
Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie 
invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt en wat de 
gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de 
inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Hillegersberg-Schiebroek leuker en beter maken.

Buiten schaken bij Borgsate

Leden van de vereniging en bewoners kunnen - als 
het weer het toelaat - voortaan samen buiten schaken 
in Schiebroek. Frank van Zutphen (voorzitter van 
SV Erasmus) vertelt over het bewonersinitiatief 
‘met de schaaksport naar buiten’. Wij schaken 
normaliter elke maandagavond in Laurens Borgsate. 
Het leek ons een goed idee om daar iets extra’s 
aan toe te voegen waar ook bewoners uit de buurt 
gebruik van kunnen maken. Bij Borgsate ligt een 
prachtig terras waarop het grote schaakbord en de 
stukken goed gebruikt kunnen worden. We kunnen 

daar op een mooie zomeravond buiten schaken. 
Of een introductiemiddag organiseren met een 
uiteenzetting over de grondbeginselen van schaken. 
Maar ook voor toeschouwers een beroemde en 
interessante schaakpartij uit de historie naspelen. En 
misschien zijn er scholen met belangstelling voor de 
schaaksport. Er zijn vast wel schakende leerkrachten 
te vinden die hun leerlingen buiten een schaaklesje 
willen geven.’ Schaakvereniging Erasmus schaakt elke 
maandagavond vanaf 20.00 uur in Laurens Borgsate. 
Meer weten? Kijk op www.sv-erasmus.nl.

Schaken een sport voor oude mannen achter een wiebelend tafeltje in een slecht verlichte ruimte? Welnee! 
Schaken is voor iedereen en binnenkort kan het in Schiebroek zelfs buiten. Schaakvereniging Erasmus 
bedacht een bewonersinitiatief voor een groot buiten-schaakspel.

Timmerclub aan de Teldersweg

‘Het is zó leuk om te doen’ vertelt Lilian van Honk. ‘Er 
wordt volop getimmerd, gezaagd en geklust. Laatst de-
den we een project over het heelal en uiteindelijk hin-
gen de op schaal gemaakte planeten aan het plafond. 
Dat maakt iets ongrijpbaars als het heelal begrijpelijk. 
Er zijn geen vaste opdrachten waar kinderen aan 
werken, ze bedenken en beslissen zelf wat ze willen 
doen en maken. Dat denk- en klusproces begeleid ik, 
met zoveel mogelijk uitdaging voor de kinderen. Het 
belangrijkste idee is dat je alles kunt leren. De eerste 
keer lukt figuurzagen voor geen meter en na een jaar 
lukt álles.’ In februari start een nieuwe groep op de 
woensdagmiddag en later ook op vrijdagmiddag. Aan-
melden en informatie: www.lilianvanhonk.nl.

Lilian van Honk begeleidt timmergroepen voor kinderen vanaf 5 jaar. Onlangs verhuisde ze met haar 
activiteiten naar de Teldersweg 90. Op maandag- en donderdagmiddag van 15.15 tot 17.30 uur wordt daar 
na schooltijd geklust.

Lilian van Honk en ‘haar’ timmerclubkinderen hebben er lol in! 

De spelers van schaakvereniging Erasmus in diep gepeins over hun volgende zet.

Bewoners, gemeente en politie schouwen (inspecteren) 
een aantal keer per jaar op vaste locaties in 
Hillegersberg-Schiebroek. De uitkomsten (cijfers 
tussen 1 en 5) van de schouw worden gebruikt voor 
extra inzet in bepaalde plekken. Bewoners zijn van 
harte uitgenodigd om mee te doen. Een schouw 
duurt ongeveer twee uur, de route wordt op de fiets 
afgelegd. De volgende schouw in het Kleiwegkwartier 
is op woensdag 3 februari om 10.00 uur. Verzamelen 
bij De Duikelaar aan de Anthony Duyklaan 9.

Meer informatie

www.rotterdam.nl/HiS

14 010

gebiedscommissies@rotterdam.nl

facebook HiSRdam

twitter @HIS_rdam
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Schouwen Kleiwegkwartier
De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek 
vergadert elke maand. Op dinsdag 16 februari 
om 20.00 uur is de eerstvolgende vergadering. De 
locatie is de Willem van den Hoonaardzaal aan de 
Argonautenweg 23. Wilt u inspreken? Dat kan. U 
kunt zich nog tot vijf minuten voor aanvang van de 
vergadering aanmelden. Maar ook als toehoorder 
bent u welkom. Kijk voor meer informatie op 
www.rotterdam.nl/his onder het kopje 
gebiedscommissie.

Commissievergadering

Mevrouw Metselaar 100 jaar

Een bijzonder feest

70 jaar getrouwd

Op 17 december werd mevrouw Metselaar 100 jaar. Zij vierde haar verjaardag twee 

keer. Op de dag zelf was er een familiediner en twee dagen later een drukbezochte recep-

tie. Volgens een van haar zoons heeft ze de beide dagen zitten stralen en genieten.

Mevrouw Van der Hoek werd geboren op 19 december 1912 en vierde onlangs dus haar 

103e verjaardag. Ze had een heerlijke dag met haar kinderen en (achter)kleinkinderen 

om zich heen. Mevrouw vertelde haar bezoek honderduit over alles wat ze heeft meege-

maakt in 103 jaar.

De heer en mevrouw Van Harrewijnen waren op 9 januari zeventig jaar getrouwd. 

Namens de gebiedscommissie bood Nico van Esch het stralende ‘platina echtpaar’ een 

bloemetje aan. 
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Hillegersberg-Schiebroek

LET OP: Gebied aanpassen
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