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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

‘Naar de fundering moet 
worden gekeken’, vermeldde de 
makelaarsadvertentie over de 
woning in de Statenlaan, die Theo 
Hoogwout in oktober 2005 met zijn 
gezin overwoog te kopen. Dat bleek 
voorzichtig uitgedrukt. Het huis was 
zichtbaar schots en scheef. Toch 
viel de familie Hoogwout ervoor. Niet 
alleen voor het huis, maar natuurlijk 
ook voor de mooie straat, de 
gezellige wijk. Voor het herstel van 
de fundering hielden ze bij de koop 
alvast rekening met aanzienlijke 
bijkomende kosten.

‘Toen we er eenmaal woonden bleek 
dat het proces van verzakken in volle 
gang was’, vertelt Theo. ‘Er kwamen 
scheuren in de muren, de deuren 
gingen klemmen en er barstte zelfs 
een raam. Metingen wezen uit dat 
de linkerzijmuur van ons huis aan de 
achterkant 13 cm lager was dan vóór. 
Rechts was dat zelfs 17 cm. Dat er wat 
moest gebeuren, was overduidelijk. 
We zochten contact met de buren, 
om het herstel van de fundering 
gezamenlijk aan te pakken. Niet alleen 
om kosten en moeite te besparen, 
maar ook omdat het werk het meest 
zinvol is, als alle eigenaren van huizen 
met funderingsproblemen in hetzelfde 
blok meedoen. Anders trekken de 
huizen met een slechte fundering de 
andere huizen mee in de ellende.’

Twee van de drie andere eigenaren in 
het rijtje van Theo waren bereid mee te 
doen. Zij wendden zich tot verschillende 
aannemers voor een offerte. Theo: 
‘Dat viel niet bepaald mee. Het was in 
een tijd dat aannemers het hartstikke 
druk hadden, er was werk zát. Als 
ze al bereid waren een offerte uit te 
brengen, vroegen ze er soms een 
flinke vergoeding voor.’ Uiteindelijk 
ontvingen zij drie offertes. Er bleken 
grote onderlinge verschillen in voor 
te komen. Niet alleen qua geoffreerd 
bedrag, maar bijvoorbeeld ook in 
het aantal stelposten en de hoogte 
ervan. Zelfs over de oorzaak van de 
verzakking kregen zij drie meningen te 
horen. 
Eén van de aannemers hield het - 
zoals je zou verwachten - op paalrot. 

Paalrot

Paalrot treedt op wanneer - als gevolg 
van een dalende grondwaterspiegel - 
houten funderingspalen gedeeltelijk 
boven grondwaterniveau komen 
te liggen. Doordat zuurstof bij het 
hout komt, kunnen schimmels en 
bacteriën de palen aantasten en het 
draagvermogen ondermijnen. Het 
droge stuk van de palen rot weg, de 
woning zakt scheef. 
De oorzaak van een dalende 
grondwaterspiegel - en dus de 
achterliggende oorzaak van paalrot - 
is vaak het verzakken van de riolering 
in de straat. In Rotterdam en omgeving 
bestaat de bovenste bodemlaag, tot 
soms wel 20 meter diepte, uit klei. De 
kleibodem klinkt in en daardoor kunnen 
rioolbuizen meezakken. Een verzakte 
rioolbuis kan scheuren en daardoor 
gaan fungeren als drainagebuis: de 
rioolbuis voert grondwater af en de 
grondwaterspiegel daalt.
Andere oorzaken van het dalen 
van de grondwaterspiegel zijn 
te laag ingestelde drainages, 
grondwateronttrekkingen, verlaging 
van het niveau van het oppervlaktewater 
en verdichting van de bodem.

De tweede aannemer suggereerde dat 
ter plekke van de verzakte woningen 
de dragende zandlaag dieper zou 
liggen dan in de directe omgeving, 
waardoor de palen niet diep genoeg 
zouden reiken. Nummer drie dacht 
dat er ooit op de plek van de verzakte 
woningen een sloot had gelegen, een 
idee dat gesterkt werd door het feit dat 
onder één van de kelders een flinke 
hoeveelheid water bleek te staan.

Hoezeer de aannemers ook van 
mening verschilden over oorzaak 
en te maken kosten, over één ding 
waren ze eensgezind: de aanpak. 
Naast alle dragende muren moesten 
nieuwe palen geheid worden, waarop 
de dragende muren vervolgens 
afgesteund zouden worden. 
Die nieuwe palen moesten 
vanzelfsprekend tot in de dragende 
zandlaag reiken en ongevoelig zijn 
voor paalrot.

Theo: ‘Wij hebben een ingenieurs-
bureau ingeschakeld om de offertes 
te beoordelen en om te adviseren over 
het vervolg. We hebben het advies 
van het bureau opgevolgd. Eén van 
de overwegingen was het aantal 
stelposten; de gekozen aannemer had 
de minste stelposten. Wel zo prettig, 
want dan weet je waar je aan toe 
bent.’

In oktober 2008 begon de aannemer 
met het werk. Eerst reed een 
akoestische meetwagen voor, die met 
behulp van geluidgolven de ligging van 
de dragende zandlaag in kaart bracht. 
Daarna begon de aannemer met het 
meest verzakte van de drie huizen, dat 
op de hoek met de Antony Duyklaan. 
Theo: ‘dat werk viel in het oog en 
daarom hadden veel mensen het idee 
dat die klus erg ingrijpend was voor de 
bewoners. Het geeft inderdaad een 
hoop stof, lawaai en onrust. Maar in 
feite viel het nog mee in vergelijking met 
de andere twee huizen die aangepakt 
werden, waaronder het mijne. Omdat 
de dragende muren in ons geval 
grotendeels binnenmuren waren, 
moest er binnen gewerkt worden. 
Woonkamer leeg, een demontabele 
hei-installatie naar binnen, gaten 
in je parketvloer, heien maar. De 
aannemer heide holle metalen buizen 
in segmenten achter elkaar in de 
grond; de losse gedeelten werden aan 
elkaar gelast. Later werden de buizen 
gevuld met beton. Tot slot maakte de 
aannemer een verbinding tussen de 
nieuwe palen en de dragende muur. In 
ons geval ging het om twaalf nieuwe 
palen, die vijftien meter de grond in 
werden geslagen.’

