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Opmerkelijk
Kampioenen?

Zaterdag 17 juni 2006 we hebben gewonnen
hoor! We gaan door, we zitten bij de zestien
beste van de wereld. De kranten schreeuwen
het uit, Oranje, óns? Oranje gaat door naar de
kwartfinales, de wedstrijd tegen Argentinië
doet blijkbaar niet meer ter zake. Nederland
staat op zijn kop ons nationaal team, onze
helden hebben gezegevierd. Even voor alle
duidelijkheid we hebben het hier over voetbal-
lers, gewoon mensen die voor een extreem
hoog salaris plus allerlei bonussen een spelle-
tje spelen, niets meer en niets minder. Goed,
je kunt er de titel Wereldkampioen mee verkrij-
gen, wat overigens niet te hopen is voor de
inwoners van de stad waar deze helden dan
zullen worden binnengehaald. Want in het
kielzog van het 'gouden' team volgen onge-
twijfeld een paar honderdduizend Oranjesup-
porters en een colonne bierwagens, dus tel uit
je winst. Maar genoeg nu hierover; de beslis-
sing is ondertussen gevallen en de glorieuze
intocht gaat (gelukkig?) niet door. Of die er
ook is voor Europa is weer een ander verhaal,
de afgelopen week was er weer eens een top
in Brussel. De leiders van Europa waren hier
bijeen om op kosten van de belastingbetaler
eens lekker te eten en ook nog een beetje te
ouwehoeren over de toekomst van een groot
Europa, of was het nu Utopia? Men begon
weer zachtjes te sputteren over de invoer van
de Europese grondwet of delen daarvan. Men
is blijkbaar alweer vergeten dat de bevolking
daar een jaar geleden met grote meerderheid
nee en non tegen heeft gezegd. Maar ja de
grote leiders, stuk voor stuk gefrustreerd over
het feit dat de eerste en beste voetballer tien
keer zoveel verdient (krijgt) als zijzelf, weten
natuurlijk wat het beste is voor hun burgers,
en voor hun eigen portemonnee en ego.
Neem nu het feit dat er om Frankrijk te plezie-
ren één maal per maand in Straatsburg wordt
vergaderd in plaats van in Brussel. Iedere
maand verhuizen een aantal tonnen papier,
computers en een paar duizend ambtenaren
voor een week naar Straatsburg en daarna
weer voor drie weken terug naar Brussel. Dit
gaat zo al jaren en dit heeft ondertussen al
miljoenen euro's gekost. Er is geen enkele lei-
der die dit eens heeft proberen te stoppen.
Ook onze eigen Jan Peter niet, hij heeft naar
zijn eigen zeggen op de afgelopen top infor-
meel bij zijn collegae geïnformeerd, maar er
was geen draagvlak voor, dus is het niet op de
agenda gezet. De verhuizers en hoteleigena-
ren kunnen dus opgelucht ademhalen het cir-
cus gaat gewoon door met rondreizen en met
het uitgeven van onze belasting centen. Kijk
daarom geloof ik nu niet in het grote Europa,
met Eén regering, Eén leger en Eén grondwet,
dit komt er nooit en alle pogingen daartoe zul-
len de burgers alleen maar onnodig geld kos-
ten. En eigelijk is het maar goed ook dat dit
Europa er niet komt. Want hoe moet dat dan
met onze landelijke voetbalcompetitie? En wat
moeten we in die vier jaar tussen de wereld-
kampioenschappen doen als er geen
Europese kampioenschappen meer zijn?
Nee, we zouden ons Oranjegevoel helemaal
kwijt raken niet doen dus, dat grote Europa, of
wellicht hierom juist wel?

Bram Kleiwegt 

Lachen en opruimen graag! 

Op zaterdag 1 juli opent de Buurttuin in de Willem
van Hillegaersbergstraat 82 de deuren. Om 11.00
uur wordt de buurt opgetrommeld door een sam-
baband waarna deelraadvoorzitter Bert Cremers
een openingswoord spreekt. Daarna doet om
11.30 uur oud-deelraadvoorzitter Monique van
Winsen samen met Diana Heere de aftrap voor
hopelijk vele jaren buurt-tuinplezier. Na de officiële
opening is er voor de hele buurt koffie, wat lekkers,
informatie, een plantenspeurtocht en zijn er voor
de kinderen spelletjes.

Geschiedenis
Al 30 jaar zijn bewoners in dit deel van het
Kleiwegkwartier actief voor meer groen en speel-
gelegenheid voor de kinderen. Zeven jaar geleden
ontstond werkgroep Speelrecht die knokte voor
groen en speelgelegenheid op de plek van het te
slopen zwembad. De kinderen uit deze werkgroep
boden tekeningen van hun speelwensen aan
Monique van Winsen aan. Pas in het begin van
2005 werden gemeentelijke beslissingen duidelijk
en vroeg de werkgroep tijdens een voorlichtings-
avond over 'het zwembad' nadrukkelijk om
inspraak bij de besluitvorming. Vanaf dat moment
zijn zeven bewoners samen met de BOK plannen
gaan maken voor de inrichting van de zwembad-
locatie waarbij via enquêtes de mening van buurt-
bewoners is gevraagd. Met het uiteindelijke plan
kreeg de bewonersgroep een Groeibriljant, een
gemeentelijke subsidie van 10.000 euro om te
investeren in de 'Buurttuin voorheen Zwembad
Hillegersberg'. De aanleg van de tuin startte eind
2005. Na plaatsing van enkele houten speeltoe-
stellen en veel bankjes en groen is de tuin hele-
maal klaar voor gebruik. In een convenant dat
tussen deelgemeente en bewonersorganisatie
BOK werd opgesteld, is beschreven wie verant-
woordelijk is en waarvoor. Groot onderhoud ligt bij
de deelgemeente ('de Werf'), direct beheer en
dagelijks onderhoud bij de BOK-werkgroep

'Buurttuin het Zwembad'. Binnen de werkgroep zijn
4 commissies samengesteld: een sleutelcommis-
sie voor het openen en sluiten van de tuin, een
groencommissie, een activiteitencommissie en
een financiële commissie.

