe om
een lesje te geven over de gevaren van vuurwerk, maar helaas
hebben we niet meer genoeg mensen om dit soort dingen te
doen. We zijn al jaren onderbezet en zouden maar wat graag
die vacatures vervuld zien. Zodat, als het allemaal weer wat
soepeler is met die corona, we weer meer tijd hebben om in de
wijk ons gezicht te laten zien en aangesproken te worden door
wie ons nodig heeft. Want dat is en blijft onze kerntaak!"
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Maandag t/m vrijdag open van 8:23 - 17:00 uur | www.buurvrouwrotterdam.nl | 06 18 90 88 06

Beleef het mee

Pluk de dag

Festival

zaterdag 12 maart 2022
Het creatieve 65+festival
Een middag vol muziek-,
theater- en kunstworkshops.
Inclusief een rondleiding door
het monumentale pand van
SKVR Ringdijk. Meld je snel aan!
Ga voor alle informatie en inschrijven naar

skvr.nl/plukdedag
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PERSONAL SHOPPING

SCHIEBROEK EN MOBILITEIT
Marijke van Seventer
Mobiliteit is de naam van de gemeentelijke afdeling die over
verkeer gaat. Mobiliteit betekent ook beweging. En wat hadden
wij graag verteld dat er beweging zit in de verkeersproblemen
van Schiebroek. Maar helaas….

De fietsoversteekplaats en het kluitje
Het meest recente verkeersprobleem is de
fietsoversteekplaats over de Ankie Verbeek-Ohrlaan bij de
Hazelaarweg. Die is naar de mening van velen niet voldoende
veilig, al voldoet hij wel honderdmaal aan de eisen van de
wet. De minister, bij monde van Rijkswaterstaat (RWS), gaf
ons daarin gelijk: aanvullende maatregelen zijn opportuun,
staat in de beslissing op ons bezwaarschrift. Maar omdat
RWS en de aannemer met ons van mening verschillen wat er
dan wél moet gebeuren hebben wij een brief aan wethouder
Bokhove geschreven. Met het verzoek om een snel antwoord,
want veiligheid is een dringende zaak. De wethouder heeft
gereageerd met de mededeling dat zij de brief doorstuurde
aan de afdeling Mobiliteit, de ambtenaren die eerder het
verkeersbesluit hadden opgesteld. Dezelfde ambtenaren die in
samenspraak met RWS hadden besloten dat het plaatsen van
grotere haaientanden bij de oversteek voor de fietsers en een
bord waarop je je snelheid af kon lezen voor de automobilisten
voldoende zou moeten zijn. De uiteindelijke beantwoording van
onze brief door de wethouder was dan ook geen verrassing:
de eerdere beslissing van de afdeling Mobiliteit werd letterlijk
herhaald, maar nu met de handtekening van de wethouder
eronder. Je kunt je afvragen of de wethouder – druk bezig
met de verkiezingen – zelfs maar de tijd genomen heeft om er
ook maar één keer zelf naar te kijken, laat staan onderzoeken.
Anders gezegd: we worden met een kluitje in het riet gestuurd.
Maar LiS laat het er niet bij zitten: daarvoor is de veiligheid van
onze fietsers een té groot goed! Wordt vervolgd.

Plaswijck: the never ending story...
Het volgende brandende verkeersprobleem van de wijk is
natuurlijk de parkeerproblematiek Plaswijckpark. Weet u het
nog? Sinds Plaswijck van 150.000 naar 450.000 bezoekers en
meer per jaar gegroeid is, is er sprake van ernstige overlast
in het zomerseizoen van auto’s die op zoek zijn naar een
parkeerplaats in onze wijk . Dat varieert van filerijden, parkeren
op verboden plaatsen tot gevaarlijke situaties omdat de
automobilisten slechts oog lijken te hebben voor een mogelijk
parkeergaatje en u, als u niet oppast, van de sokken rijden.
De gemeente meende aanvankelijk dit probleem te kunnen
tackelen met het aanleggen van 34 extra parkeerplaatsen, want
daartoe was de gemeente verplicht vanuit een procedure bij
de Raad van State. Onderzoek gaf echter aan dat er wel 200 tot
300 extra plaatsen nodig waren om het verkeer op te vangen.
En dit buiten de topdagen om! En dan hadden we het alleen
nog maar over automobilisten en niet over de soms wel twaalf
bussen tegelijk die ‘s middags de schoolreisjes komen ophalen.
In 2015 zijn de besprekingen hierover begonnen, telkens
vertraagd en uiteindelijk stil gelegd door de gemeente.
Totdat eind januari ineens het bericht kwam dat de gemeente
nu toch echt die 34 plaatsen aan wil gaan leggen. En die andere
tweehonderdzoveel? Daar wil de wethouder Bokhove, dezelfde
als van die fietsoversteek, nu niet meer de vingers aan branden:
te kort voor de verkiezingen om zo’n ingrijpende beslissing te
nemen, stelt zij. Je zou denken dat de wethouder daar toch vier
jaar lang de tijd voor heeft gehad, net als haar voorganger die
ook niet over de hobbel van die verkiezingen heen kwam. De
leefbaarheid van de wijk, de veiligheid van niet-automobilisten,
het lijkt er allemaal niet zo toe te doen.
We hadden al lang in de gaten dat die mobiliteitskwesties in
Schieboek een chronisch probleem zijn voor de gemeente.
Maar kijkend hoe ermee wordt omgegaan kan je toch alleen
maar concluderen dat de behandeling Gronings is.
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INGRID