De familie Hoogwout bivakkeerde 
een aantal weken op zolder, ook 
tijdens de kerst. Toen de aannemer 
vertrokken was, werd de parketvloer 
hersteld en verhuisde het gezin weer 
naar beneden. In een woonkamer 
die nog steeds scheef was, maar 
inmiddels wel stevig. Theo: ‘Het is 
niet de leukste besteding van je geld, 
maar nou eenmaal broodnodig voor 
het behoud van je huis. Wij hadden het 
voordeel dat we de kosten, totaal zo’n 
65.000 euro, mee konden nemen in 
de afweging en in de financiering toen 
we het huis kochten. Maar het zou je 
als huiseigenaar maar onverwacht 

overkomen… Of ik nog tips heb? Doe 
het altijd samen met de anderen. En 
realiseer je dat het meer tijd gaat kosten 
dan je verwacht. Gedurende het traject 
loop je steeds tegen vertragingen aan. 
Uiteindelijk ben je toch afhankelijk van 
de beschikbaarheid van je aannemer 
en het afgeven van de vergunning 
door de gemeente.’

Annemarie de Visser

Reactie Belangen Vereniging 
Funderings Problematiek Rotterdam 
(BVFP-Rotterdam)

Steeds meer mensen zullen 
geconfronteerd worden met 
funderingsproblemen onder hun 
woning. Funderingsherstel behoort 
bij voorkeur gelijktijdig met de hele 
bouwkundige eenheid – dat zijn alle 
woningen die constructief met elkaar 
zijn verbonden- te worden uitgevoerd.  
Grote vragen zijn: hoe herken ik 
mogelijke funderingsproblemen, wat is 
de oorzaak, zijn funderingsproblemen 
nog te voorkomen, hoe regel ik 
archief en funderingsonderzoek, Wat 
zijn de kosten van funderingsherstel 
en wat zijn de bijkomende 
kosten, hoe moet de financiering 
geregeld worden en uiteindelijk het 
funderingsherstel. Vragen waarbij 
we u als belangenvereniging op weg 
kunnen helpen. Bovendien worden uw 
belangen meegenomen in het overleg 
met de overheden om tot betere 
regelingen te komen. Voor mensen 
die bij de BVFP-Rotterdam aansluiten 
wordt ook de aansprakelijkstelling 
verzorgd en de stuiting van de 
verjaring. Gebruik de ervaring die de 
laatste 8 jaar is opgedaan en sluit 
aan. Meer informatie over de BVFP-
Rotterdam op de website www.
funderingrotterdam.nl of via email  
informatie@funderingrotterdam.nl of 
als dat niet per e-mail kan telefonisch 
078-6140496. Zo nodig kan een 
afspraak gemaakt worden om ter 
plaatse met u te kijken naar de beste 
mogelijkheden.

Koning Winter

Koning Winter in het Kleiwegkwartier. 
Windstil, strak blauwe lucht, 
temperatuur net onder nul, 20 
centimeter dik krakend ijs op de plas 
en een glimlach op het gezicht van alle 
passanten. “Het is hier fantastisch” 
klonk het met regelmaat. Witte bomen, 
wit gras, een oranjeachtige gloed 
in de avond, de geur van brandend 
haardhout en het gilgeluid van mensen 
die bijna vallen (“Hoeoeoe!”). De 
hele dag bestaat uit het groeten van 
bekende gezichten. Uniek. Dit valt niet 
meer te overtreffen.

Gymnastieklessen op school werden 
verruild voor een gezamenlijke 
schaatstoer. Voor kinderfeestjes zijn 
de ouders niet meer aangewezen op 
een ballenbakhal met frites en mayo; je 
kunt naar buiten de plas op en iedereen 
heeft het naar zijn zin. Schaatsen blijkt 
nog steeds verrassend makkelijk te 
leren. Na een uurtje glijden, kom je 
aardig mee.

Vanaf de plas zien de aangrenzende 
villa’s er toch weer anders uit en je hebt 
natuurlijk beter zicht op wat er binnen 
gebeurt: “Komen ze nu pas uit bed?”, 
“Zit Margreet nu al aan de sherry?” en 
“Ik zie helemaal niemand binnen”. De 
bewoners van de huizen aan de plas 
hebben er doorgaans geen moeite 
mee dat ze bekeken worden. 
Waarschijnlijk wordt dat ingegeven 
door het gevoel van “Dit gaat toch niet 
lang duren”. En het schouwspel heeft 
natuurlijk ook wel wat: “Kijk daar gaat 
iemand op houten schaatsen”, “Hee, 
iemand op de fiets” en “Ooohh, die 
viel hard”. 

Eigenlijk is het natuurlijk een ellendige 
bezigheid om met knellende schoenen 
en zwikkende enkels twee uur lang op 
knullentempo achter je kind aan te 
glijden. Menigeen heeft zich stevig 
bezeerd of zelfs iets gebroken. Maar 
niet getreurd, het Sint Franciscus is 
lekker dichtbij. Ook kon je beter niet je 
auto in de buurt van de plas parkeren, 
want de kans was erg groot op een 
bekeuring van een undercoveragent. 
Maar op de een of andere manier 
drong al deze ellende niet tot je door. 
Niets is immers zo leuk als een potje 
glijden op onze plas. Het leidt de 
aandacht af van de alle andere ellende: 
hondendrollen (blijven bevroren langer 
liggen: opruimen aub), graffiti (op de 
spoorschermen; blijft op ijs gelukkig 
niet zitten) en de tochtige nieuwe 
tramhokjes. 

Sommigen vinden dat de plassen 
alleen maar in de weg liggen als ze wel 
eens in de file staan op de Straatweg. 
Laat de plassen maar lekker liggen en 
laten we zorgen dat de oevers zo veel 
mogelijk vrij toegankelijk blijven.

