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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

A4 Welkom

Fantastisch. Het heeft even geduurd, 
maar hij lijkt er nu eindelijk te komen: 
De verlenging van snelweg A4 
tussen Delft en Schiedam. Het (snel)
wegennet rond Rotterdam is volstrekt 
onvoldoende om in de spits of na 
een ongeluk het verkeer normaal te 
verwerken. Topper van alle problemen 
is de A13. ’s Ochtends en ’s avonds 
kan deze weg volledig vast staan en 
daar merken wij in het Kleiwegkwartier 
direct de gevolgen van: De Straatweg 
en de Rozenlaan lopen vol als er files 
staan op de A20 of de A13. Met het 
verlengen van de A4 krijgen we een 
goed alternatief voor de A13, om van 
en naar Den Haag en Amsterdam te 
reizen met de auto.

Helaas zal het nog minstens tot 2015 
duren, voordat de nieuwe snelweg 
echt gebruikt kan gaan worden. Dat 
duurt natuurlijk veel te lang. Het gaat 
hier immers niet over de deltawerken, 
maar om een stukje snelweg van 
zeven kilometer, waarvoor de 
bouwtekeningen al klaar liggen. De 
lange looptijd om tot realisatie te 
komen, geeft te denken.

Wat mij betreft moet daarom de 
plannenmakerij voor het aanleggen 
van een verbindingsweg tussen A16 
(Terbregseplein) en A13 (vliegveld) 
met de grootst mogelijk spoed wor-
den voortgezet. Het Kleiwegkwartier 
heeft een unieke positie binnen de 
deelgemeente, als het gaat om de 
aanleg van de verbinding A13-A16, 
omdat wij waarschijnlijk als enige 
vóór zijn. De A20, die naast onze 
deur ligt, wordt dan immers minder 
druk en voor de andere wijken geldt, 
dat deze dichter tegen de nieuwe 
verbindingsweg liggen. Ik hoop niet dat 
het positieve nieuws met betrekking 
tot de A4 ertoe leidt dat niet of slechts 
met halve kracht wordt verder gewerkt 
aan de verbinding A13-A16. Sterker 
nog, ik hoop dat men ook gelijktijdig 
start met plannen voor een verbinding 
van de A16 naar de A12 (zo ongeveer 
parallel aan de HSL). Zolang als er 
geen fatsoenlijke hoofdwegen om 
onze stad liggen, leidt dit maar tot één 
ding en dat is verstopping van onze 
woonwijk door autoverkeer.

De overheid moet natuurlijk ook verder 
werken aan aanleg van goed openbaar 
vervoer en andere maatregelen om 
het autogebruik terug te dringen. Deze 
maatregelen hebben echter te weinig 
effect. Zeker, omdat men slechts 
halve maatregelen neemt. Waarom 
stimuleert de overheid nog steeds niet 
het verhuizen naar plaatsen die dicht 
bij een eventuele nieuwe baan liggen, 
bijvoorbeeld door het afschaffen van 
de overdrachtsbelasting op huizen? 
En waarom schaft de overheid de 
belastingvrije vergoedingen voor het 
reizen tussen woning en werk niet af? 
Dat durft men niet. Nog tientallen jaren 
zal er daarom voor de werkenden 
onder ons meestal maar één echte 
manier van reizen zijn en dat is met de 
auto (in de file).

Genoeg gezeurd. Over zes jaar 
zullen we met veel plezier over zeven 
nieuwe kilometers A4-snelweg kunnen 
“cruisen“ en daar worden we in 
het Kleiwegkwartier echt beter van. 
Gefeliciteerd!

Camiel Columnmans

Ondernemersvereniging KleiwegKwartier Organiseert
‘PrOeF Het KleiwegKwartier’ Seniorendag

Nieuwe site 
voor stateN-
laaNkwartier

In maart 2010 vinden er weer verkiezingen 
plaats voor de deelgemeenteraad. De 
deelgemeenteraad is een belangrijke factor 
als het gaat om het bepalen van de inrichting 
en de voorzieningen in onze wijk. Op lokaal 
niveau liggen de belangen en standpunten 
vaak anders dan op landelijk niveau. De partij 
waarop u landelijk stemt is niet automatisch 
de partij, die op lokaal niveau uw standpunten 
het beste kan vertegenwoordigen. Moeten 
we de wijk volbouwen of zo open mogelijk 
laten? Moet er ruimte komen voor woningen 
of voor winkels? Moeten het dan woningen 
zijn voor ouderen of voor gezinnen? 

Veel van deze vragen laten zich niet 
automatisch beantwoorden doordat men 
links of rechts of groen of rood is. Veel keuzes 
die in de deelgemeente gemaakt worden, zijn 
niet (makkelijk) te koppelen aan een landelijke 
politieke stroming. Juist daarom is het 
belangrijk om de deelgemeentelijke politiek 
duidelijk te maken wat onze wensen zijn. 