Vriendwijk
8
Mijn naam is Ingrid Vriendwijk, 58 jaar en woonachtig in
Schiebroek-Zuid. Ik ben eigenaresse van Lorena Thuiszorg
B.V. en Stichting Perla’s Vriend. Beide zijn gevestigd aan de
Teldersweg 255 in Schiebroek. Ook ben ik uitvaartverzorgster
en vrijwilliger bij verschillende stichtingen.
Wat ik graag zou willen samen met mijn medewijkraadslieden,
is de sociale cohesie in de wijk proberen terug te brengen,
zowel voor jong als oud.
Tevens wil ik proberen de Teldersweg weer levendig te maken
en te laten zien dat het een gevarieerde winkelstraat is met
verschillende ondernemers.

De parkeergelegenheid bij het Plaswijckpark moet nu eens
structureel worden aangepakt. Ook wil ik aandacht voor het
parkeren op het Meijersplein. Ik zou het heel mooi vinden
als Zestienhoven op termijn zou sluiten en daar een mooie
woonwijk voor in de plaats zou worden aangelegd.
Veel aandacht moet nog worden besteed aan de verdere bouw
van de A16-A13. Het Schiebroekse Park, een pareltje in de
buurt, mag daar zeker geen verdere schade van ondervinden.
Aandacht moet er ook zijn voor de winkelleegstand in
winkelstraten Peppelweg en Teldersweg. Dit geeft een
armoedig gezicht en dat dient zoveel mogelijk te worden
voorkomen. Al heel lang wordt gesproken over een
opknapbeurt dan wel slopen van de woningen in SchiebroekZuid, maar Vestia laat weinig van zich horen op dit dossier.

DIRK

Breedveld
3

FRED
Laforêt
10
Mijn naam is Fred Laforêt, kandidaat voor de wijkraad
Schiebroek. Ik woon al sinds mijn 8e jaar in HillegersbergSchiebroek. Sinds enkele jaren ben ik met pensioen, heb 45
jaar bij de gemeente Rotterdam gewerkt in verschillende
functies o.a. bij de Deelgemeente Centrum als wijkregisseur en
klachtencoördinator en bij Gemeentewerken.
Schiebroek is een groene wijk die in beweging is en waar het
goed wonen is. Dat moet zo blijven. Bomen die worden gekapt
moeten worden herplant, dan wel dient hetzelfde aantal in
de wijk te worden teruggeplaatst. Er zijn veel bouwprojecten
bezig. Dat is goed want leegstand geeft alleen maar meer
troep en ergernis. Dat moet voorkomen worden. Bij de nieuwbouw of vernieuwing van scholen moet goed worden gekeken
naar het vervoer ernaartoe zodat de overlast minimaal is.
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Mijn naam is Dirk Breedveld. Ik kom uit een ondernemersgezin
en ben zelf na een loopbaan in het bedrijfsleven overgestapt
naar de Rijksoverheid, waar ik werk als beleidsadviseur
bouwregelgeving en bouwkwaliteit. Naast mijn werk ben ik al
langere tijd actief in diverse maatschappelijke nevenfuncties.
Ik heb ervaring met besturen en zet mij graag in voor
maatschappelijke belangen, groot en klein.
Voor Schiebroek zie ik de nodige aandachtspunten op het
gebied van leefbaarheid waar ik mij voor wil inzetten.
Door de verbinding tussen de A13 en de A16 in combinatie met
groeiambities van de luchthaven komt het recht op rust en
schone lucht in Tuinstad Schiebroek steeds meer onder druk te
staan. Voor het behoud van het groene imago van Schiebroek
zullen er uiteindelijk keuzes gemaakt moeten worden.
Leefbaarheid dus, gezamenlijk met de noodzakelijke
verduurzaming van onze wijken. Vanuit mijn werk heb ik hier de
nodige ervaring mee, o.a. wat duurzame renovaties betreft.
Voor middenstand en horeca zie ik ook de nodige
mogelijkheden, zeker nu we zien dat er steeds meer jonge
gezinnen naar Schiebroek trekken. Het moet mogelijk zijn
om alle winkelpanden op de Peppelweg bezet te houden
en eventuele knelpunten hiertoe moeten zoveel mogelijk
opgelost worden. En ook voor andere ondernemers bied ik
graag een luisterend oor om te weten te komen waar zij zoal
tegenaan lopen.Kortom: genoeg te doen en vooral ook nog
genoeg te luisteren naar wat er speelt in onze wijk!