Open
Vanaf 1 juli is de tuin voor iedereen geopend van
9.00 tot 20.00 uur. In de winter wat korter, tot 17.00
uur. Bewoners van allerlei leeftijden moeten elkaar
hier kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten
ondernemen. De kinderen kunnen naar hartelust
spelen in de tuin. Op een spelregelbord in de tuin
kunnen bezoekers de regels lezen. Hoofdregel is:
'Help de tuin mooi, schoon en heel te houden
zodat het een fijne plek blijft voor jong en oud.'
Daarbij wordt iedere gebruiker opgeroepen niet te
schelden of te pesten. Juist om 'lachen, lezen,
eten' en natuurlijk 'opruimen' wordt gevraagd.

Een föhn in de tuin
Loïs Ekhart is één van de actieve bewoners. Zelf zit
zij in de groen-en-materialen-commissie maar was
vanaf het begin betrokken bij de plannenmakerij.
“Rond de Margrietlaan waren in 2002 al bewoners
bezig met een initiatief voor buurtbetrokkenheid, dat
heette Straatleven. Toen  de deelgemeente de
bewoners in de buurt van het zwembad betrok bij
tuinplannen werd ik erbij gehaald door Diana Heere,
bewoner en activiste van het eerste uur. In een straal
van een kleine 800 meter rond het zwembad heb-
ben we samen met enkele andere bewoners
enquêtes verspreid, om ideeën en betrokkenheid te
genereren. Een kerngroep  waarbij ook Harry
Lodders als bomen- en plantendeskundige betrok-
ken werd, is tekeningen gaan maken en beheers-
constructies gaan verzinnen. Om de zoveel tijd
werden die plannen zeer constructief met de deel-
gemeente kortgesloten. 

De deelgemeente en 'de Coolsingel' hebben alles
uiteindelijk financieel rondgekregen en wij kregen
op onze plannen die Groeibriljant-subsidie. Van het

geld is de tuin aangelegd en zijn banken en speel-
toestellen aangeschaft. In de tuin zijn al wat oude
zwembad-dingen verwerkt en we willen daar nog
meer mee doen. Zo willen we onder andere een
föhn uit de dameskleedkamer van het bad in de tuin
verwerken. Er komt nog materiaal waarvoor fondsen
worden gezocht. De banken in de tuin worden vol-
gend jaar mei met mozaïek versierd onder begelei-
ding van Giselheid Schulz, eigenaresse van Atelier
Fascino (Kleiweg). Kunstenares Tereza Andrews uit
de wijk wil samen met andere kunstenaars uit haar
groep  de schutting aanpakken. Het is mogelijk dat
we ook donaties uit de buurt gaan ophalen, bijvoor-
beeld via activiteiten die in de tuin zullen plaatsvin-
den. Er is al een ruw activiteitenplan, zo wordt het
begin van elk seizoen gemarkeerd door een activi-
teit. Al in de planning staan (onder voorbehoud) een
bollenpootdag op 7 oktober. Iedereen wordt die
dag  ook uitgenodigd om alvast oud servies mee te
brengen en in te zamelen voor het versieren van de
mozaïekbanken. Het spreekwoord 'Scherven bren-
gen geluk'  krijgt hiermee een hele nieuwe invulling.
Verder is er een vetbollendag gepland op 6 januari
2007.” Wilt u meer informatie, kom dan zeker naar
de opening op 1 juli. Iedereen van de organisatie is
daar aanwezig en u kunt onder andere foto's bekij-
ken van het ontwikkelingsproces van de Buurttuin
voorheen Zwembad Hillegersberg. 

Jaap van Hoek

BOK op internet
Kijk per 1 juli dan ook op www.bokroterdam.nl

Op 1 juli lanceert de bewonersorganisatie de
eigen website: www.bokrotterdam.nl. De site moet
de informatie- en ontmoetingsplek worden waar
alle bewoners van het Kleiwegkwartier ook op
Internet elkaar kunnen vinden. Naast een informa-
tief gedeelte over de BOK zelf gaat de site ook
nieuwe en oude verhalen en foto's bevatten. Jong
en oud kan bijdragen leveren, door te mailen naar
website@bokrotterdam.nl. De site heeft ook een
pagina waar wijkbewoners via 'vraag en aanbod'
spullen kunnen aanbieden of op het spoor kunnen
komen onder de naam bok-jes & geitjes. Achter
de Buurtkrant-schermen wordt sinds maart hard
gewerkt aan de voorbereidingen van de BOK-site.
De redactie van uw krant doet dit, aangevuld met
een programmeur. Het ontwerpwerk wordt
gedaan door Robin van Holst. Het is niet de
bedoeling dat de site uw Buurtkrant gaat vervan-
gen. Omdat de krant zes keer per jaar wordt uitge-
bracht zal de site vooral als regelmatige aanvulling
dienen. Artikelen uit de krant kunnen met actuali-
teit worden aangevuld en bewoners kunnen zelf
nieuws aandragen.

Buurttuin 'voorheen Zwembad Hillegersberg' 1 juli open

• Hebt u het voornemen om wat meer te gaan 
bewegen, maar weet u nog (steeds) niet hoe 
dat in praktijk te brengen? 

• Wilt u graag op de hoogte blijven van diverse 
roddels in uw buurt?

• Wilt u wat meer contacten rondom uw huis maar 
heeft u geen hond?

• Wilt u graag iets doen voor uw buurt maar heeft 
u maar heel weinig tijd?

Dan hebt u nu de kans!!!

Wij zoeken per direct mensen die zich eens per 
twee maanden een uurtje willen inzetten als 

Bezorger/ster van
de buurtkrant

Wij hebben twee bezorgers nodig voor de 
Edelste-nenbuurt en één voor de Margrietlaanbuurt. 

Het bezorgen gebeurt op vrijwillige basis en het 
kost u ongeveer een uur tijd. De kranten kunt u op
de dag van de bezorging ophalen of ze kunnen op
een afgesproken adres worden afgeleverd. 
De buurtkrant alom gelezen, dus uw bijdrage wordt
ook door de bewoners gewaardeerd!

Voor meer informatie kunt u van maandag t/m 
donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur contact 
opnemen met de BOK telefoon 422 44 45 of mailen
naar bew.org.kleiweg.kwar@hetnet.nl

Kruispunt Kleiweg - Rozenlaan:

aandachtspunt?
In maart en april is het kruispunt Kleiweg-
Rozenlaan weer onder handen genomen. De
ruimte en opstelling voor fietsers is aangepakt bij
café De Snor en voor de zonnestudio.
Voetgangers hoeven zich nu niet meer op alle
oversteekplekken door groepen wachtende fiet-
sers heen te wurmen. Een bijna in het fietspad
staande verkeerslichtmast werd verplaatst. Na
een paar weken afwezigheid is voor de apotheek
de dode-hoek-spiegel weer teruggeplaatst. De
functie van deze spiegel zou door deskundigen
zijn geëvalueerd. De BOK wacht op hun rappor-
tage die de gemeente  zou opsturen.