Van vroeger weet ik alleen nog maar 
dat schaatsen een synoniem was 
voor koude vingers. Een wat recenter 
beeld is dat schaatsten iets is dat je 
doet in een overdekte hal met een 
saai rondje van 400 meter. Dat was 
nu wel even anders. Wat mij betreft 
kan de Friese tocht der tochten 
worden gedegradeerd. Ik denk dat 
we de Rotterdamse schaatsroute 
op en neer naar Plaswijckpark 
vanaf het Kleiwegkwartier op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco kunnen 
plaatsen.

Camiel Columnmans

Funderingsproblemen: oplosbaar
Een hei-installatie in je kamer in plaats van een kerstboom 

IJspret op de plassen. 
Als er echt ijs ligt kunnen we ook in onze wijk genieten van de pret.
Fijn dat we in een waterrijk gebied wonen!



Er wordt wel eens opgemerkt dat 
het zoekplaatje zo moeilijk te vinden 
is. Wel nu heb ik het voor u gemak-
kelijk gemaakt kijk maar eens naar 
dit mooie pandje. Omringt door het 
groen, staat het te pronken op een 
zonnige dag. Ja waar staat dit nu, je 
komt er echt niet zomaar langs; daar 
moet wel wat voor gedaan worden. 
Om u te helpen: je kunt het nu ook 
zien vanaf een singel, meer zeg ik 

niet. Aan u om het te ontdekken. 
Mijn vraag is, weet u waar dit is? Wel-
ke straat is het hoe is het daar toeven 
in de omliggende straatjes? Natuurlijk 
willen we ook graag uw verhalen over 
deze buurt. Deel uw herinneringen 
met de lezers van de Buurtkrant. Voor 
de winnaar ligt een cadeaubon klaar 
in de wijkwinkel. Schrijf of mail ons!

John Hokke

Op 20 januari was het weer feest bij 
de RandstadRail. De nieuwe halte 
Berkel-Westpolder werd geopend met 
het binnenrijden van het eerste splin-

ternieuwe lightrailvoertuig. Dit was met 
bloemen versierd en zag er prachtig uit 
en rook binnen naar ‘splinternieuw’. De 
komende maanden worden de oude 
rammelbakken geleidelijk vervangen 
door deze moderne en comfortabele 
treinstellen. Volgens de woordvoerder 
van RandstadRail geeft het nieuwe ma-
terieel een veel lagere geluidsbeleving. 
Zowel de passagiers in de trein als 
de omwonenden moeten het verschil 
duidelijk gaan merken. De Bok is heel 
benieuwd of de lezers dit ook zo gaan 
ervaren.
De gemeente Lansingerland beschikt 
voortaan over twee RandstadRail hal-
tes. Het nieuwe station Berkel-Westpol-
der ligt nu nog midden in een braaklig-
gend terrein. Volgens de woordvoerder 
is het uniek in Nederland, dat er eerst 
openbaar vervoer is aangelegd voor-
dat een woonwijk verder wordt uitge-

breid. Het station heeft een modern 
uiterlijk en ziet er prachtig uit. Berkel-
Westpolder is compact opgezet. Sta-
tion Melanchthonweg daarentegen is 
langgerekt en doordat wind en regen 
boven en onder vrij spel hebben is het 
er dikwijls onaangenaam vertoeven. 
De Buurtkrant heeft diverse malen aan-
dacht gevraagd voor een beschutting 
op het perron in de vorm van abri’s. 
Deze zijn er tot nu toe niet gekomen. 
Wellicht is ben bang voor vernieling. 
We hopen dat de belofte van verminde-
ring van geluidsoverlast met de nieuwe 
treinstellen wordt nagekomen. De BOK 
is benieuwd naar uw mening en blijft de 
ontwikkelingen rond RandstadRail kri-
tisch volgen. Wij horen ook graag van 
u of wij ons nog verder moeten inspan-
nen voor het plaatsen van Abri’s.

Ciska Evers

Nu de BOK is verhuisd naar de Antony 
Duyklaan wil zij graag meer betrokken-
heid bij de buurtactiviteiten. Daarom 
is met het Oranjekwartier afgesproken 
om actief mee te doen met de Konin-
ginnedag activiteiten. De BOK zal zich 
richten op spelletjes voor kinderen van 
10 – 13 jaar. Daarnaast zal er ’s mor-
gens in de Duikelaar gelegenheid zijn 
voor het drinken van een kopje koffie 
met een oranje versnapering en wordt 
’s middags bij mooi weer op de stoep 
‘gratis’ een high tea geserveerd. 
De Ondernemersvereniging en de BOK 
zoeken enthousiaste vrijwilligers die 

zich op Koninginnedag willen inzetten 
om er een geslaagde dag van te ma-
ken. Wij zoeken mensen die zich een 
paar uur of een halve dag beschikbaar 
willen stellen om te helpen bij de spel-
letjes, het aankleden van de ruimte en 
of bij het verzorgen van de hapjes en 
drankjes. 
U kunt zich aanmelden door binnen te 
lopen bij de wijkwinkel van de BOK of 
te mailen naar:  
buurtkrantbok@gmail.com

Samen met u allen willen wij er een 
mooie Koninginnedag van maken!

Invoering 
blauwe zone 
De BOK is voor het invoeren van een 
‘blauwe zone’, waarin parkeren alleen 
voor een kort tijdsbestek is toegestaan. 
De blauwe zone is van kracht tussen 
9.00 en 18.00 uur. Dat sluit naar het 
oordeel van de bewonersvereniging 
goed aan bij het soort winkels aan 
de Kleiweg. Deze winkels zijn vooral 
gericht op kleine dagelijkse bood-
schappen en bieden niet het aanbod 
voor een dagje winkelen. Klanten van 
deze winkels hebben daarom slechts 
behoefte aan parkeren voor een korte 
periode. De ‘blauwe zone’ biedt hen 
die mogelijkheid en zal tegelijkertijd 
een parkeerder ertoe aanzetten om de 
auto binnen de toegestane tijd van de 
parkeerplek te verwijderen. Wethou-

der Baljeu (Verkeer, Vervoer en orga-
nisatie) heeft aangegeven niet voor 
het invoeren van een blauwe zone te 
zijn. Wethouder Schrijer (Werk, So-
ciale Zaken en Grotestedenbeleid) 
heeft daartegenover meerdere malen 
aangegeven dat een blauwe zon in dit 
gebied juist wel tot de mogelijkheden 
behoort.