WOENSDAG 9 MAART
OOR WIJKRAAD SCHIEBROEK

TON

van Eijsden

5
Ton van Eijsden, bestuurslid van Leven in Schiebroek, zit nu
twee termijnen namens de gezamenlijke bewonersorganisaties
Bewoners!HiS in de gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek. Hij stelt zich nu beschikbaar voor de nieuw te
vormen wijkraad Schiebroek. Wat is zijn motivatie?
Wat heb ik met Schiebroek? Welnu, ik woon nu bijna 50 jaar
in de fijnste wijk van Rotterdam. Een wijk waar ik ook lange tijd
met veel plezier heb gewerkt op verschillende vakgebieden
en beleidsterreinen. De kennis en jarenlange ervaring op onder
meer bestuurlijk gebied leidden er toe dat ik bestuurslid werd
van de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek.
In de gebiedscommissie - en hopelijk straks in de wijkraad
- heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk voor het gebied
te realiseren. Een van de grootste verdiensten is dat we de
woonsituatie en andere sociaal-maatschappelijke problemen
in een gedeelte van Schiebroek-Zuid op de ambtelijke en
politieke agenda’s hebben gekregen. Maar er ontbreekt nog
een heel belangrijke voorziening: Schiebroek heeft als enige
wijk in Rotterdam nog steeds geen fatsoenlijk Huis van de Wijk.
Verder is het belangrijk dat Schiebroek haar nog altijd dorpse
karakter kan blijven behouden. In het belang van ons mooie
Schiebroek en haar bewoners en ondernemers hoop ik mijn
inzet en werk voort te mogen voortzetten in de Wijkraad.
Mag ik daarvoor op ook uw stem rekenen?

YASMINE
Koubei
11
Mijn naam is Yasmine, ik ben 22 jaar jong, geboren en getogen
in Schiebroek. Ik heb op de Fatimaschool gezeten, nu ben ik
hbo-verpleegkundestudent en zit ik in mijn afstudeerfase.
Daarnaast ben ik al enkele jaren burgerhulpverlener.

Ik heb mij kandidaat gesteld voor de wijkraad Schiebroek
omdat ik vind dat de mening van de bewoners ertoe
doet. Dit geldt voor de volwassenen maar absoluut ook
voor de jongeren. Door een berichtje via sociale media
of aangesproken te worden op straat kan er op een
laagdrempelige manier contact worden gemaakt met mij en
kunnen we samenwerken.
Ik wil mij hard maken voor het realiseren van een clubhuis waar
iedereen welkom is en in het bijzonder de jongeren, omdat er
voor hen niks is in de wijk waar zij kunnen samenkomen. De
weinige speelplaatsen voor de kinderen moeten uitgebreid
worden met meer speeltoestellen. De leefbaarheid en
veiligheid in bepaalde delen van Schiebroek moet snel
verbeterd worden.
Schiebroek is dan een nog prettigere wijk om in te wonen.

ADRIAAN
Pieterson

9
Al geruime tijd ben ik actief in Schiebroek: naast mijn werk zat ik
in de periode 1991-2011 heel wat jaren in de deelgemeenteraad
Hillegersberg-Schiebroek. Na mijn pensionering in 2014 ben ik
met veel plezier vrijwilligerswerk gaan doen: carrièrecoach voor
jongeren (JINC), bestuurslid Speeltuin de Torteltuin, vrijwilliger
bij koffie-uurtjes in Laurens Borgsate en meehelpen tijdens
Cleanups van ‘Schiebroek Gewoon Schoon’. Sinds 2019 ben ik
lid van de gebiedscommissie en betrokken bij de ontwikkeling
van het Buurtverbeterplan Schiebroek-Zuid.
Ook Schiebroek kent uitdagingen op het gebied van
leefbaarheid, wonen, welzijn en veiligheid waarvoor allerlei
organisaties vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage
leveren. Maar het vraagt zeker ook de inbreng van bewoners.
Zo is ook het Buurtverbeterplan tot stand gekomen: voor maar
ook mét bewoners. Om echt werk van de wijkdemocratie te
maken zouden we daarom veel meer de kennis en ervaring van
bewoners over hun woon- en leefomgeving moeten benutten:
zij vormen namelijk de ‘Wijsheid van de wijk’. Dat geldt niet
alleen voor Schiebroek-Zuid, maar voor heel Schiebroek: een
wijk die daarmee zeker nog aan waarde kan winnen. Om dat
voor en met bewoners mogelijk te maken wil ik me in de
wijkraad gaan inzetten.
Een oudgediende, maar nog niet uitgediend.
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DIT ZIJN DE KANDIDATEN VOOR