Omdat tram 4 weer over de Kleiweg rijdt, 
hetgeen overigens door de hele buurt wordt 
toegejuigd, zijn de haltes weer van belang en
daardoor voor wandelaars en fietsers een 
aandachtspunt. De signalering van de tram
werkt goed, zodat volgens uw BOK tram 4
alleen voordelen oplevert.

De BOK blijft de veiligheid in de wijk kritisch vol-
gen en houdt vast aan de fietsopstelstrook bij
de apotheek. 

Opmerkingen over de situatie voor wandelaars,
fietsers, rolstoelers, automobilisten kunt u mai-
len naar info@bokrotterdam.nl of afgeven bij de
wijkwinkel in de Koraalstraat.



Strand in de straat!

De buurt in mijn ogen is wel leuk, omdat ik als ik
uit mijn raam kijk over de Bergse Voorplas en daar
kan je in de zomer (nu dus) heel lekker zwemmen!
Voor kinderen van mijn leeftijd vind ik het voor de
rest wat minder, want de nieuwe speeltuin in het
oude zwembad van Hillegers-berg bijvoorbeeld, is
vooral voor kleine kinderen gebouwd, maar die
worden ook groot en dan is er weer niks te doen.
Wat ik het meest jammer vind is dat er geen 
skate-banen of iets dergelijks in de buurt zijn, want
dat deed ik vorig jaar vooral erg vaak. 

Het leukst van de buurt vind ik dat je bij ons in
de buurt kan zwemmen en wandelen en als je

dan een paar straten verder loopt dat je dan de
Kleiweg hebt met allemaal leuke winkeltjes en
weer iets verder dat je het station op loopt. Er is
op de Straatweg nu ook een nieuwe speelgoed-
winkel gekomen, wat heel fijn is, omdat je nu niet
ergens anders heen hoeft als je een leuk
cadeautje wilt kopen. Je bent ook heel snel in de
stad en snel bij de zwembaden hier in de buurt!
Wat wel vervelend is en wat ook tot grote erger-
nis van de buurtbewoners leidt is dat nu bijna
alle straten tegelijk opengegooid zijn en dan zijn
ze ook nog de brug van de Voor Bergse plas en
de Achter Bergse plas aan het renoveren. Dit
kruispunt is nu echt héél erg gevaarlijk gewor-
den als je wilt oversteken. Het is namelijk heel
eng als er auto's tegelijk met je de brug over

moeten. Er zitten eigenlijk alleen maar nadelen
aan het verbouwen van de riolering op dít
moment. Het is waarschijnlijk beter als het straks
allemaal weer dicht is, maar nu heb je er last
van. Je kunt hier voor de deur namelijk de auto
helemaal niet meer kwijt, de stoep is weg,  waar
planken voor in de plaats zijn gelegd, waardoor
er weer heel weinig loopruimte is, waar ook nog
fietsers overheen moeten. Iedereen moet omrij-
den of met veel gedoe de straat inrijden en dan
weer omdraaien en de straat weer uitrijden.
Hopelijk lost dit probleem zich zo snel mogelijk
op, want er wordt erg veel aan de weg gewerkt,
dus wordt je om 7 uur uit je bed getrommeld
door een grondwaterzuiveringsmachine. Het
zou het leukst zijn als ze de straat hier gewoon

open laten en er een strandje aan de plas van
maken, met allemaal leuke strandstoeltjes en dat
soort dingen, maar dat zal er wel niet in zitten.

Wat ik wel heel fijn vind in de buurt is dat de tram
en de bus hier vlakbij rijden, zodat je heel snel in
de stad en verder kunt komen. Maar het zou nog
leuker zijn als er hier in ons kwartier veel leuke
dingen worden verzonnen om te doen. Zoals
sportactiviteiten en feesten. 

Anne - Claire Berrens

Anne-Claire (13) is de eerste jongeren-estafet-
te-columnist(e) van uw Buurtkrant. Zij heeft de
estafette-pen inmiddels doorgegeven.

----------- Nieuwe rubriek: estafette column -----------

Zoals u ziet staat dit huisje te dromen in het groen.
Aan de tuinplanten te zien is de opname gemaakt
in het voorjaar…. en ja het is echt nu nog te zien
in onze wijk. Meestal laat ik u wat oudere foto's
zien maar nu kan iedereen dat mooie plekje
opzoeken. Neem de tijd voor een wandeling door
onze buurt en u zult daar meerdere mooie plekjes

ontdekken. De vraag luidt natuurlijk: waar staat dit
huisje, wat is er nog meer te zien en wat was er
verder nog  te beleven?

Voor de winnaar ligt een cadeaubon klaar in de
wijkwinkel.

John Hokke

Zoekplaatje & Reacties op zoekplaatje BK3

Antwoorden op zoekplaatje BK 3

In de vorige buurtkrant stond een foto van gebouw
de Smidse op de Straatweg tegenover de
Hillegondastraat, waar later het pand stond van
Engelen-Heere en waar nu weer wordt gebouwd.
Volgens verschillende bewoners was het gebouw
onder deze naam het eigendom van de
Hervormde Gemeente Hillegersberg, in die tijd
nog met een eigen Jeugdraad. In de zeer kleine
bovenwoning woonde de beheerder, Piet
Wijtemans, samen met zijn vrouw Nel en hun twee
kinderen. Dat zou nu als onmogelijk worden
gezien. In de twee zaaltjes aan de voorkant 
werden vergaderingen gehouden, o.a. door de
wijkkerkenraad van de hervormde wijk, Prinses
Margrietkwartier met ds. Beens, later met assisten-
tie van Mevr. Ds. M. van Everdingen. De grote zaal
erachter gaf ruimte voor allerlei zaken voor de
Jeugdraad.  Er werden ook diensten voor jongeren
gehouden. De Jeugdraad had toen ds. Alers als

jeugdpredikant, hij is nu 83 jaar. De zolder 
erboven, op de foto achter het woninkje te zien,
was in gebruik bij de welpen van de Dr. John
Mottgroep (groep 70 zeeverkenners). Deze groep
is in januari 1946, mede door Piet Wijtemans 
opgericht. Toen in eind jaren 60 de Smidse werd
afgestoten werd, voor de welpen en de verkenners
een nieuw gebouw geplaatst aan het Prinsen-
molenpad. De welpen konden ook terecht in de
Oranjekerk die verbouwd werd en waar een zaal
leeg stond. Groep 70 had in Schiebroek een twee-
de Horde welpen, die ruimte hadden in de kelder
van de toren van de Goede Herderkerk. Toen het
nieuwe groepshuis aan de Plas werd ingewijd,
begin jaren '70, kwam de toenmalige wijkpredikant
van de Oranjekerk, ds. H.C. Kranendonk, 250 
gulden geven namens de kerkenraad. 