De Kleiwegkwartierders zijn traditioneel altijd 
zeer goed in het richting deelgemeente 
en deelraad doorgeven van onze (soms 
ongezouten) mening. De Politiek weet 
dat. En onze ervaring is dat daarom door 
de Politiek zeer goed wordt geluisterd 
naar het Kleiwegkwartier. In de aanloop 
naar de verkiezingen is het handig om 
te benadrukken wat voor ons belangrijke 
thema’s en standpunten zijn. Als we nu 
de juiste punten op tafel kunnen leggen, 
is de kans het grootst dat deze punten 
positief worden opgepakt door alle politieke 
partijen.

 In plaats van “strijden tegen” wordt het dan 
“samenwerken met”.

Voorbeelden van belangrijke politieke 
thema’s in het Kleiwegkwartier zijn:
•	 particulier	woningbezit	en	particuliere	 
 woningverbetering
•	 parkeren	in	de	wijk
•	 hergebruik	RET-terreinen	Kootsekade	en	 
 Kleiweg
•	 doorstroming	verkeer	straatweg	en	 
 Uitweg/Rozenlaan
•	 kruising	Kleiweg-Rozenlaan-Uitweg	
 (plaats voor fietsers, halte RET)
•	 voorzieningen	voor	jongeren
•	 toekomst	Christus	Koningkerk
•	 Leeuwenhoek/Humanitas
 (cabines/nieuwbouw)
•	 parkeren	bij	OV:	Melanchtonweg,	 
 St-Franciscus-lijn-5 en station noord
•	 Leonidas	en	Melanchtonpark
•	 winkels	op	de	Kleiweg

Kom naar de politiek avond in november. 
Doe mee met het zo mogelijk aanvullen van 
de lijst met voor ons belangrijke thema’s. 
Doe mee door het uitdragen van uw mening 
en uw oplossingen.

De avond wordt gehouden op maandag 
9 november in de Oranjekerk, Rozenlaan 
20, Rotterdam en begint om 20.00 uur. Na 
afloop is er tijdens een hapje en een drankje 
nog gelegenheid om met de leden van de 
verschillende partijen na te praten.

U kunt zich vast aanmelden voor deze 
avond door een mail te sturen naar  
info@bokrotterdam.nl. T.z.t. krijgt u dan 
een uitnodiging per mail toegezonden.

U kunt zich ook persoonlijk aanmelden bij  
de wijkwinkel. 

Een nazomerevenement met tal 
van activiteiten.

Op zaterdag 3 oktober start vanaf 
12.00 uur ‘Proef het Kleiweg 

Kwartier’. 

Een gezellig nazomer evenement voor 
iedereen die graag op de Kleiweg komt of 
voor degenen die het Kleiwegkwartier beter 
willen leren kennen. 
Deze dag zal tot ca. 19.00 uur duren.
‘s-Avonds zal er een “Muzikale Nazomer 
Afterparty” zijn, bij Van de Oesters, op het 
Lathyrusplein.

Vanaf de Kootsekade tot aan de 
spoorwegovergang op de Kleiweg kunt u  
bij de ondernemers terecht voor een drankje 
en een hapje, voor speciale attracties zoals 
een modeshow, een eendagstraining 
bloemschikken, een ritje met paard en 

wagen, een bezoek aan de speeltuin,  
een mini-dierentuin, muziek op het 
Bergpolderplein, dans en nog veel meer.

Een demonstratie van de politiehonden-
brigade, appeltaart volgens befaamd recept,  
leren mozaïek maken, een oldtimershow, 
kortom voor elk wat wils. 

En... er is ook nog van alles te winnen tijdens 
‘Proef het Kleiwegkwartier’. De deelnemende 
winkeliers zullen elk voor zich acties hebben, 
of een prijsvraag organiseren!

U zult versteld staan van wat er allemaal te 
koop is in het Kleiweg Kwartier. 

De ondernemersvereniging wenst u dan ook 
een heerlijke dag, u bent van harte welkom!
Er volgt nog nadere informatie, via posters 
en flyers!

Meepraten over de toekomst van de Christus Koningkerk?

Archieffoto tafeltjes avond deelgemeente november 2007.  Foto Tom Pilzecker

BOK Organiseert pOlitieKe avOnd
BewOners van het KleiwegKwartier Krijgen Kans hun zegje te dOen

Op 21 oktober 2009 vindt er een Seniorendag 
plaats in Lommerrijk aan de Straatweg.
Zoals u van ons gewend bent bestaat de 
dag uit 2 gedeelten.