GERBEN
van Dijk
1
Beste Schiebroekers, ik ben Gerben van Dijk, 46 jaar,
getrouwd en vader van drie tieners. Ik woon ruim 23 jaar
in Rotterdam, waarvan nu acht jaar met veel plezier in
Schiebroek. Afgelopen 4 jaar ontdekte ik als burgerlid van
de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte voor de
ChristenUnie hoe nuttig en goed het is om actief te zijn in het
bestuur van de stad. Daarnaast werk ik als zelfstandige aan
nieuw leven voor bestaande (monumentale) gebouwen: van
brugwachtershuisjes tot kerken. Ik stel me kandidaat voor de
wijkraad omdat ik graag actief bijdraag aan een zorgzaam,
mooi en veilig Schiebroek. Door de stad wordt vaak jaloers
naar onze groene wijk gekeken. Wat wonen we samen op
een mooi stukje Rotterdam! Daarom ga ik voor een wijk waar
ieder tot bloei kan komen en waar mensen zich thuis voelen.
Een paar ideeën: er is ruimte voor groei in onze wijk. Ik ga voor
goede groei. Dat betekent dat we echt luisteren naar elkaar
en Schiebroekers een belangrijke stem hebben in de keuzes.
Laat het groene en rustige karakter van onze wijk uitgangspunt
blijven. Laten we investeren in duurzame woningen, goede
voorzieningen en vooral ook: investeren in en met elkaar!
Meer weten: https://linktr.ee/gerbenvandijk

HENK
Diemer
7
Mijn naam is Henk Diemer. Geboren en getogen in het
Kleiwegkwartier en sinds 1979 met veel plezier woonachtig in
Schiebroek. Een fijne wijk om te wonen en je kinderen op te
zien groeien, in mijn geval drie dochters. Werkzaam geweest in
het onderwijs, achtereenvolgens als onderwijzer, directeur en
ten slotte directeur-bestuurder. In die laatste functie had ik ook
een school in de wijk Schiebroek onder mijn hoede.
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Daarnaast heb ik een lange carrière als vrijwillig brandweerman
achter de rug. Vijfentwintig jaar heb ik als brandmeester leiding
mogen geven aan de Schiebroekse brandweervrijwilligers.
Bescheiden meen ik dan ook te mogen zeggen dat ik door
allerlei contacten Schiebroek redelijk goed heb leren kennen.
Schiebroek is een wijk die bestaat uit twee delen: SchiebroekZuid en Schiebroek-Noord. Een plek van welvaart, maar ook
een plek waar een voedselbank noodzakelijk is en bewoners
zich zorgen maken over de dag van morgen.
Fijn dat het gemeentebestuur gekozen heeft voor een systeem
van fijnmazige wijkraden. Hoe dichterbij, hoe beter er kennis
kan worden genomen van dingen die de Schiebroekse
bewoners belangrijk vinden. Ik zet mij daar graag en van harte
voor in.

CIANA
Kokos
2
Mijn naam is Ciana Kokos; ik ben 16 jaar. Mijn inzet is om van
Schiebroek een bruisende gemeenschap te maken voor
iedereen. We zijn heel aardig op weg. Maar er kan nog veel
meer. Ik wil het liefst een omgeving waar alle leeftijdsgroepen
leuke dingen kunnen doen. We bewegen nog te veel langs
elkaar en niet samen. Ik sta voor ieders input open. Het is erg
belangrijk dat iedereen gehoord en begrepen wordt.
Samenwerken vind ik belangrijker, want samen kom je verder.
In mijn straat zijn de mensen erg aardig en helpen elkaar. Zo
wordt het een leukere plek om te wonen. Samenwerking is zo
belangrijk om de wijk beter te maken, zoals bijvoorbeeld het
Lupine park. Ook ik heb met mijn buurt aan het park geholpen
en het ziet er nu prachtig uit. Dit soort successen horen overal
in de wijk thuis!

Geen LiS-magazine ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar:
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Als u een nee/nee-sticker op de
brievenbus hebt, mogen wij het blad
niet bezorgen!