De heer H. de Koning is uitgeloot en kan een
cadeaubon komen halen bij het kantoor van 
de BOK. 

Een aantal keren per jaar wordt er in onze wijk een
zogenaamde wijkschouw georganiseerd. 8 Juni
j.l. was het weer zover. Gewapend met fiets en
productnormering kaarten gingen mensen van de
deelgemeente, Roteb en twee vrijwilligers van de
BOK op pad om te bekijken hoe het er in het
Kleiwegkwartier voorstaat wat betreft het zwerf-
vuil, het plak- en kladvandalisme en de kwaliteit
van bestrating en straatmeubilair. 

De route die deze keer genomen werd liep van de
Koraalstraat naar de Straatweg. Daarna werd
overgestoken richting de Bergse Rechter Rottekade.
Via het doodlopende stukje
van de Ceintuurbaan werd het
laatste punt van die ochtend
bereikt, het Villapark. Op een
aantal vastgestelde plekken
werd gestopt en bekeken hoe
het er op de verschillende
punten voorstaat. 

Over het algemeen was er een
redelijk goede waardering,
waarbij de mensen van de
BOK wel hun kanttekeningen
hebben gezet over onder
andere het achtergelaten afval
van aannemersbedrijven, het
groen dat wat beter onderhou-
den kan worden hier en daar,
zoals bijvoorbeeld vlak voor
het fietstunneltje bij Station
Noord en plekken waar aan-
hangwagens en dergelijke al lange tijd de parkeer-
vakken onrechtmatig in beslag nemen. Door
deelgemeente en Roteb werden aantekeningen
gemaakt, waarmee zij weer verder aan de slag
kunnen. 

Door de normeringen van deze wijkschouw naast
die van vorige wijkschouwen te leggen wordt in
kaart gebracht of het beter of juist minder goed
gaat wat betreft de bekeken punten. Maar ook
kan er actie ondernomen worden door deelge-
meente en Roteb om de geconstateerde misstan-
den te verhelpen. Door beide partijen wordt
uiteraard gestreefd naar een schone, veilige wijk,
waar de bewoners met plezier kunnen leven.  

Helaas waren, behalve de vrijwilligers van de
BOK, geen bewoners van het Kleiwegkwartier bij
de schouw aanwezig. Jammer, want die bewoners
zijn de mensen die uiteraard het meeste weten
over wat er in onze wijk speelt. Zij kunnen dan ook
als geen ander aangeven waar verbeteringen
mogelijk zijn. Daarom is afgesproken dat de deel-
gemeente duidelijker zal aangeven wanneer er
weer een wijkschouwing zal worden gehouden,
zodat ook u eens mee kunt gaan om uw mening
te geven. Dit zal gebeuren middels een aankondi-
ging in de Postiljon, maar ook wij zullen u hierover
informeren via onze website (www.bokrotterdam.nl)

Het is volgens ons zeker de moeite waard, want
natuurlijk is het Kleiwegkwartier voor veel mensen
al een fijne wijk om in te wonen, maar het kan 
altijd beter! 

Mocht u interesse hebben; de volgende wijk-
schouw wordt gehouden op donderdag 7 sep-
tember a.s. We vertrekken per fiets om 10.00 uur
vanaf  Koraalstraat 19. U bent van harte welkom
om mee te gaan. Meldingen over bijvoorbeeld
zwerfvuil, graffiti of verstopte afvalcontainers kunt
u overigens doorgeven via de Klachtentelefoon
van de Roteb, Gemeente Rotterdam: 0800-1545.

Lisa Doornbos

Wijkschouw in het
Kleiwegkwartier

Kleiweg 147
3051 GN  Rotterdam

Tel. winkel 010 2 850 850
Tel. postkantoor  010 4 189 723 

Openingstijden winkel: Ma. t/m Vr.
8.30 u tot 18.00 u
Za. 8.30 u. tot 17.00 u

Openingstijden Postkantoor: Ma. t/m Do.
8.30 u tot 17.00 u
Vr. 8.30 u. tot 18.00 u
Za. 8.30 u tot 14.00 u

Algemene fax: 010 2 850 730
E-mail: jwanner@wxs.nl
Internet: www.bruna.nl

ALLE AFHAAL 
PIZZA’S EN PASTA’S € 5,--

Kort bericht
In de herhaling: haagbeuken verhuisd

Eind februari werden 4 haagbeuken uit de
Duizendschoonstraat na een groot transport 
herplaatst in het Melanchtonpark. De bomen
staan daar inmiddels, flink gekortwiekt, 
weer volop in het blad. In de eerste bestuurs-
rapportage 2006 van onze deelgemeente is
onder meer te vinden wat deze verhuizing
gekost heeft. Uit de bestemmingsreserve 

herplantplicht zijn de kosten à € 15.871,-- 
gefinancierd. 

De tortelduiven die de haagbeuken bewoonden
zijn blijkbaar meer gehecht aan hun woonom-
geving dan aan het soort boom. Inmiddels
heeft een koppeltje tortels zich genesteld in
een Catalpa (boltrompetboom). Voor de tortel-
duiven hadden de kosten in ieder geval niet
gemaakt hoeven worden .....