Verdere procedure 
Op 10 februari a.s. wordt in de 
deelraadsvergadering besloten of de 
deelgemeente  Wethouder Baljeu zal 
adviseren om een blauwe zone op 
de Kleiweg, gekoppeld aan winkels, 
in te voeren. Hierbij is het van belang 
dat de verhoudingen tussen het soort 
pand en het type parkeerplaats wor-
den geactualiseerd. Mede op grond 
van dit advies zal wethouder Baljeu 
over de voorgestelde maatregel een 
besluit nemen.

Samen met de deelgemeentes Hil-
legersberg en Delfshaven organi-
seert Welkom in Rotterdam op 14 
februari, 14 maart en 22 april het 
evenement ‘East meets West’. 
Tijdens dit evenement ontmoeten 
inwoners van de beide deelge-
meentes elkaar. Het doel van het 
evenement is om de inwoners met 
elkaar kennis te laten maken en zo 
de afstand tussen de deelgemeen-
tes te verkleinen. 

Deelname aan alle drie de bijeen-
komsten is gratis. Anton Stapel-
kamp (vice-voorzitter van deelge-
meente Hillegersberg / Schiebroek) 
en Carlos Goncalves (voorzitter 
deelgemeente Delfshaven) onder-
steunen het initiatief van harte en 
zullen respectievelijk de eerste en 
de tweede bijeenkomst openen. 

Programma
De eerste ontmoeting vindt plaats 
op 14 februari van 12.00 tot 15.30 
uur in het Dorpshuis (Kerkstraat 12) 
in Hillegersberg. Tijdens deze bij-
eenkomst worden de deelnemers 
er onder leiding van Welkom in Rot-
terdam gemixt. Daarna maken zij, 
onder genot van een hapje en een 
drankje, verder kennis met elkaar. 

De tweede bijeenkomst op 14 maart 
is van 11.00 tot 14.00 uur. 
De start is in Buurthuis Schiemond 
(Dempostraat 143) waar de deel-
nemers gaan koken onder leiding 
van TV-kok Hubert Trinidad. Daarna 
bezoeken zij museum de Dubbelde 
Palmboom. 
Tijdens de derde bijeenkomst op 22 
april van 12.00 tot 14.00 uur wordt 
het Plaswijckpark bezocht 
(Ringdijk 20). 

Inschrijven
Inwoners van beide deelgemeentes 
kunnen zich tot 5 februari inschrij-
ven via Welkom in Rotterdam, 010-
2709850 of via de mail: 
info@welkominrotterdam.nl. 

Welkom in Rotterdam
Welkom in Rotterdam is een project 
dat als doel heeft onverwachte ont-
moetingen tussen Rotterdammers 
te realiseren en zo de onderlinge af-
stand tussen inwoners te verkleinen. 
Na succesvolle mixbijeenkomsten 
in de twee deelgemeentes, kwam 
het idee naar voren om een zoge-
noemde ‘crossmix’ te maken tussen 
de twee deelgemeentes.

ZoeKPLAAtJe

AntWoord oP ZoeKPLAAtJe BK7

De oplossing van dit zoekplaatje was 
waarschijnlijk te gemakkelijk. Vandaar 
dat er weinig reacties waren.
Volgens de heer van Herk is de op-
lossing niet moeilijk (en dan ook nog 
de aanwijzing) want van de drie lanen 
is er maar één die ‘open’ is naar de 
Emmaplas (in de Oudrotterdammer 
ook Klokplas, voor hem onbekend, 
genoemd).
De huizen in deze laan staan aan de 
oostzijde van de Heiligerleelaan. De 
eerste woning ongeveer tegenover 
het huis van de ‘fotograaf’.
Het ‘groen’ is wel wat veranderd, de 
LEIBOMEN zijn helemaal verdwenen,
Voor de rest kan ik niets over de 
bewoners vertellen, 

weet alleen dat de fotograaf J. Hokke 
er woont.
Op naar het volgende zoekplaatje, 
misschien met voorjaarsbloemen. 
De heer van Herk kan zijn cadeaubon 
ophalen in de wijkwinkel.

www.vintagefootwear.nl

                                                                         

voor mooie laarzen, leuke pumps 

en coole sneakers!

                                                                         

(Bestellingen evt. af te halen in het 

Kleiwegkwartier)

rAndstAdrAiL: 
nieuWe treinen, minder herrie?

Basis Zdrave

Praktijk voor 
Fysiotherapie Mw.P.N.Leone

Fysiotherapie / McKenzie Therapie
Oedeem Therapie / Lymfedrainage

Medische Fitness Training

Begoniastraat 6, 3051 LC Rotterdam • 
010-4180758 

Zie ook onze website

www.bzfysiotherapie.nl
Geen wachtlijst, meestal geen verwijsbrief nodig,

contracten met de grotere zorgverzekeraars.

Tabac &
Gifts

Kleiweg

Het adres voor:
Rookwaren

 Wenskaarten
Telefoonkaarten 

Tijdschriften
Lotto, Toto en Staatsloten

Kleiweg 73, 3051 GJ  Rotterdam 010-4180186
tabac@tabacandgiftskleiweg.nl

Vrijwilligers gevraagd voor Koninginnedag

Thema instuif De 
Duikelaar

Vanaf woensdag 28 januari is er geen 
knutselmiddag voor kinderen meer in 
Buurthuis de Duikelaar.
In plaats daarvan start op donderdag 12 
februari de thema instuif voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar.
Iedere 2 maanden is er een nieuw 
thema waarbinnen allerlei activiteiten 
gedaan worden. 
Er zijn altijd drie onderdelen bij deze in-
stuif; sport en spel, een recept maken en 
een knutselactiviteit. Het eerste thema is 

WERELDS LEKKER! 
Een reis langs verschillende landen en 
hun eetcultuur waarbij activiteiten op 
het programma staan als een kroepoek 
wedstrijd houden in China, pizza race 
in Italië en kangaroe boterhammen ma-
ken in Australië.
De thema instuif is iedere donderdag 
van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar
Kosten e 0,50 ct per keer
Buurthuis de Duikelaar , 
Antony Duiklaan 9
Informatie bij Daniëlle van der Graaf 
06-81953387 of bij 
Marie-José Eldering 06-81953388

-

East meets West



Hallo dame, dag heer…

Wie regelmatig het filiaal van Action 
op de Kleiweg binnenloopt hoort haar 
meteen..