WIJKRAAD SCHIEBROEK (VERVOLG)

RON

BERENT

6

4

Vermeulen

Schiebroek, een wijk voor iedereen!
Graag stel ik me even voor, Ron Vermeulen, getogen in
Schiebroek. In de afgelopen bijna 60 jaar heb ik Schiebroek
zien veranderen, maar gelukkig heeft de wijk zijn karakter
met veel groen en water kunnen behouden. Ik heb acht jaar
als raadslid in de deelgemeente Schiebroek-Hillegersberg
gezeten. In die tijd heb ik middels moties en amendementen
een aantal positieve veranderingen teweeg kunnen
brengen om onze wijk leuker te maken, zoals aanbrengen
van fietsparkeergelegenheden bij de metrostations en de
Peppelweg, aanbrengen bloemsierpotten op de Peppelweg,
het laten bouwen van een voetbalkooi en skatepark bij de
Hazelaarweg en niet te vergeten het tot standkomen van het
Gedenkbos in het Schiebroekse Park. In het Gedenkbos kunnen
nabestaanden hun dierbare gedenken met het aanplanten van
een boom. Inmiddels staan er al meer dan 200 bomen.
Als ik gekozen word in de wijkraad wil ik me weer volledig
inzetten voor Schiebroek, de voorzieningen uitbreiden en
komen tot een wijk, waar iedereen zich thuis voelt. Respect en
veiligheid zijn daarbij belangrijke voorwaarden.
Samen leven en met elkaar werken aan een wijk voor ons
allemaal.

Stapelkamp

Schiebroek moet een plek zijn waar we met elkaar fijn wonen.
Het is een prachtige wijk, ruim opgezet en met veel groen en
water. Ik ben Berent Stapelkamp en ik wil mij ervoor inzetten
de gemeente scherp te houden en Schiebroek ook mooi
te houden. Ik ben geboren en getogen in HillegersbergSchiebroek en woon sinds 2015 in Schiebroek. Er ligt zwerfvuil
in de winkelstraten en de parken, stoepen en wandelpaden
zijn soms te gevaarlijk voor iemand met een rollator en er zijn
corporatiewoningen die wel een likje verf kunnen gebruiken.
Daar kan de gemeente met vele partijen vaak wat aan doen,
en daarom doen de verkiezingen er ook toe. Maar niet alleen
de gemeente is actief in Schiebroek, ook vele mensen steken
hun handen uit de mouwen. Ik ken de wijk op mijn duimpje,
ben via Fonds C. de Boer betrokken bij de kinderboerderij,
via het woon-zorgproject van Timon bij het leven van jonge
ouders, en help eens in de maand mee met kindersportproject
SchieMove op het pleintje bij de Stephanusschool. Ik was van
2013 tot 2018 burgercommissielid van de deelraad en later
gebiedscommissielid van Hillegersberg-Schiebroek en heb
mij in die tijd altijd hard gemaakt om Schiebroek op de kaart te
zetten bij het College, de Raad en de ambtenaren. Dus laat uw
stem horen en “Laat Stapelkamp het werk afmaken!”

WAT DOET DE WIJKRAAD?
De wijkraad is het middelpunt in de samenwerking tussen wijk
en gemeente. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties
en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor zaken
die in de wijk spelen en belangrijk zijn. De wijkraad brengt
verschillende groepen in de wijk samen, luistert naar wat er in
de wijk leeft en zorgt ervoor dat iedereen in de wijk mee kan
doen.
Wijkraad, gemeente en het wijknetwerk maken met elkaar
een wijkakkoord. Het bestaat uit een wijkplan waarin staat wat
er de komende tijd moet gebeuren om de wijk te verbeteren
en er worden afspraken gemaakt hoe de wijk kan meedoen
bij stedelijke onderwerpen die betrekking hebben op de
wijk. Ook adviseert de wijkraad hoe de gemeente ervoor

kan zorgen dat wijkbewoners direct bij plannen worden
betrokken.
Mijn.Rotterdam is het digitale platform waar bewoners straks
alle informatie kunnen vinden over bewonersinitiatieven, waar
een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend en waar
kan worden gestemd op ingediende bewonersinitiatieven.
Maakt u liever geen gebruik van digitale diensteverlening
dan kan dat ook via een formulier. Voor bewonersinitiatieven
gelden straks nieuwe regels: via het wijkakkoord geeft de
wijkraad algemene kaders voor toetsing en die zijn leidend.
Er moet nog veel worden uitgewerkt en verduidelijkt, maar
daarom is ook besloten dat het jaar 2022 een overgangsjaar
is. Volg alle ontwikkelingen op www.leven-in-schiebroek.nl
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JUWELIER Y. COMMEREN
VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!
Ook voor uw reparaties zoals: goud,
zilver, horloges en klokken, vakkundig
gerepareerd mét garantie. Rijgen en
knopen, taxaties... U kunt bij ons natuurlijk ook de batterij van uw
horloge laten vervangen. Kortom, bij
ons bent u aan het juiste adres!