Het schouwteam met van links naar rechts:
Roald (DG), Lisa (BOK), Monika (DG) en Arie (Roteb)



Corry van de
gelijknamige die-
renwinkel begon
in 1974 met een
dierenwinkel en
trimsalon op het
Zwaanshals.
Toen daar groot-
scha-lige renova-
tie plaatsvond is
ze op zoek
gegaan naar een
nieuwe locatie.
Ze kwam terecht

in de voormalige slagerij met de karakteristieke
erkers. Al 20 jaar is ze nu aan het Bergpolderplein
gevestigd. Sinds 1998 leidt Corry samen met
mede-eigenaar Perry Burg, Corry´s dieren- en
duivenspeciaalzaak.

In mei 2005 kwam de naastliggende groentewin-
kel beschikbaar en werd besloten tot uitbreiding.
Perry en Corry hebben de plannen al klaar voor de
nieuwe inrichting. “De knaagdierenhoek wordt
verplaatst naar de Kleiwegzijde, daar komt een

etalage, zo kun je vanaf de straat de konijnen en
cavia´s goed zien. Midden in de winkel komt een
forse aquariumwand met een groot assortiment
tropische vissen en goudvissen. Natuurlijk verko-
pen we ook kameraquaria en toebehoren. De
vogelhoek wordt verplaatst naar de erker aan de
Juliana van Stolberglaan. Tenslotte de toonbank,
die komt centraal in de winkel te staan, “daarvan-
daan kunnen we straks alle hoeken van de winkel
overzien” aldus een enthousiaste Corry. Een groot
deel van de verbouwing en inrichting wordt in
eigen beheer uitgevoerd. Het duurt echter nog
even voordat alles echt klaar is. “ We wachten nog
op de vergunning om de voorgevel aan het
Bergpolderplein aan te pakken. De erkers worden
opgeknapt en verfraaid en de smalle toegangs-
deur willen we graag vervangen door een automa-
tische schuifdeur. Er komen hier vrij veel ouderen
met een rollator of ouders met een buggy, dan is
zo´n schuifdeur een stuk makkelijker”.

Naast haar werk in de winkel is Corry ook nog
actief voor de ondernemersvereniging Kleiweg. In
haar rol als Secretaris bezoekt Corry nieuwe
leden, houdt ze de correspondentie bij voor de

vereniging, vraagt vergunningen aan, notuleert
vergaderingen én is ze vaak betrokken bij allerlei
evenementen op de Kleiweg en Bergpolderplein.
Voor elk evenement wordt een eigen commissie
ingesteld die de zaken organiseert. Zoals de
Oldtimerdag die dit jaar op 18 juni plaatsvond. 

Corry´s echtgenoot restaureert Oldtimers, hoofd-
zakelijk Borgwards en zo is in 2005 het idee voor
de eerste Oldtimerdag ontstaan. De tweede editie
was iets anders van opzet dan de eerste. Zo was
er nu een braderie, een veertigkoppig a-capella-
koor ´de Mainport barbershop-singers´, de fan-
tastische Seasound bigband, een klimwand en

een leuke foto-expositie van motoren waarop zelfs
de opa van Ron Zijlaard nog voorkwam. Voor de
Oldtimers was een attractieve toertocht van 40
kilometer uitgezet die van de Kleiweg naar onder
andere Overschie en Bergschenhoek leidde.
“Herman van Tweewielercentrum Kleiweg” heeft
de route vooraf uitgestippeld en de deelnemers
waren na afloop heel enthousiast. Ook de buurt
heeft het een erg leuk evenement gevonden, er
was een ontspannen sfeer en mede dankzij de
medewerking van de politie is ook de tweede
Oldtimerdag een succes geworden. Ondanks het
mooie weer, vaderdag en WK hadden we meer
bezoekers dan vorig jaar! Zoals alle initiatieven
wordt ook de Oldtimerdag geëvalueerd, we leren
elke keer weer wat bij. “In ieder geval staat ook
volgend jaar weer een Oldtimerdag op de agen-
da” besluit Corry haar
verhaal.

Corry´s dieren en
duivenspeciaalzaak
Bergpolderplein 2-3

Liesbeth van Amerongen

Het Kleiwegkwartier is dol op grote
Amerikaanse taarten!

Al zes jaar is er een Albert Heyn  gevestigd op de
Kleiweg. Veel bewoners komen er regelmatig over
de vloer voor hun dagelijkse boodschappen en/of
speciale aanbiedingen. De buurtkrant was nieuws-
gierig naar “het gezicht” achter deze onderneming.
Daarom tijd voor een interview.

Service
“Voor onze klanten is goede service zeer belangrijk.
Dus daar zorgen we voor. Dat verlangen we ook van
ons personeel. We letten er heel streng op. Het
assortiment wordt grotendeels door AH bepaald,
maar we kunnen ook afstemmen op specifieke
wensen van onze klanten. Grote Amerikaanse taar-
ten blijken populair onder de bewoners van het
Kleiwegkwartier. We hebben ook een biersoort aan
het assortiment toegevoegd omdat daar steeds
meer naar werd gevraagd.”

Verhuizing
In 2000 kwamen de zussen Olivia en Angelique de
Wolf samen met hun echtgenoten Richard en Wim
als franchisers in het Albert Heijn filiaal aan de
Kleiweg. Eerst op nummer 64. Dat bleek al snel te
klein. Dus toen het pand van de Rovergarage vrij-

kwam was de overstap naar de overkant snel
gemaakt. Vorig jaar kwam de ruimte ernaast vrij en
die hebben ze meteen ingelijfd. “Het gebeurt niet
vaak dat een buurpand vrij komt, dus  die kans heb-
ben we meteen gegrepen. We missen nog de mid-
delen om er een hele grote winkel van te maken.
Dus voorlopig gebruiken we de ruimte voor partij-
verkoop zoals tuinmeubelen.” Waarom tuinmeube-
len? “Na het vertrek van Stigter, worden deze hier in
de buurt niet meer verkocht. Andere producten wor-
den door collega-ondernemers verkocht en die wil-
len we niet beconcurreren. Door iets te gaan
verkopen wat er nog niet is willen we onze en ande-
re winkels versterken.”

De winkel is sinds de verhuizing naar het pand van
de voormalige Rovershowroom een stuk groter
geworden. Maar toch heeft men de sfeer van buurt-
super willen behouden. Door de indeling en verlich-
ting bijvoorbeeld. Dankzij de verhuizing naar een
groter pand kunnen we nu meer betekenen voor de
buurt. Er zijn versafdelingen bijgekomen, een ser-
vicebalie en het assortiment is groter.