Hennie Fagnotti-Bleiksloot. Een posi-
tief ingestelde dame waar je niet om-
heen kunt en niet omheen wilt. Hennie 
is sinds anderhalf jaar werkzaam bij 
Action als allround medewerkster/cais-
sière. Dit alles doet zij met ongelofelijk 
veel plezier en passie. Eigenlijk is het 
hele team, bestaande uit zo’n dertig 
personeelsleden, een dreamteam! 

Respect voor elke klant. Dat is waar ze 
voor gaan. Hier is de klant nog koning!

De betrokkenheid van de medewerkers 
is enorm groot en dat voel je als je door 
de winkel loopt. Het personeel is altijd 
hard aan het werk, maar blijft vriende-
lijk en is nooit te beroerd om even iets 
te pakken. Hennie, getrouwd en moe-
der van drie kinderen heeft vroeger 
veel gewerkt als receptioniste en tele-
foniste. Na eerst haar moeder liefdevol 
te hebben verzorgd koos ze aanvanke-
lijk voor de Thuiszorg. Daarna is zij bij 
Action aangenomen.

Zittend aan de kassa is Hennie inmid-
dels bekend door haar altijd stralende 
glimlach. Zij heeft voor iedere klant wel 
een lief woord. 
Zelfs als er lange rijen staan. Zoals 
Hennie het zelf uitlegt: “wie  vriende-
lijkheid en respect uitstraalt, krijgt daar 
heel veel voor terug! 
Het is hier altijd prettig werken. Ik hou 
van mijn werk, van dit team, maar ook 
van de klanten. Daarnaast hebben 
wij het geluk dat we een geweldige 
bedrijfsleidster hebben die het team 
enorm ondersteunt”.

Tijdens het gesprek valt op hoe Hennie 
geniet van “haar” Action. Ze vertelt en-
thousiast over de artikelen, de goede 
kwaliteit en de lage prijzen. Volgens 
haar is de winkel dan ook het voorbeeld 
van het guldentijdperk. Zeker zoals nu, 
in een wat mindere economische tijd, 
merk je hoeveel klanten de winkel weten 
te vinden. Naast de vaste klantenkring 
komen er steeds weer nieuwe mensen 
van buiten het Kleiwegkwartier.

Hennie vertelt dat er laatst een dame 
binnenkwam die al uitgelaten bij de 
voordeur riep: ‘Ik ben weer in het pa-
radijs’….. het tekent de sfeer in de win-
kel.

Hennie heeft, buiten haar werk, nog een 
grote passie. Zingen! Ze neemt deel 
aan de Senioren Big Band en houdt 
enorm veel van Dixieland en jazz. Re-
gelmatig treedt ze dan ook op.

Op de vraag of ze nog aan sport doet 
knikt ze enthousiast: ja hoor.. 
in gedachten heel veel!
Deze dame heeft niet alleen een groot 
gevoel voor humor, ook haar dankbaar-
heid naar alle klanten wil ze hier graag 

uiten. “Want dankzij de gezelligheid van 
het publiek kunnen we verder”. Heeft 
Hennie nog toekomstplannen? “Nou ik 
ga hier voorlopig niet weg. Maar voor 
eventuele doorgroeimogelijkheden sta 
ik natuurlijk wel open hoor..”
Bij wijze van afsluiting toont ze ons nog 

een zelfgemaakt gedichtje. Natuurlijk 
gaat dat over haar winkel, hoe kan het 
ook anders…
Action, Kleiweg 141-143, 
Tel: 010-2182935

Marjolein Tan

Wat betekent eigenlijk Nok Noi?  Wij 
vroegen het aan Wiland Toelen, eige-
naar van het Thaise afhaalrestaurant 
aan de Straatweg. “Nok Noi  betekent 
kleine vogel”,  legt hij uit. Nok Noi is 
sinds vijf jaar in handen van Toelen. 
Daarvoor zat er een andere Thai, maar 
de meeste mensen uit de wijk herinne-
ren zich dit pand nog als de Koperen 
Ketel. Toelen, van Brabantse komaf,  
volgde eerst een opleiding aan de 
Kunstacademie en  hield zich o.a bezig 

met decorbouw en museuminrichting.  
Daarnaast heeft hij jarenlang als bar-
medewerker in de uitgaansgelegen-
heid Nighttown gewerkt.  In die periode 
leerde hij zijn Thaise vrouw kennen. 
Hoewel hij zichzelf zeker niet als een 
typische Thailandganger ziet heeft hij 
het land inmiddels vele malen bezocht 
en besloot hij samen met zijn vrouw het 
restaurant Nok Noi te starten.  Inmid-
dels is hij weer vrijgezel maar de sfeer, 
inrichting en natuurlijk Thaise keuken 

hebben ze toendertijd wel samen op-
gebouwd. Tegenwoordig wordt er ge-
werkt met drie fulltime koks en nog een 
paar mensen extra personeel.
60% van de gasten komt hier afhalen 
en 40% neemt plaats aan éénn van 
de kleine tafeltjes. Natuurlijk komt een 
groot deel van de klanten uit de buurt 
maar er zijn er ook die vanuit Maassluis 
en Breda eventjes langsrijden.
Het interieur is misschien wat sober 
maar de meeste mensen komen hier 
vooral voor lekker en goed Thais eten.  
En daar kun je niet omheen. In de keu-
ken is het een en al bedrijvigheid. Twee 
dames zijn druk in de weer met grote 
pannen op het vuur en je ruikt dan ook 
de heerlijkste geuren.  Bijna alle ge-
rechten worden gemaakt waar je zelf 
bij staat. Alleen de groentes worden 
achter in de zaak gesneden.
 Hoewel er geen actieve reclame wordt 
gevoerd loopt de zaak goed. En suc-
ces is vaak af te meten aan de klan-
dizie. Hoewel de winkel pas om 16.00 
uur open gaat staan er geregeld men-
sen rond lunchtijd voor de deur. In de 
zomer zit het terras voor de winkel al-
tijd vol.  Soms komen de klanten per 
boot. Dan leggen ze aan bij de Bergse 
Achterplas en bestellen snel wat eten 
en nemen dat vervolgens mee voor 
hun picknick op het water. Bestek en 
servetjes worden door het restaurant 
meegeleverd.  Ook tijdens de schaats-
periode van afgelopen weken  kwamen 
de mensen binnen met hun schaatsen 