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

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)
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Schiebroek van Toen
Margot Leeninga

I

n de vorige editie hebt u kunnen lezen over het Raadhuis
van Schiebroek. We vonden in het archief nog een prachtig
verhaal van een oud-ambtenaar van de gemeente Schiebroek,
opgetekend door Ans ten Hoope.

Oude Raadhuis Schiebroek
Aan het woord is Phillip Vrijman, voormalig ambtenaar van de
gemeente Schiebroek. Hij vertelt: "Schiebroek en Hillegersberg
waren eerst één gemeente. Het oude Raadhuis stond aan de
Kleiweg. Het bestond uit twee boerenwoningen en verdiende
de naam Raadhuis eigenlijk niet. Van 1905-1919 was de heer
J. Bos burgemeester van Schiebroek en Overschie. Van 1920 1924 was Jhr. Volkert Huibert de Villeneuve burgemeester van
Schiebroek en Hillegersberg en van 1924-1941 nam mijnheer
D'Hont de taak van burgemeester op zich. Op 1 mei 1925 kreeg
ik mijn betrekking in het Raadhuis. Als ik nog aan dat oude
Raadhuis denk, zie ik nog altijd de kruideniersjongen met fiets
en al de sloot inrijden. Een paar dagen voor een belangrijke
dag werd er een aanplakbiljet op het Raadhuis gehangen. Het
kondigde de komst van de Commissaris van de Koning aan.
Hij zou audiëntie houden in het Raadhuis. Toen de dag kwam
was iedereen netjes gekleed. De burgemeester in jacquet
met ambtsketen en de politieagent, de heer Naayen, had ook
zijn nette pak aan met de verdiende medailles. Er stopte een
grote auto met daarin de kabinetschef en de Commissaris.
De laatste liep meteen op agent Naaijen af. Hij had aan de
medailles gezien dat ze samen in Atjeh hadden gediend. Zijn
naam was Sweerts de Landas Wyborgh (CvK van 1911-1928);
hij werd opgevolgd door Jhr. Mr.Dr. van Karnebeek (CvK van
1928-1942). We kregen te horen dat er een eigen gemeentehuis
in Schiebroek kwam. Hiervoor zou ook het hele archief
overgebracht worden. Dit was een hele klus, want het lag
opgeslagen in vele wasmanden."

Raadhuis Schiebroek
"Op 22 april 1930 was de feestelijke opening van het Raadhuis

(deel 70)

aan de Ringdijk. Hier kwam ik als eerste te werken met ene
mijnheer Van der Knaap. Later, toen er acht man werkten,
werd ik afdelingschef over burgerbevolking, militaire zaken en
verkiezingen. Hierbij was ik ook ambtenaar van de burgerlijke
stand. Boven in het Raadhuis was de Raadszaal, eronder het
Secretariaat. Mjn afdeling lag aan de straatkant en in de kelder
van het gemeentehuis woonde de conciërge en waren de
politiecellen ondergebracht. Het grote glas-in-loodraam aan
de zijkant is een geschenk van de burgerij bij de opening. Aan
de voorgevel zie je het wapen van Schiebroek. Als je om het
Raadhuis liep, kwam je bij Algemene Zaken."

Politie
"Het was voorschrift dat er per 1000 inwoners één politieagent
moest komen. Op enig moment hadden wij zeven mannen.
Agent Naaijen (veldwachter in Schiebroek van januari 1901
– november 1929, red.) was geen marinier maar een oudfuselier. Hij kreeg in 1929 van het gemeentebestuur een
gouden horloge met inscriptie en een daarbij behorende
gouden ketting. In 1939 werd ik belast met zaken zoals
kostwinnersvergoeding. Dat kwam door de mobilisatie.
Later in de oorlog kreeg het Gemeentehuis de taak als
distributiekantoor te fungeren."

Annexatie
"Schiebroek werd in 1941 geannexeerd. Ditmaal ging het archief
geordend en wel naar de Mathenesserlaan (Gemeentearchief
Rotterdam, red.). Nadat in Schiebroek het Gemeentehuis werd
opgeheven ben ik in Hillegersberg gaan werken, Aan het eind
van mijn periode had ik 8000 paartjes getrouwd. En zoals bij
ieder beroep maakte ik het nodige mee. Ik herinner me nog
dat de bruid in zo'n geagiteerde toestand verzeild raakte dat
ze haar bruidsboeket in het gezicht van haar schoonmoeder
sloeg."