Het is een echt familiebedrijf dat door deze vier
mensen geleid wordt. ”Beslissingen nemen we
gezamenlijk. Meestal zijn we het wel eens. Als dat
niet zo is, dan wordt er gestemd. Elk kwartaal heeft
een persoon een dubbele stem en zodoende
komen we altijd tot een beslissing.”

Criminaliteit
Criminaliteit is (helaas) ook een feit in deze buurtsu-
per. Volgens Richard kunnen zij het merken als er in

het Centrum van de stad of in Noord door de politie
wordt geveegd. Dan komen de randfiguren deze
kant uit. Hier is sprake van het bekende waterbedef-
fect. Maar niet alleen verslaafden en randfiguren
maken zich schuldig aan diefstal. Helaas komt het
wel voor dat mensen die al jaren als klant in de win-
kel komen, betrapt worden. En dat is pijnlijk voor
beide partijen. Alle volwassen mensen die betrapt
zijn  krijgen een winkelverbod. Dat werkt het meest
afdoende. Kinderen stelen soms iets wat ze niet van
de ouders mogen kopen. Die krijgen als sanctie een
klus in de winkel, iets schoonmaken bijvoorbeeld.
Uiteraard in overleg met de ouders. 

Inzet
Alle vier vinden ze het belangrijk iets te betekenen
voor de buurt, niet alleen via de supermarkt, maar
ook  als actief lid van de winkeliersvereniging. Ze
zetten zich graag in bij evenementen in de buurt als
Koninginnedag en Oldtimerdag.  Ook lobbyen ze
samen met de winkeliersvereniging bij de deelge-
meente voor betere aankleding van de buitenruimte
zoals eenheidsverlichting en goede bestrating. “We
zouden graag zien dat de Kleiweg, zoals bijvoor-
beeld de Peppelweg, een straat is waar mensen
komen om te shoppen. Een gezellige straat. Dat is
nu nog niet zo. Er zijn te weinig  publiekstrekkers en
de winkels liggen te ver uiteen. Daarom streven we
naar de komst van meer speciaalzaken en winkels
van grote ketens. Die moeten meer publiek trekken.
Helaas heerst alom de gedachte dat winkelbedrij-
ven zoals die van ons de kleine ondernemers weg-
concurreren. Maar dat hóeft helemaal niet zo te zijn.
Wij hebben goede speciaalzaken als buur nodig en

zíj ons. Wij leveren de gewone dagelijkse dingen als
sla en melk. Een speciaalzaak kan dat aanvullen
met bijzondere producten.”

Werkgever
De buurtsuper speelt ook als werkgever een
belangrijke rol. “We hebben op dit moment onge-
veer 49 medewerkers in deeltijd en voltijd. De mees-
te wonen in de directe omgeving. Veel
buurtbewoners halen dus behalve de boodschap-
pen ook een inkomen uit de winkel. 

De Wolf streeft ernaar dat de winkel een middelpunt
is in de wijk. En dat lijkt te lukken gezien de reacties
die ze krijgen. Zowel uit anonieme bron, zoals een
enquête, als via briefjes die mensen in de winkel
afgeven. De aanwezigheid van Sinterklaas in onze
winkel was een groot succes, net als de actie voor
Roparun. 
“We verwachten in de toekomst nog veel te kunnen
doen voor het Kleiwegkwartier. Op alle genoemde
punten!”

“We zijn altijd op zoek naar vernieuwing. Dus als we
op vakantie zijn, gaan we zeker  naar de plaatselijke
supermarkt. We zijn nieuwsgierig naar hún manier
van werken en presentatie en komen zodoende op
nieuwe ideeën. Zo hebben we al kennisgemaakt
met de zelfscan-kassa. Die zal op termijn ook in
Nederland zijn intrede doen. Dat gaat niet ten koste
van de caissières; die krijgen dan de functie van
gastvrouw in de winkel.”

Ciska Evers

In gesprek met Corry, actieve ondernemer van het Kleiwegkwartier

TABAC&GIFTS
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•
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•

Lotto Toto en

Staatsloten

Kleiweg 73
3051 GJ

Rotterdam
010-4180186

tabac@tabacand-
giftskleiweg.nl

De NS heeft inmiddels het Hofpleinspoor verlaten en RandstadRail is gestart met de voorbe-
reidende werkzaamheden voor de komst van RandstadRail. Van 3 juni tot en met 3 septem-
ber worden door RandstadRail tijdens de ombouw- en testperiode diverse werkzaamheden
uitgevoerd. Bij station Kleiweg is de aannemer op 6 juni gestart met het ontmantelen van het
station. Hierbij worden onder andere het stationsmeubilair en de perrons verwijderd. Er wor-
den geluidsschermen aangebracht en de bovenleiding en slagbomen worden aangepast. De
werkzaamheden vinden zoveel als mogelijk plaats tussen 07.00 en 16.00 uur met een uitloop
tot 19.00 uur. Indien noodzakelijk wordt er op zaterdag en zondag doorgewerkt.

Het nieuwe station Melanchthon vordert gestaag en zal begin september in gebruik genomen
kunnen worden. Op dat moment is de verbinding met Den Haag Centraal weer voor reizigers
beschikbaar. 

Ook op andere delen van het traject wordt gewerkt aan de stations. 
De RandstadRail-voertuigen uit Rotterdam komen aan op de voormalige treinperrons 11 en
12 in Den Haag Centraal. De ombouw start begin juli en is eind augustus gereed. Het perron
wordt aangepast aan de instaphoogte van de voertuigen; er wordt perronmeubilair geplaatst
en er komt een duidelijke scheiding met de treinperrons van de NS.

RandstadRail en de fiets;
Fietsers gaan er met de komst van RandstadRail duidelijk op vooruit! Bij alle
RandstadRailhaltes komen fietsvoorzieningen. Het aantal fietsklemmen en fietskluizen wordt
uitgebreid. Ze zullen niet allemaal op 3 september klaar zijn, maar er wordt aan gewerkt!

Fiets mee in het voertuig;
Na zeven uur 's avonds en in het weekend mogen fietsen mee in de RandstadRail voertuigen.
Een ingeklapte vouwfiets wordt als handbagage beschouwd en kan dus de hele dag mee.

Liesbeth van Amerongen

Aanleg Randstadrail

Als u een huis vindt dat precies bij u past,
wilt u natuurlijk ook een hypotheek die bij u past
De Hypotheker is daarvoor het meest aangewe-
zen adres.