om de nek om snel even wat lekker 
warms te bestellen.
Wat zijn zoal de favoriete gerechten? 
“De soepen met kokosmelk doen het 
goed en wij hebben een groentege-
recht met  zelfgemaakte saus en ca-
shewnoten. En alles vers!  Eenmaal 
per week worden alle ingrediënten en 
kruiden ingevlogen. De gerechten zijn 
niet echt goedkoop maar je krijgt zeker 
waar voor je geld.
Toch krijgt hij regelmatig opmerkingen 
van klanten die vinden dat het uiterlijk 
van de zaak wel wat opvallender zou 
mogen.  Hij vertelt een anekdote over 
een Amerikaanse dame die maar niet 
begreep waarom er niet meer uitstra-
ling was. Waarom geen grote lichtbor-
den of duidelijke letters op de ruit? “Ik 
ben juist zelf heel tevreden met deze 
zaak.  Het is de juiste mix van pure een-
voud en verrukkelijk goed Thais eten”, 
aldus Wiland.
Toelen wil nog wel het een en ander 
kwijt over het verkeer in de wijk.
“Ik  vind de Straatweg wel een hele 
drukke weg. Het verkeer rijdt  hard en 
er gebeuren regelmatig ongelukken 
hier voor. Ook de Kleiweg zou veel ver-
keersvriendelijker kunnen worden.  Nu 
is het zo’n  doorgangsweg en weinig 
uitdagend om gezellig te kunnen win-
kelen.

Hij heeft het wel naar zijn zin in de wijk 
mede dankzij de goede relatie met het 
buurrestaurant Zotte. 

Heeft Toelen nog verdere toekomst-
plannen? “Wel, verbouwen is een mo-
gelijkheid, uitbreiden helaas niet. Maar 
misschien komt er op de Kop van Zuid 
nog wel eens een leuk afhaalrestau-
rant. Voorlopig zou ik zeggen:  loop 
binnen,  proef  de sfeer van Thailand 
en geniet!”   
Nok Noi, Eethuis &  Afhaalservice, 
Straatweg  112, Tel: 010-2188024.
De keuken  is  geopend vanaf 
16.00 tot 22.00 uur.
         

Marjolein Tan

Het openbaar vervoer van en naar 
Rotterdam Airport is fors uitgebreid. 
Bus 41 van de RET verbindt Rotter-
dam Airport nu ook met Schiedam 
Centraal Station, RandstadRail 
station Melanchthonweg en Rot-
terdam Noord. Deze nieuwe lijn 41 
verbetert bovendien de bereikbaar-
heid van de luchthaven vanuit Delft, 
Rijswijk, Vlaardingen, Maassluis en 
het Westland met één overstap in 
Schiedam. Dankzij de aansluiting 
op de RandstadRail is Rotterdam 
Airport ook vanuit Den Haag, Leid-
schendam, Voorburg en Nootdorp-
Pijnacker beter bereikbaar met het 
openbaar vervoer.

Naast de bestaande bus 33 rijdt 
een nieuwe bus 50, geheel afge-
stemd op de tijden van vertrek-
kende en aankomende vluchten, 
non-stop naar Rotterdam Centraal 
Station. Van daaruit rijdt deze lijn 
via station Blaak langs verschillen-
de hotels naar de Wilhelminakade 
en vice versa. Bus 50 richt zich 
voornamelijk op zakelijke reizigers 

die naar hun hotel in het centrum 
van Rotterdam reizen. Reizigers 
die ‘s ochtendsvroeg op Rotterdam 
Airport moeten zijn, kunnen gebruik 
maken van RET bus B12, die vanaf 
dezelfde halte als bus 33 vertrekt. 

Op alle nieuwe en bestaande bus-
verbindingen van en naar Rot-
terdam Airport worden de OV-
chipkaart en de strippenkaart als 
vervoerbewijs geaccepteerd. Het 
tarief voor een enkele reis, met bij-
voorbeeld een uurnetkaart, is voor 
alle routes E2,70. 

Klantvriendelijkheid in de wijk

Eten bij Nok Noi

Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
Tel.: 010 422 61 44

www.kolpa.nl
info@kolpa.nl

Op werkdagen geopend van
 8.30 tot 17.30 uur. 

Op zaterdag zijn wij geopend van 
10.00 – 13.30 uur. 
Bezichtigingen op 

zaterdag mogelijk.

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam

Telefoon: 010 4611295

Openingstijden: 
ma t/m donderdag 9.00 tot 18.00

vrijdag van 9.00 tot 21.00
zaterdag van 9.00 tot 17.00

tevens kunt u bij ons terecht 
voor het trimmen van uw hond

MEDITEREN in Shambhala 
Meditatiecentrum Rotterdam

elke dinsdagavond om 20.00 uur 
in DJOJ, zaal 7

Anthony Duyklaan 5-7, Rotterdam
Kijk op www.shambhala.nl 

of bel 06-38 37 36 58

Nieuwe 
busverbindingen 

www.bokrotterdam.nl

Jerrol Best

Weer even voorstellen. De laatste 
nieuwe die jullie voorlopig tegenko-
men. Mijn naam is Jerrol Best. Ik ben 
net als Eno Middelham jongerenwer-
ker in het kleiwegkwartier. Ik zal vaak 
samen met hem op straat te zien zijn 
en af en toe op de inloop. Ook bij mij 
kunnen jullie altijd terecht voor al jullie 
vragen op wat voor gebied dan ook. 
School, werk, drugs, drank, liefde en 
sex of thuis, je kunt het zo gek niet be-
denken. Uiteraard houd ik de verhalen 
die jij mij vertelt voor me, en praat ik er 
alleen met anderen over als jij dat wilt. 
Ik ben jongerenwerker voor jullie en 
daarom zal ik nooit zomaar informatie 
doorspelen die jullie mij gegeven heb-
ben.