Reageren
Wilt u reageren op dit artikel of wilt u uw verhaal vertellen over
Oud-Schiebroek, laat het dan weten.
E: redactie@leven-in-schiebroek.nl, tel. 06-22486463.

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 Bruna Peppelweg 88a,
Boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122,
Hillegersberg en via info@big-mama.nl
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ONTWIKKELINGEN NOORDRAND SCHIEBROEKSE PARK
Zoals waarschijnlijk bekend is, krijgt het noordelijk deel van
het Schiebroekse Park een nieuwe inrichting. Afgelopen
zomer ontvingen we tientallen reacties over de toekomstige
herinrichting hiervan. Inmiddels zijn ook de resultaten van de
ecologische onderzoeken bekend en voeren we de laatste
landschappelijke analyses uit.

Ontwerp
Aan de hand van bovenstaande resultaten stellen we een
Programma van Eisen (PvE) op. De samenvatting van dit PvE
wordt besprokeni met de klankbordgroep. Het PvE vormt
vervolgens de basis voor het ontwerp dat we in het voorjaar
van 2022 samen met de omgeving gaan maken. Bewoners
uit Schiebroek en 110 Morgen ontvangen hiervoor een
uitnodigingsbrief.

Behoud ecologische waarde
We kunnen wel alvast een tipje van de sluier oplichten. Het
Schiebroekse Park is ecologisch gezien zeer waardevol. Het
nieuwe ontwerp zal aansluiten bij de bestaande kwaliteiten van
het park. Dit betekent dat we ons richten op het behouden en
verbeteren van het bestaande groen en water en een goede
ecologische aansluiting op het recreaduct en de Vlinderstrik
achter de toekomstige A16. Met slim groenbeheer maken
we het park in groene en ecologische zin interessanter voor
mens en dier. Het losloopgebied voor honden blijft bestaan

RAAP JIJ OOK?
Op 19 maart 2022 doen we weer mee met de Landelijke
Opschoondag. Maar eigenlijk is het 365 dagen per jaar
een dag om Schiebroek nog mooier te maken door
zwerfvuil op te ruimen. Sterker nog: als een op de vier
Schiebroekenaren dagelijks een stuk zwerfafval opraapt, is
Schiebroek binnen de kortste keren brandschoon.
Landelijke Opschoondag
zaterdag 19 maart 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Verzamelen voor DOCK, Teldersweg 287
zondag 27 maart 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Verzamelen voor Spindler Makelaars,
Rododendronplein 6a.
Kinderen zijn ook van harte welkom!
Wij zorgen voor de materialen (grijpers, handschoenen,
vuilniszakken etc.) koffie, thee en iets lekkers.
Meer informatie: 06- 41 81 61 13.
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en ook de Schotse Hooglanders blijven. We willen het park
toegankelijker maken voor voetgangers en fietsers. Het gaat
dan met name om het verbeteren van de routes richting het
recreaduct. Op deze manier kunnen wandelaars en fietsers
eenvoudig de Vlinderstrik bereiken. Daarnaast lijken we een
locatie gevonden te hebben voor het uitbreiden van het
Gedenkbos. Dit werken we nu verder uit. Tot slot krijgt een
goede inpassing (mogelijke afscherming) van de toekomstige
Ratelaarweg alle aandacht in het toekomstige ontwerp.
Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider
Wouter Das, via w.das@rotterdam.nl

LENTE UITJE
een Theatraal Verhalenbuffet
FABRIEK FANTASTIEK maakt dit voorjaar een
voorstelling in Theater De Buurvrouw met
verhalen naar recept van bijzondere mensen
uit de wijk Schiebroek. Warme verhalen over
liefde en dromen, troostende verhalen over
vriendschap en gemis, heerlijke verhalen
over culinaire familietradities. Verhalen over
samen herinneren en over de hunkering naar
een feestelijk toetje. LENTE UITJE wordt een
smaakvol avondje uit waarbij de combinatie
theater en lekker eten samen gaan.
Lijkt het je leuk om mee te doen als speler?
Heb je een mooi verhaal dat je graag wil delen?
Wil je meer informatie? Of help je graag achter
de schermen? Laat het ons weten door een mail
te sturen aan: info@fabriekfantastiek.nl, of kijk op
fabriekfantastiek.nl

BREUK IN OVERLEG OVER VLIEGVELD
Marijke van Seventer
Wat velen al voorspeld hadden is op 10 februari gebeurd: de
bewonersvertegenwoordigers voor Rotterdam hebben zich
teruggetrokken uit het participatieoverleg van de luchthaven.
Dat overleg was met steun van de gemeente Rotterdam
opgezet met de bedoeling dat met zoveel mogelijk bij het
vliegveld belanghebbende partijen met zo groot mogelijke
consensus een voorkeurscenario zou worden opgesteld voor
het luchtvaartbesluit voor RTHA. Anders gezegd, het verhaal
dat de ongeveer 25 betrokkenen op papier zouden zetten
zou door RTHA worden gebruikt voor het aanvragen van een
vergunning. In die vergunning komen dan dingen te staan als
tussen welke tijden gevlogen mag worden en hoeveel hinder
(geluid, milieu) toegestaan is.