Het ochtendprogramma zal deze keer gaan 
over ‘VERVOER’ en dan in de brede zin van 
het woord. Er zullen diverse organisaties 
aanwezig zijn die u wat vertellen over 
vervoermiddelen en hoe u er mee van plaats 
tot plaats kunt komen.

De inloop is vanaf 09.30 uur. De opening 
van de dag is om 10.00 uur.
Rond het middaguur hebben we de 
gebruikelijke lunch en de middag blijft zoals 
altijd een verrassing. Rond 16.00 uur sluiten 
we deze dag weer af.

Kaartverkoop à € 2,50 per persoon zijn te 
verkrijgen op de volgende adressen:
Thermiek  Wilgenlei 790
BOK  Anthony Duyklaan 9
BO 110-Morgen  Orionstraat 10

De kaartverkoop start op donderdag
1 oktober 2009.
Wij hopen u weer van harte welkom te 
mogen heten. Stichting Platform voor 
Ouderen Hillegersberg-Schiebroek

Sinds kort bestaat er speciale site voor ieder 
die betrokken is bij het Statenlaankwartier. 
Het is een zogenaamde NING. Dat is een 
gratis contactsite waar je naar believen 
mijmeringen kunt posten, bijeenkomsten 
kunt aankondigen, foto’s, filmpjes en 
documenten kunt achterlaten en thema-
groepen kunt aanmaken.

Het aantal leden groeit gestaag. Tot de 
groepen die al actief zijn behoren Te Huur/
Te leen (“Wie heeft een lange ladder? Ik 
moet mijn boom toppen.”), Tweedehands 
(“Aangeboden: Twee kleine gitaarmonitors 
en één kinderledikantje met matras”) 
en “Oppas voor de kids” (“Ik heb twee 
dochters, heeft u de kids waarop gepast 
moet worden?“). 
De initiatiefnemers hopen ermee een plek te 
bieden voor zaken die spelen dichtbij huis.

Het adres is:
www.statenlaankwartier.ning.com. 
Ieder kan erop, maar deelname aan 
discussies kan alleen na aanmelding.



ZoekPlAATJe lommerrijk: van heden tot 1880:
de toekomst blijft ongewisvoor de theetuin van weleer 

AnTWoord oP ZoekPlAATJe Bk4  

Zo op het eerste oog lijkt er weinig te 
beleven in dit straatje. We zien een rij 
huizen, een verkeersbod en een boom 
op de voorgrond (waar staat deze). En 
- uiteraard - een trits geparkeerde au-
to’s, heel  kenmerkend voor onze wijk. 
Opvallend op deze foto is dat bewo-
ners geveltuintjes hebben aangelegd; 
dat maakt de straat toch een stuk aan-
trekkelijker. Er waren wat ondernemers 
die hier hun stekkie hadden, weet u het 
al waar dit is? 

Wij willen uiteraard weten: waar deze 

foto is gemaakt en wat is er te doen 
geweest?
Weet u het nog en heeft u daar herin-
neringen aan? 

Natuurlijk willen we ook graag anekdo-
tes over deze buurt. Heeft u hier ge-
woond? Hoe was het er toen en ook 
hoe is het er nu? 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

De heer P. van Leeuwen heeft ons ge-
meld dat de foto is gemaakt staande 
op	 de	 Ceintuurbaan	 schuin	 de	 Elec-
troweg. Rechts, niet te zien, staat de 
autoshowroom van Eef en Huub. Ach-
ter de fotograaf bevindt zich een oud-
ijzerhandel langs het spoor. 
 

We komen ook nog even terug op het 
antwoord op zoekplaatje in de BK3. 
Mevr. van Boven meldt ons dat er een 
foutje in staat. In de krant staat alcapa 
ipv alpaca. Wij hebben dit helaas fout 
geschreven. Ze schrijft er nog bij, voor 
diegenen die niet weten wat alpaca 
is, dat het gaat om een legering van  
koper, nikkel en zink. Het wordt ook wel 
argentaan of nieuw-zilver genoemd. 
Vroeger werd dit vooral gebruikt voor 
huishoudelijke voorwerpen. 
De winnares, Mevr. Verhaar vindt het 
jammer dat haar meisjesnaam Batist 
niet is genoemd. Deze naam zal bij 
veel Kleiwegbewoners herinneringen 
oproepen aan haar vader. Zij heeft in 
de wijkwinkel veel oude herinneringen 
kunnen ophalen.
De heer van Leeuwen kan zijn cadeau-
bon afhalen bij de wijkwinkel.