Een paar dagen geleden is mijn colle-
ga Eno bij de deelgemeente geweest 
om te praten over het hek. Hiervoor 

waren ook enkele jongeren uitgeno-
digd, maar helaas is er niemand van 
de jongeren komen opdagen. Dit is 
jammer, omdat het dè kans was om 
spijkers met koppen te slaan. Binnen-
kort is er weer een overleg. Wil jij hier-
bij zijn, en iets doen aan het hekwerk 
bij de Tarcisius en daarmee iets bete-
kenen voor alle jongeren van de wijk, 
stuur dan even een mailtje via de mail 
of via hyves, of geef een belletje.

We zien jullie snel op straat, bij de in-
loop of op internet!

Eno Middelham en Jerrol Best
Ambulant Jongerenwerker 
Welzijnsorganisatie Thermiek
Wijk Kleiwegkwartier

emiddelham@thermiek.info / 
Jbest@thermiek.info

www.hyves.nl/kleiwegkwartier 
06-24689380 / 06-14803531

JONGEREN COLOMN



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

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl, 
marmoleum en raamdecoratie

Tevens hebben wij een mooie gordijncollectie en een grote 
collectie rolgordijnen, jaloezieën, lamellen, Duette, 
Plissé en vouwgordijnen. We hebben ook tretford.

Ook leveren wij diverse merken tapijt en vinyl!
Tapijt: Desso, Parade, Bonaparte, Interfloor etc. 

ANDRÉ’S TAPIJTHUIS 
Kleiweg 26B, 3051 GR Rotterdam    ◆    telefoon 010 4223095

Uw trap vakkundig door eigen stoffeerders gelegd met een 
PROJECTTAPIJT. Keuze uit 32 kleuren + 7 jr. garantie 

v.a. 249,00

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en 
planten zowel binnen als 

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze 
website !!

galaxy mode
kleiweg 24

telefoon 010 4 18 48 47

ZIE VOOR OPENINGSTIJDEN: WWW.GALAXYMODE.NL

spring collection

inFormAtie
BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter), 
John Hokke, Michiel van Berkel en
Geer Meershoek
KANTOOR BOK, 
WIJKWINKEL en REDACTIE
Antony Duyklaan 9, 3051 HA R’dam
tel: 422 44 45 
Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag  
van 9.30-12.30 uur. 
e-mail: info@bokrotterdam.nl

TELEFONISCH SPREEKUUR 
DEELGEMEENTERAADSLEDEN
10 februari 11.30 uur tot 13.30 uur
Overzicht telefonische spreekuren 
zie: www.his.rotterdam.nl
SPREEKUUR SOCIAAL RAADSVROUW
dinsdag om de 14 dagen op af-
spraak 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
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.
BUURTAGENT
De buurtagent is telefonisch 
bereikbaar onder nummer 
0900-8844 of per mail 
jaco.de.gast@rijnmond.politie.nl

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
Advies- en Steunpunt Huiselijk 
Geweld 010 – 44 38 444. 
bereikbaar 7 dagen per week, 24 
uur per dag www.huiselijkgeweld.
rotterdam.nl

redactie
Ciska Evers, Mirjam Fondse, 
Marjolein Tan, Annemarie de Visser 
en John Hokke (foto’s),
Geer Meershoek (coördinator)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk voor: 
10 maart 2009

e-mail: buurtkrant@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl

Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Vincent v.d. Velde
Druk: Drukkerij Goos,
Ouderkerk aan den IJssel

Dinsdagavond 13 januari jl. was 
er de prijsuitreiking van de ‘Kerst-
boom van het jaar 2008’ verkiezing 
in de Deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek. In een overvolle ont-
moetingsruimte werden de prijzen 
uitgereikt. In de Deelgemeente 
waren maar iefst 103 kerstbomen 
geplaatst. En allemaal op een zeer 
eigen manier opgetuigd door de 
bewoners. 

 De eerste prijs ging naar de 
Schiebroekseweg. De bewoners 
van deze straat hadden niet alleen 
de boom prachtig versierd, maar 
ook het plein er omheen. De twee-
de prijs ging naar de Wilgenplas, 
daar hadden de bewoners hun 
boom versierd met mooie zilveren 
ballen, linten en frutsels. De derde 
prijs ging naar de Schoolstraat, 
deze fantastische ‘kinderboom’ 

was versierd met eigen gemaakte 
knutselwerken van kinderen in de 
straat en de school. De aanmoe-
digingsprijs ging naar de Willy den 
Oudenstraat, zij wilden ook buiten 
een huiselijke sfeer creëren door 
cadeaus onder de boom te leg-
gen. 
 Alle winnaars kregen een waar-
debon. Deze kan worden ingezet 
voor een straatactiviteit of om bij-
voorbeeld nieuwe versieringen te 
kopen voor de boom van 2009. De 
waardebonnen zijn gesponsord 
door Opzoomer Mee, Vestia en 
Thermiek Welzijnsorganisatie.
 We zijn benieuwd hoe de bomen 
er in december 2009 uit gaan zien. 
En heeft uw boom het afgelopen 
jaar niet gewonnen? Maak dan uw 
boom in 2009 nog mooier en maak 
kans om dit jaar de ‘Kerstboom 
van het jaar 2009’ te hebben.

Sint Franciscus 
Gasthuis bouwt 
nieuwe vleugel 
Kinderdagverblijf 

Op donderdag 29 en vrijdag 30 
januari 2009 worden de heipalen 
geslagen voor de bouw van de 
nieuwe vleugel van het Kinder-
dagverblijf van het Sint Francis-
cus Gasthuis. Met deze verbou-
wing worden de faciliteiten voor 
de kinderen, ouders en leidsters 
geoptimaliseerd. Omstreeks half 
mei 2009 wordt de nieuwe vleugel 
in gebruik genomen.
 