Tegen groei
Al in 2016 spraken bewoners van Schiebroek zich uit tegen
groei van het vliegveld oftewel tegen grotere geluidshinder
en ruimere vliegtijden. In de afgelopen jaren sloten andere
woonwijken zich hierbij aan, aangezien RTHA door het afwijken
van vliegroutes ook daar (meer) hinder ging veroorzaken. Maar
dat was niet de enige verandering: steeds meer bewoners
spreken zich tegenwoordig ook hardop uit over krimp en zelfs
sluiting. Of dat een meerderheid van bewoners is, is op dit
moment nog niet bekend.

Klemgezet
Op 10 februari is duidelijk uitgesproken dat als het aan
RTHA en de meeste andere partijen aan de overlegtafel ligt
(TUI, Transavia e.d) mogelijke krimp of sluiting niet alleen
niet genoemd gaat worden als mogelijkheid, maar dat het
voorkeurscenario straks 100% inzet op groei! Dat vormde
voor bewonersvertegenwoordiger Hans Schendstok en zijn
vervanger Dirk Breedveld aanleiding om uit het overleg te

stappen: ze hadden onvoldoende vertrouwen dat verder
overleg zou leiden tot een voor hun achterban, de bewoners
van Rotterdam, aanvaardbare einduitkomst.

Noodzakelijk
Dat is niet alleen maar mooi gezegd, het is ook noodzakelijk
voor werkelijke participatie van bewoners: blijven zou officieel
betekenen dat de bewoners van Rotterdam instemmen met
het groeiscenario. Als dan het officiële inspraakproces op
gang komt met indienen van zienswijzen (bezwaren) tegen
dit scenario is de reactie van de Raad van State tegenover
bewoners al bekend. Net als bij de luchtvaartnota heet het
dan: uw zienswijze voegt niets nieuws toe: u had immers via de
bewonersvertegenwoordiging al ingestemd? Hulde daarom
aan bovengenoemde heren: dankzij hun uitstappen uit dit
proces ligt de weg open voor alle bewoners om een zienswijze
in te dienen over het luchthavenbesluit, of ze nu voor of tegen
de door RTHA gewenste uitbreiding zijn.

sbo Leven in Schiebroek
Lidorganisaties:

Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
info@konneksjun.nl
Oranje Comité Schiebroek
info@ocschiebroek.nl
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
info@kunstfestival.nl
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
4meicomité@leven-in-schiebroek.nl
Winkeliersvereniging Schiebroek
info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
info@leven-in-schiebroek.nl

Blok’s Paperwork
www.blokspaperwork.org
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
info@gedenkbosschiebroeksepark.nl
Buurtambassadeurs Schiebroek-Zuid
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com
LiS-contactgegevens
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl
E-mail: info@leven-in-schiebroek.nl

Donaties
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u uw bijdrage storten t.n.v. sbo Leven in Schiebroek.
Redactie
Redactie: Marijke van Seventer, Kees Keller en
Margot Leeninga
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Correcties: redactie
Kopij/advertenties
Het volgende magazine komt uit op
22 april 2022 (onder voorbehoud).
U kunt uw kopij vóór 22 maart 2021 inleveren:
e: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Informatie over advertentietarieven krijgt u bij
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Let op: Hebt u een nee/nee sticker op de brievenbus? Dan mogen wij het blad niet meer bezorgen.
U kunt het afhalen bij wasserij Verboom of bij AH en Plus.
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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S P I N D L E R M A K E L A A RS

Nieuw in de verkoop
V E R KO C H T

€ 725.000 K.K.

€ 925.000 K.K.

€ 495.000 K.K.

Adrianalaan 161

Kastanjeplein 117

Theseusstraat 159

3053 MB Rotterdam

3053 CB Rotterdam

3054 RZ Rotterdam

149 m2 wonen

200 m2 wonen

110 m2 wonen

5 slaapkamers

6 slaapkamers

3 slaapkamers

Zit jouw droomwoning hier tussen?
Bel direct! 010 418 05 15

SPINDLERMAKELAARS.NL

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

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