De redactie heeft ook nog een reactie 
ontvangen op het zoekplaatje van sep-
tember 2008. Wij wilden u deze niet 
onthouden. 
Dhr. Stef Stolk uit Valkenswaard schrijft 
ons het volgende:
Bij toeval stuitte ik op uw website en 
op de Buurtkrant jaargang 34 no.5 van 
september 2008.
Tot mijn verrassing zag ik bij de rubriek 
zoekplaatje een voor mij bekende 
plek: mijn geboortehuis! De foto toont 
de schoenmakerij op de hoek van de  
Kleiweg en de Begoniastraat. Wij 
woonden tot 1961 boven de schoen-
makerij die toen van W. Mus was. Mijn 

ouders zijn hier in 1940 komen wonen 
nadat hun woning in Kralingen in mei 
1940 door het Duitse bombardement 
was verwoest. De Begoniastraat heette 
 toen nog Asterstraat, maar na de  
annexatie van Hillegersberg door  
Rotterdam in 1941 werd de naam  
gewijzigd in Begoniastraat. Dit ter voor-
koming van dubbele straatnamen. In 
1949 ben ik er geboren en heb er tot 
1961 gewoond. Wij ruilden toen onze 
woning met die van de familie Zee 
op de Rozenlaan waarbij dhr. Zee de 
schoenmakerij van dhr. Mus overnam. 
De naam van de winkel werd toen  
veranderd in Schoenenzee. Ik  ben ik 
21 jaar lang bewoner geweest van het 
Kleiwegkwartier. 
Vanuit het woonkamerraam had je een 
fraai uitzicht op een gedeelte van de 
Kleiweg en kon ik naderhand de aan-
leg van de tramsporen van lijn 10 gade-
slaan. Naast ons woonden onder meer 
de families Blok, Vermeulen en van Duyl. 
Op de tegenovergelegen hoek was een 
Vivo-kruidenierswinkel van de familie 
Noordenbos. Ik herinner me dat daar 
wekelijks een bestelauto met staven 
ijs kwam. Wij trachtten dan een stukje 
te bemachtigen dat we in onze mond  
lieten smelten. Iets verderop, op de 
hoek van de Rozenlaan, bevond zich 
een filiaal van Schiereck  (“verzorgde 
voeding”). Tussen Schiereck en 
schoenmaker Mus bevond zich in een 
benedenhuis een postkantoor, waarvan 
ik me nog de krakende houten vloer 
herinner en de lessenaar met inktpot. 
Dat postkantoor is later verhuisd naar 
de Kleiweg.

Door	Chris	Mast
fractie-voorzitter PvdA in de deelraad

Toen eind 2006 het Voorontwerp  
Bestemmingsplan Kern en Plassen 
openbaar werd, barstte de discussie 
over de toekomst van Lommerrijk in alle  
hevigheid los. Die discussie over het  
Bestemmingsplan staat op het punt te 
worden afgerond. Maar daarmee nog 
niet de toekomst van Lommerrijk. 

Maar wat speelde zich allemaal vóór 
2006 af. Onderstaand een poging tot  
reconstructie van de lange geschiedenis 
 van Lommerrijk. De naam dateert van 
1783 toen het buiten Lommerrijk werd 
verkocht aan de heren Steenlack en 
Dijksman. Lommerrijk werd omschreven 
als ‘een extra welaangelegde buiten-
plaats’. Van Steenlack weten we twee  
zaken. Hij was schout en hij liet het buiten 
na de koop afbreken.
De geschiedenis van het huidige  
Lommerrijk omvat drie eeuwen, bijna 130 
jaar.

De chronologie van heden naar verleden. 

2005 (7 november): Dura Vermeer 
presenteert aan de deelraad de  
bouw-plannen voor een complex in de 
plas en langs/op de landtong. 
2002 (december): Lommerrijk kondigt 
aan bouwplannen te ontwikkelen voor 
dertig tot veertig appartementen in vier 
bouwlagen. 
2001 (juni): De Raad van State bekrachtigt 
de afwijzing door de rechtbank in Rotter-
dam van de bouw van een hoteltoren van 
68 meter met 105 kamers en een grand 
café op de begane grond. Bouw- en 
Woningtoezicht Rotterdam oordeelde 
dat het bouwplan van Lommerrijk wel in 
het bestemmingsplan past. Lommerrijk  
beriep zich op dit advies.
1998: Deelgemeente weigert bouw-
vergunning voor een hotel. Het bestem-
mingsplan laat slechts bebouwing toe 
voor algemeen sociaal en culturele  
doeleinden. 
1991: Lommerrijk start met de ontwik- 
keling van plannen voor een hoteltoren. 