Niet alleen om de juiste hypotheek te vin-
den. Maar ook voor het kosteloos begeleiden
van het hele koopproces. Vanaf de eerste oriën-

tatie tot en met  de sleuteloverdracht. En van de
taxatie tot en met de voorlopige teruggaaf. Wat
uw wensen ook zn, bij De Hypotheker bent u
zeker van een zorgeloos ggelde hypotheek.

U vindt De Hypotheker ook op internet:
www.hypotheker.nl

Rotterdam, Straatweg 57a-59a (noord) Tel.: 010 - 418 81 91

Jazeker. De Hypotheker.



Flower & Gifts Janssen

Voor al uw bloemen en plan-
ten zowel binnen als buiten of
op kantoor

Bezoek ook onze website !!

Kleiweg 71, 3051 GJ  Rotterdam 010-4224964
www.flowerandgifts.nl   info@flowerandgifts.nl 

Groot assortiment
zomerplanten

FLOWER&GIFTS
Janssen

Veel scholen hebben te kampen met verkeers-
overlast van ouders die hun kind of kinderen bren-
gen en halen naar en van school met de auto.
Regelmatig lees je in de krant dat scholen er alles
aan doen om de overlast voor kinderen, omwo-
nenden en het verkeer zo veel mogelijk te beper-
ken. De St. Mattheusschool in de Margriet-straat is
één van de scholen die maatregelen moet treffen.
In overleg met alle partijen en de deelgemeente is
besloten om borden te plaatsen en de
Margrietstraat af te sluiten tussen 14.30 uur en
15.00 uur. De taxi's voor de kinderen mogen wel
doorrijden. Het overige verkeer wordt verzocht om
een andere route te nemen. Het is een proef voor
twee maanden en de proef is ingegaan op 8 mei.
De bewoners zijn door middel van een brief op de
hoogte gesteld. Wij houden u op de hoogte van
de uitslag van de proef. 

De St. Mattheusschool is niet zomaar een school.
Het is een school voor bijzonder onderwijs. Vorig
jaar bestond de school 50 jaar en hebben ze uit-
gebreid hun jubileum gevierd. Dit is de informatie
van de website:

“De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
is gevestigd in het schoolgebouw aan de
Margrietstraat, op een paar kilometer van de
hoofdvestiging in Schiebroek. Dit gebouw is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer in een wijk
die zeer toegankelijk is voor onze leerlingen. Daar
wordt hard aan gewerkt om de toegankelijkheid te
blijven waarborgen. In dit gebouw krijgen de leer-
lingen in de leeftijd van 13-20 jaar onderwijs.

Alle groepen op de St. Mattheusschool hebben
een naam. We hebben hier voor gekozen omdat
dit de kinderen meer aanspreekt dan nummers en
omdat op deze manier de autigroepen een eigen
plek in de school hebben. Er zijn nu 129 leerlingen

verdeeld over 11 groepen. De opbouw in de
school is als volgt:

Auti-afdeling. 
De autigroepen hebben een bijzondere plaats op
de St. Mattheusschool. In de autigroepen worden
alleen kinderen geplaatst, die van de SARR, dat
staat voor Sectie Autisme RIAGG Rotterdam-Zuid,
een diagnose autisme of een aan autisme verwan-
te stoornis hebben. Bovendien moeten alle leerlin-
gen van de autigroepen een indicatie hebben, dat
ze zijn aangewezen op onderwijs in die speciale
groep. Deze afdeling bestaat uit twee groepen:
Pino en de IJsberen. Daarnaast is een aantal auti-
leerlingen geïntegreerd in de eindgroep van het
VSO (de Pinguïns).

SO-afdeling
In het SO worden de jonge kinderen geplaatst, die
afkomstig zijn uit andere instellingen en school-
soorten. De afdeling Speciaal Onderwijs aan Zeer
Moeilijk Lerende Kinderen bestaat uit vijf groepen:
Kermit, Oscar, Elmo, Koekiemon-ster, Ernie en
Grover. Deze groepen zijn gehuisvest in het
gebouw aan de Larikslaan.

VSO - afdeling
In het VSO wordt uitgegaan van datgene wat er in
het SO is gedaan en aangeleerd. Zo wordt er nog
aandacht besteed aan de schoolvakken en de
sociale vaardigheden. Hiernaast is het VSO een
beroepsvoorbereidende opleiding. Op grond van
gesprekken, observaties en de resultaten van een
test wordt vastgesteld aan welke richting een leer-
ling de voorkeur geeft. Er wordt gericht gewerkt
aan doelen die zijn gericht op wonen, werken en
recreëren. De groepen (Dolfijnen, Zeehonden,
Pinguïns en de autigroep IJsberen) zijn gehuisvest
in het gebouw aan de Margrietstraat.”

Mirjam Fondse

Verkeersoverlast school

Oproep !!!

Familiepark
Plaswijckpark

Uit de wijkwinkel:

verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen

Wij maken alles in eigen
machinale werkplaats. 24-uurs serviceVoor al uw timmerwerkzaamheden 

binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al

uw kastenwanden op maat !!

Bergse Linker Rottekade 59 - 3056 LB Rotterdam
Tel. 010 - 4127043 - Mobiel: 06 - 53403616
Fax 010 - 2143522

Ouderen moeten 350 euro niet mislopen'

Bewonersorganisatie Cool breekt een lans voor 65-plussers die langer  dan
drie jaar van alleen een AOW moeten rondkomen.

Deze groep kon vorig jaar aanspraak maken op een bijzondere bijstand van
350 euro. Om in 2006 aanspraak op dit bedrag te kunnen doen, moeten
ouderen echter zelf een aanvraag doen. De bewonersorganisatie, die mensen
in de wijk vaak helpt bij de aanvraag van extra financiële voorzieningen, maakt
zich zorgen dat veel ouderen het bedrag hierdoor mislopen. Niet iedereen
weet van de regeling of dat mensen dit zelf moeten aanvragen. “Wij willen dat
het net als vorig jaar automatisch kan worden toegekend,” stelt Fred van der
Meij van Cool, die het probleem in de commissie heeft aangekaard.

Voor vragen en of hulp kunt u terecht in de wijkwinkel in de Koraalstraat. U
kunt bij de wijkwinkel tevens terecht voor informatie over de klachtentelefoon.