Bouwvergunning
De vergunning voor het bouwen 
van het Kinderdagverblijf is door 
de deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek gepubliceerd in oktober 
2008 en heeft tot en met 10 decem-
ber 2008 ter inzage gelegen. In de 
vergunning staat nauwkeurig om-
schreven waaraan de bouwer moet 
voldoen en dat er geluidsontheffing 
wordt verleend om tussen zeven uur 
’s morgens en zeven uur ’s avonds 
te heien. Ondanks alle voorzorgs-
maatregelen die getroffen zijn, zal 
het heien te horen zijn. 
 
Kinderdagverblijf Fransje Plukke-
bol
Kinderdagverblijf Fransje Plukke-

bol biedt dagopvang aan kinde-
ren, vanaf acht weken tot vier jaar, 
van ouders die werkzaam zijn in 
het Sint Franciscus Gasthuis. Mo-
menteel telt het kinderdagverblijf 
72 kindplaatsen, verdeeld over zes 
verticale groepen. Kinderdagverblijf 
Fransje Plukkebol staat ingeschre-
ven in het register bij de gemeente 
Rotterdam. 
Dit houdt in dat wij voldoen aan de 
kwaliteitseisen die de Wet Kinder-
opvang voorschrijft.

Op maandagavond 2 maart a.s. 
houdt barbershopkoor ‘the Skyline 
Sisters’ haar open repetitieavond. 
Tijdens de vorige open avond 
(28 januari vorig jaar) wisten veel 
vrouwen hun weg te vinden naar 
het toentertijd nieuw op te richten 
eerste Rotterdamse vrouwenbar-
bershopkoor. Inmiddels is in juni j.l. 
het koor officieel bij notariële akte 
opgericht en je kunt dus spreken 
van een heel jong, nieuw en uniek 
koor in Rotterdam met nu ± 20 le-
den. Maar natuurlijk zijn nieuwe le-
den enorm welkom. Barbershop is 
4-stemmige zang en à capella (dus 
zonder instrumenten). De leadpartij 
zingt de melodielijn van de songs 
en wordt ondersteund door de ove-
rige drie stempartijen (bass, bari-
tone en tenor). Zo is er voor iedere 
stemhoogte een geschikte partij te 
vinden.  Deze vier stempartijen zin-
gen gezamenlijk herkenbare, har-
monische akkoorden. Er worden 
veelal Engelstalige evergreens, bal-

lads, easybeats en uptunes gezon-
gen. Je hoeft niet persé ervaring te 
hebben of noten te kunnen lezen. Je 
dient je alleen over te willen geven 
aan het plezier om samen te zin-
gen. Barbershop moet je niet alleen 
horen maar zeker ook zien, omdat 
de zangeressen met gebaren en 
lichaamstaal de bedoeling en de 
sfeer van de song ondersteunen. 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan 
een kijkje op de open avond van 
dit enthousiaste koor op maandag 
2 maart a.s. in basisschool De Wil-
genstam, Wilgenlei 149 in Rotter-
dam Schiebroek. Tijd: van 19.30 
tot 22.00 uur (incl. pauze) en ervaar 
zelf of het barbershopvirus ook jou 
te pakken krijgt! Tijdens deze avond 
ga je natuurlijk ook zelf zingen o.l.v. 
hun dirigent Mieneke Ewald. 
Bel voor meer info of geef je op via 
0181-413994 (Mieneke Ewald) of 
010-4220482 (Rinkje Molenaar) of 
via mieneke.ewald@hetnet.nl of
rinkje@planet.nl. 

Met ingang van januari 2009 verval-
len de spreekuren in de wijk. De af-
gelopen jaren is gebleken dat er wei-
nig gebruik wordt gemaakt van deze 
spreekuren. 
Aangezien het dagelijks bestuur 
van de deelgemeente persoonlijke 
contacten met bewoners belangrijk 
vindt, zal er om de drie weken een 
telefonisch spreekuur plaatsvinden. 
Tijdens het telefonisch spreekuur 
kunt u een vraag, verzoek of klacht 
bespreken met het dagelijks be-
stuur. 

Hieronder vindt u een overzicht van de 
portefeuillehouders en hun portefeuil-
leverdeling:
 
Bert Cremers,    
Bestuurlijke en juridische zaken, Veilig-
heid, 
Tel. 010 – 461 5500                       
Wijkaanpak, Ruimtelijke ordening, 
Jeugdbeleid

Letty Bekedam    
Buitenruimte, Verkeer en Vervoer en Mi-
lieu,
Tel. 010 -461 5575   
Bewonersorganisaties

Anton Stapelkamp  
Welzijn, Cultuur, Sport en Recreatie, 
Onderwijs
Tel. 010 – 461 5595

Joke Holdtgrefe   
Wijkeconomie, Kunst in de buitenruimte, 
Tel. 010 -461 5575                                 
Publiekszaken 

 

Als u een vraag heeft over bovenstaan-
de onderwerpen kunt u dus bellen met 
de portefeuillehouder die voor het on-
derwerp verantwoordelijk is. 
U wordt dan doorverbonden met het 
centraal secretariaat, dat ervoor zorgt 
dat u in contact komt met de portefeuil-
lehouder.
 
Voor februari is de volgende datum 
voor het telefonisch spreekuur vastge-
steld:

Donderdag     
10 februari  11.30 - 13.30 uur
 
Een overzicht van de telefonische 
spreekuren wordt zo spoedig mogelijk 
in de Postiljon en via de website 
www.his.rotterdam.nl bekend gemaakt. 
Ook zullen wij elk spreekuur apart aan-
kondigen in de Postiljon en op de site.

Telefonisch spreekuur vervangt 
spreekuur in de wijk

Open avond barbershopkoor 
‘the Skyline Sisters’

Schiebroekseweg wint 
Kerstboomverkiezing 2008 