1989: De Exploitatie Maatschappij  
Lommerrijk neemt het onroerend goed 
over	van	Sporthuis	Centrum.
1986: Lommerrijk wordt verpacht aan de 
Exploitatie Maatschappij Lommerrijk van 
John Laan. 
1978: Herbouw huidige Lommerrijk 
met een restaurant, vier zalen, waarvan 
drie op de bovenverdieping en twaalf  
bowlingbanen. 
1978:	 Sporthuis	 Centrum	 belooft	 het	
koetshuis te herbouwen. Gebeurt niet. De 
ruimte is nu in gebruik als parkeerplaats.
1977: Ook het koetshuis brandt af.
1976 (nacht van 17 op 18 juli): Lommerrijk 
brandt af. Veel buurtgenoten hadden 
daar een voorgevoel van.
1976 (9 maart): Het Vrije Volk constateert 
dat (het oude) Lommerrijk gesloten  
is, troosteloos en ten dode op- 
geschreven. 
1973-1975: Onderhandelingen tussen 
de	gemeente	en	Sporthuis	Centrum	over	
de aankoop van Lommerrijk. De onder-
handelingen springen af op de door de 
gemeente geëiste ontruiming van de 
dertig weekendhuisjes op de landtong 
en de geschatte opknapkosten van het 
gehele complex van f 900.000,-. Later  
worden de weekendhuisjes toch  
ontruimd en gesloopt. De impasse duurt 
voort. 
1971: Plannen voor een flatgebouw  
gedeeltelijk in de plas met op sommige 
plaatsen een hoogte van 27 meter met 
als architect het bureau van Van de Broek 
en Bakema.
1968:	aankoop	door	Sporthuis	Centrum	
van het complex voor 700.000 gulden.
1940 (vanaf 14 mei): Lommerrijk  
verleent onderdak aan de door het  
bombardement getroffenen. Het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest concerteert 
in de tuin. Theo Moens (Pschorr) treedt 
nu in Lommerrijk op.  
1938 (december): dreigende sluiting 
afgewend nadat burgemeester Van  
Kempen van Hillegersberg ook activiteiten 
op zondag toestaat.
1937 (november): Opening van nieuwe 
hall voor de entree.
1937 (april): Lommerrijk krijgt bioscoop 
vergunning.

1936 (mei): Sportpaviljoen in ‘Engel-
schen’ stijl met twee tennisbanen op de 
kop van de landtong.
1934 (oktober): Restauratie groote zaal 
voltooid.
1933 (januari): Plannen voor zwembad 
in de Plas.
1924: Verbouw van de groote zaal.
1923: Plannen van katholieke zijde 
een kerk, een school en een klooster te  
bouwen worden verijdeld door een 
groep vrijzinnige notabelen die de NV  
Lommerrijk oprichten.
1922 (november): veiling van ‘Plaats 
Lommerrijk’ bestaande uit koffiehuis 
met uitspanning, woning, concertzaal, 
tuin met opstallen zoals chocoladetent 
en sigarentent, speeltuin, sleephelling,  
aanlegsteiger. En een perceel water, dat 
drie (!) keer zo groot is als het perceel 
land. 
1915:	Nieuwe	eigenaar	Cornelis	Blad.
1896: Wilhelmina Stal legt eerste steen 
voor het nieuwe café-restaurant. Er komt 
een grote zaal voor bals-champêtres, con-
gressen, vergaderingen, feestavonden, 
tentoonstellingen, sportevenementen 
zoals scherm-, boks- en turnwedstrijden.
1894: Familie Romein verkoopt voor  
f 52.000 het hele spul aan de gebroeders 
W A en A W Stal. Nieuwe naam ‘Tuin van 
Stal’. Aanschaf van niet minder dan 42 
roeiboten. 
1880: Vrouw Adriana Romein geboren 
Trommel maakt van den mooien tuin  
achter het huis van haar man, die 
een timmermansbedrijf uitoefent, een  
theetuin met kinderspeelplaats: Plaats 
Lommerrijk.

Atelierroute
Bezoek de kunstenaars in het kleiwegkwartier

Lezers van de Buurtkrant met  
documentatie en/of herinneringen aan 
de geschiedenis van Lommerrijk met 
name over de periode van na de Tweede  

Wereldoorlog tot 1970 kunnen zich 
in verbinding stellen met de redactie.  
Hun bijdrage wordt zeer op prijs  
gesteld.

Op 19 en 20 september vindt de Atelier-
route in de deelgemeente weer plaats. 
36 Deelnemers houden open huis en 
iedereen kan vrij toegankelijk de kunst-
enaars bezoeken. Ook in het Kleiweg-
kwartier zijn veel kunstenaars te vinden. 
Negen verschillende locaties met één of 
meerdere ateliers bevinden zich in deze 
wijk. Een overzicht van de te bezoeken 
ateliers: glasatelier Smelt aan de Kleiweg 
265a,	 Marie	 Claire	 Gellings,	 Wil	 Jansen,	
Inez Smit, Hella de Boo, Marina Radius, 
Sylvia Hennequin; zij bevinden zich allen 
in de Koraalstraat 17. Dit is het verzamel-
gebouw waar zich veel ateliers bevinden. 
Aan de Straatweg 70 bevindt zich Art 
Group Hollanda. Ankie Wessels bevindt 
zich aan de Hillegondastraat 10a. 