Vakantiesluiting
De wijkwinkel is van 10 juli t/m
20 augustus 2006 met vakantie.
Vanaf maandag 21 augustus
staan wij weer voor u klaar.

De openingstijden zijn:
Maandag: 12.00 - 14.00 uur
Dinsdag: 09.30 - 12.30 uur
Woensdag: 09.30 - 12.30 uur
Donderdag: 09.30 - 12.30 uur

Vrijdag zijn wij gesloten.

In bovenstaande periode is er ook
geen spreekuur van de politie,
sociale raadslieden en de voorzit-
ter van de deelgemeente in de
wijkwinkel. Ook de Bewoners-
organisatie is gesloten. De mede-
werkers van de wijkwinkel wensen
u allen een fijne vakantietijd toe.

Wijkwinkel BOK, 
Koraalstraat 19, Rotterdam

Verkeerstuin-Speeltuin-Dierentuin-Attracties.
Activiteiten tot aan het najaar 2006

Beestenweek
8-16 juli Een week vol spannende activiteiten
rondom dieren en natuurbehoud, o.a. zaterdag 8
juli DierenDag, zondag 9 juli Dierenfeest, maan-
dag 10-14 juli Spelletjes, zaterdag 15 juli
Beestachtig Stoer (zoiets heb je nog nooit
gedaan: pimp my knuffel! Breng je liefste knuffel
mee en versier deze met de mooiste spulletjes)
en zondag 16 juli Kids for Animals Dag

Wereldweek
12 - 20 aug
Hou het heerlijke vakantiegevoel vast, 
een week vol wereldse activiteiten

OVERIGE ACTIVITEITEN:

Clown Jasper
Lach je een bult om de grappen en grollen van
Clown Jasper. Hij is regelmatig op zondagen te
vinden in de Speeltuin.

Schminken
Wat wil je worden? Een aap, een heks of een
leeuw. Op verschillende zondagen is een
schminkster aanwezig

Frettenspeeltuin
Regelmatig in de speeltuin: de schattigste en
speelse fretten van Rotterdam

Kijk voor nog meer activiteiten op: 
www.plaswijckpark.nl

INFORMATIE

BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter), 
Iris Dirks en John Hokke

KANTOOR BOK, 
WIJKWINKEL en REDACTIE
Koraalstraat 19, 3051 VG Rotterdam
tel: 422 44 45
Openingstijden:
maandag van 12.00-14.00 uur,
dinsdag t/m donderdag van 9.30-12.30 uur.
E-mail: bew.org.kleiweg.kwar@hetnet.nl
SPREEKUREN IN DE WIJKWINKEL:
WIJKAGENT
Eerste dinsdag van de maand 10.00-11.00 uur
DEELRAADSVOORZITTER
Laatste donderdag van de maand
SPREEKUUR SOCIAAL RAADSVROUW
Dinsdag om de 14 dagen in de even week op
afspraak van 9.00-12.00 uur in de wijkwinkel
BELBUS tel: 418 81 21
BUURTHUIS DE DUIKELAAR
Antony Duyklaan 9, voor activiteiten
tel: 422 01 94
Bloedprikken: donderdag 8.15-8.45 uur.
DEELGEMEENTE Hillegersberg-
Schiebroek
tijdelijk: Melanchtonweg 100. tel: 461 55 61
maandag t/m vrijdag van 9.00-15.00 uur,
op donderdag ook van 18.00-20.00 uur.

KLACHTENNUMMERS
GEMEENTE ROTTERDAM
(ook voor grof vuil ophalen)
tel: 0800-1545 (gratis)
DCMR voor stank en lawaai
tel: 473 33 33
RET KLANTENREACTIES
tel: 0800-6061 (gratis)
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Wilgenlei 790
Ouderenwerk tel: 422 08 44
Algemeen maatschappelijk werk
tel: 422 91 03
Sociaal Raadslieden
tel:  404 57 22/ 404 73 24

POLITIE
Pr. Frederik Hendrikstraat 40
Algemeen telefoonummer: 0900 – 8844
Meld misdaad anoniem tel: 0800 - 7000

SERVICEPUNT SPORT
HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK
Melanchtonweg 70, (de Wilgenring)
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
Tel: 418 55 59, fax: 418 62 92

THUISZORG ROTTERDAM
Minervalaan 44, ma.-vrij. van 8.30-17.00 uur
tel: 282 60 40. 
Meldkamer Thuiszorg
24 uur per dag bereikbaar tel: 282 62 82.

VAKANTIESLUITING WIJKWINKEL
De Wijkwinkel is van 10 juli t/m 20 augustus
2006 met vakantie. Vanaf maandag 21
augustus staan de medewerksters van de
wijkwinkel weer klaar met raad en daad

DE REDACTIE
Liesbeth van Amerongen, Lisa Doornbos,
Mirjam Fondse, Jaap van Hoek, 
Geer Meershoek, Ciska Evers,
John Hokke (foto’s)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk voor: 5-9-2006

E-mail: bew.org.kleiweg.kwar@hetnet.nl

Ingezonden brieven zijn ter
verantwoording van de schrijver.
De redactie behoudt zich het recht voor,
na overleg, tot correctie en inkorting.

Oplage : 4500 exemplaren
Druk : Drukkerij Goos,
Ouderkerk a/d IJssel

In de vorige buurtkrant heeft een oproep gestaan om u aan te melden als
vrijwilliger voor twee dagdelen per maand. Het ging om praktisch werk, in
de buurt.Het ging om het bezorgen van welkomstenveloppen bij nieuwe
bewoners en zorgen dat die enveloppen er komen en dat het project kan
blijven draaien. Zonder nieuwe mensen die hieraan willen meewerken  kan
dit project niet verder doorgaan. Tot nu toe heeft nog niemand zich aange-
meld en lijkt het er op dat men genoodzaakt is met dit project te stoppen.
Tot 14 juli heeft u alsnog de gelegenheid om te reageren. Daarna gaan de
dames  beslissen of ze met het wijknetwerk kunnen door-gaan.Het deelne-
men aan deze activiteiten kost weinig tijd en het zou erg jammer zijn als
nieuwe bewoners voortaan verstoken blijven van de informatie over de wijk. 

U kunt zich aanmelden bij: Joke Snelleman, telefoon 4222590.