Tereza Andrews vind u in de Minstreelstraat 
55, Sabira Manek aan de Kootse Kade 27, 
Dick	Carlier	aan	de	Bergse	Rechter	Rotte-
kade 24 en de Hillegersbergse Schilders-
bent aan de Bergse Linker Rottekade 14. 
Hier bevindt zich ook Mixed Artists, dit is 
het atelier van Le Jardin d’Artiste aan de 
Rotte.	 Clara	 Froger	 en	 Rosa	 Boekhorst	
zijn beiden te vinden aan de Prinses 
Margrietlaan 8a. Daarnaast zijn er nog 
ateliers te bezoeken in Hillegersberg en 
Schiebroek. De ateliers zijn geopend van 
11.00 uur tot 17.00 uur. Op de locaties zijn 
de beschrijvingen te vinden en het boekje 
met de atelierroute. Meer informatie is te 
vinden op de website www.kunstfestival.nl 
De atelierroute is te bezoeken met het 
openbaar vervoer maar met de fiets (of 

auto) is het makkelijker en sneller om van 
de ene locatie naar de andere te komen. 
De atelierroute is een onderdeel van de 
vele activiteiten van het Kunstfestival: o.a 
Kunst in de etalage, schrijvers in Schie-
broek. Het kunstfestival wordt gehouden 
op 12 september a.s. van 10.00 tot 17.00 
uur op het Rododendronplein met vele 
kinderworkshops, muziek, artiesten en  
een verrassende slotact van 16.00-17.00 
uur.
 
Er wordt een Tombola georganiseerd  
waarbij 2 schitterende hoofdprijzen,  20 
kunstobjecten van de deelnemers aan 
de atelierroute, 25 cadeaubonnen én  50 
cadeaus boven de 25 € te winnen zijn. 
KANS 1 op 3. De prijzen zijn beschikbaar 
gesteld door ondernemers uit de gehele 
deelgemeente.

Mirjam Fondse

-

HulP GevrAAGd

we love Bikes bij Janus
Smaragdstraat 21 - 3051 VP - Rotterdam

Rijwielstalling
In de Smaragdstraat is een rijwielstalling 

beschikbaar voor bewoners uit de 
Edelstenenbuurt. 

Iedereen uit het Kleiwegkwartier die zijn fiets 
optimaal in goede conditie wil houden kan 

deze laten repareren.

Wilt u meer weten over deze aanwinst in de 
wijk neem dan contact op met Janus Somers, 

telefoon 0655831908 

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en 
planten zowel binnen als 

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze 
website !!



natuurlijk biologisch bij 
Zonnemaire

een onTsPAnnend  
BeZoek AAn nonA Ayu

djoj en de verbinding

‘Pindakaas is gemaakt van pinda’s en niks 
anders. Jam bestaat uit vruchten, en niet 
voor een groot deel uit suiker. Als je voor 
biologisch hebt gekozen, dan waardeer je 
die smaak van het brood, de zuivel en de 
groente en dan neem je met minder geen 
genoegen.’
Zo verwoordt André Roelofsen, eigenaar 
van biologische supermarkt Zonnemaire, 
de motivatie van zijn klanten om - cri-
sis of geen crisis - hun boodschappen 
te doen in zijn winkel aan de Kleiweg. 
‘Onze spullen smaken zoals ze horen te 
smaken, zonder kunstmatige ingrepen’, 
voegt hij eraan toe. Dat veel mensen daar 
bewust voor kiezen, is wel duidelijk. De 
klantenkring van Zonnemaire, afkomstig 
uit natuurlijk het Kleiwegkwartier, maar 
ook Schiebroek, Hillegersberg, Berkel en 
Rodenrijs en Bergschenhoek, groeit ge-
staag.
De historie van Zonnemaire gaat terug 
naar de jaren 70. André: ‘Een aantal Rot-
terdamse enthousiastelingen begon met 
biologische landbouw op een stuk land 
bij het dorpje Zonnemaire op Schouwen-
Duivenland. De oogst moest verkocht 

worden en zodoende begonnen ze een 
winkel in het Oude Westen, eerst in de 
Gaffelstraat en later aan de 1ste Middel-
landstraat. Ik nam in 1983 de winkel over 
en in 1988 werd ik ook eigenaar van de 
winkel aan de Kleiweg, die tot dan toe ‘de 
Groene Kabouter’ heette.’ Inmiddels heeft 
André Roelofsen alleen nog ‘onze eigen’ 
Zonnemaire aan de Kleiweg dat hij samen 
met vier anderen runt.
André Roelofsen is na 20 jaar nog steeds 
een tevreden ondernemer in het Kleiweg-
kwartier. André: ‘Het publiek is gevarieerd: 
jong, oud, alleenstaand, gezinnen. Klan-
ten zijn van alle leeftijden en uit alle lagen 
van de bevolking. De zaak loopt goed: 
we groeien langzaam, maar gestaag. We 
willen ons in de toekomst nog meer gaan 
toeleggen op biologisch vers en verder 
gewoon lekker doorgaan.’ 
Of hij geen last heeft van de crisis? ‘De 
gemiddelde besteding ligt wat lager. Men-
sen kiezen meer voor basisproducten en 
wat minder voor luxe producten. Maar, 
nogmaals, wie eenmaal  voor biologisch 
gekozen heeft, wil niet meer anders’.

Annemarie de Visser

‘Puur meisje’…dat is de letterlijke vertaling 
van Nona Ayu.
Meity	en	dochter	Lisa	Marlissa-Crawfurd,	
de drijvende krachten achter deze kleine 
exotische salon op de Kleiweg  vertellen 
graag hun verhaal. Het uitgangspunt van 
deze zeer gastvrije dames is dat juist 
hardwerkende moeders de tijd moe-
ten kunnen nemen voor een uitgebreide  
relaxbehandeling. Geef jezelf eens 
een ontspannen uurtje cadeau! En  
…massage werkt positief, voor zowel  
lichaam als geest.
Als klein meisje  heeft Meity de fijne 
kneepjes van de Javaanse massage 
geleerd. In haar geboorteland Indonesië 
groeide zij op als dochter van een groot 
gezin. In die tijd kwam er een dorpsvrouw 
aan huis die haar eigen kruiden maakte 
en behendig was in massagetechniek. 
Meity, een van de zwakste kinderen uit 
het gezin, werd veelvuldig behandeld 
door deze mevrouw en heeft zodoende al 
op jonge leeftijd de fijne kneepjes van het 
vak geleerd. Als negenjarige kon Meity al 
haar eigen hoestdrank maken.
Haar ouders vonden het eerst helemaal 
niet leuk dat zij al zo vroeg met kruiden 
en massages in de weer was maar later 
hebben ze het toch geaccepteerd. “Mijn 
vader was mijn eerste klant en daarna be-
sefte hij wel dat ik het in mijn vingers had” 
lacht Meity.
Javaanse massage
Tegenwoordig is de specialiteit van Nona 
Ayu dan ook de Javaanse massage en er 
wordt nog steeds met eigen kruiden ge-
werkt.
De winkel ziet er uitnodigend uit, alles 
is gelijkvloers en in een aparte kamer 
staan twee ronde baden met kaarsen 
en bloemen klaar. Twee grote massage-
tafels en een sauna maken de sfeervolle  

ruimte compleet. 
Meity en Lisa zijn vijf jaar geleden be-
gonnen met het opstarten van een eigen 
massagesalon in het centrum van Rotter-
dam. Na daar twee jaar met veel plezier 
te hebben gewerkt besloten zij naar het 
Kleiwegkwartier te verhuizen.
Meity doet alle behandelingen zelf en Lisa 
houdt zich bezig met de administratie en 
de public relations. Beide dames praten 
graag en met veel liefde en passie over 
hun vak.  
Waar komen nu de meeste klanten 
vandaan? “Vanuit alle windhoeken en 
zelfs vanuit België weet men ons te 
vinden”vertelt Meity . Maar wij  zouden 
het nu juist zo leuk vinden om wat meer 
mensen te ontvangen uit eigen wijk. Lisa 
laat nog even weten dat zij werken met 
pluimen. Dat is een cadeaubon waarmee 
je iemand op een originele manier kunt 
verrassen. (www.pluimen.nl) 
Zo kun je bijvoorbeeld een heerlijke  
Lulur behandeling ondergaan. Je begint 
met een bezoekje aan de sauna, daarna 
wordt je uitgebreid gescrubd en gemas-
seerd met een heerlijke kruidenolie. 
De dames maken ook bijzondere dingen 
mee. Zoals het echtpaar dat ooit binnen 
kwam met de mededeling dat de man 
ernstig ziek was. Zijn vrouw wilde hem 
zo graag nog een keer een verwen- 
behandeling geven en dus nam Meity 
hem onder handen. Maanden later kwam 
er een klant de winkel binnenlopen met 
een grote bos bloemen. Hij vertelde 
dat hij net de marathon had gelopen en 
genezen was verklaard.
Volgens hem had de kruidenmassage 
goed werk verricht en wilde hij Meity  
bedanken voor haar liefdevolle verzor-
ging! Ook voor aanstaande moeders en 
onrustige babies  zijn er rustgevende be-
handelingen. Nona Ayu werkt uitsluitend 
met de produkten van Boutriba. De vol-
ledige lijn is in de salon verkrijgbaar.
Wilt u helemaal tot rust komen en genie-
ten van de Oosterse gastvrijheid? Maak 
dan snel een afspraak bij deze vakkun-
dige tantes van Nona Ayu.        
 (Alle afspraken graag per mail)

Nona Ayu, Kleiweg 261b, 010-4773305
www.nonaayu.com
lisa@nonaayu.com

Marjolein Tan

Djoj is gevestigd in een oud schoolge-
bouw, naast de Duikelaar. Sinds enkele 
jaren is Djoj een goede buur van de BOK.  
Maar ook de BOK  kende zijn eigen buur 
nauwelijks. Hoog tijd om een kijkje te  
nemen. Wat gebeurt daar? Wie zijn die 
mensen?  Wat betekent het voor de wijk? 
Peter Elshof is eigenaar en oprichter van 
Djoj. Sinds 1995 gevestigd in het Kleiweg-
kwartier. Hij vertelt enthousiast over zijn  
leven, zijn passie, zijn Djoj.

“We leven in een materialistische wereld 
waarin weinig ruimte meer over is voor 
verbinding.  We kennen vaak eigen buren 
niet eens en daardoor raken we steeds 
verder afgedwaald van onszelf en van 
anderen.  
De verbinding tussen mensen is steeds 
minder aanwezig. Dat zie je terug in de 
maatschappij: de toenemende agressie 
en irritatie.  Mensen worden steeds onver-
draagzamer. Mensen kampen met vage 
klachten, hebben weinig plezier, en  zitten 
niet lekker in hun vel. De verbinding met 
zichzelf	 is	verbroken.	Centrum	Djoj	biedt	
ruimte tot het herstel van de verbindingen. 
Ruimte scheppen voor persoonlijke groei 
en ontwikkeling.”

Ruimte
“Djoj is een ruimte en een ontmoet 
ingspunt voor mensen.  In het gebouw 
zijn grote en kleine zalen, daar worden  
uiteenlopende workshops en activitei-
ten georganiseerd. Die worden gegeven 
door zelfstandig werkende personen  
(ZZP-ers). Zij huren een ruimte in het  
gebouw en geven daar hun activiteit. 
Desgewenst komen ze in het program-
maboekje en op de site van Djoj. We  
laten alleen  ZZP-ers toe die lid zijn van 
een beroepsvereniging. Bovendien moe-
ten de activiteiten passen binnen het 
thema persoonlijke groei en ontwikkeling. 
We zorgen voor kwaliteit van aanbod en 
organisatie tegen redelijke prijzen.“ 
Het pand ligt een beetje verscholen. Aan 
de binnenkant straalt het rust en ruimte 
uit. Er is aandacht en geld gestoken om 
het pand in goede staat te krijgen en te 
houden. Door zijn omvang en ligging is 
er veel belangstelling vanuit de woning-
markt. Het Kleiwegkwartier is niet gebaat 
bij nog meer huizen. Wij scheppen leef-
ruimte voor de mensen. En dat is nodig  in 
deze wijk. In het begin waren er klachten 
over overlast, vaak door onbekendheid 
maar nu zijn die praktisch verdwenen

Divers
Hoewel er veel bezoekers van buiten 
komen is Djoj ook voor omwonenden.  
Voor de jeugd wordt er kinderyoga en 
kinderdans georganiseerd. Voor volwas-
senen zijn er cursussen en workshops 
Lichaamswerk, massage, communicatie, 
dans. Het aanbod is breed. Elke  
donderdagavond kun je genieten van een  
maaltijd, sauna en massage. 1 x per 
maand is er op zaterdag een “Anders 
Avondje Uit”. Voor 20 euro is er een lek-
kere maaltijd en een activiteit. Zie voor het 
programma  het programmaboekje, af te 
halen bij Djoj of de website www.djoj.nl 
Bewoners van het Kleiwegkwartier die 
deze krant  meenemen kunnen tot eind 
van het jaar voor 15 euro meedoen. 
Djoj heeft het hele jaar door 100-200 
bezoekers per dag. Helaas is er geen 
ruimte voor uitbreiding. Misschien is een 
goede samenwerking met De Duike-
laar mogelijk. Die zaal kan beter worden  
benut. Zonde van de ruimte…
Djoj is 7 dagen per week van ’s morgens 
tot eind van de avond open.
Adres Djoj, Antony Duyklaan 5-7, 3051 
HA Rotterdam. Telefoon: 010 285 0236

Ciska Evers

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.

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

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

www.kolpa.nl
info@kolpa.nl

Op werkdagen zijn wij geopend  
van 08.30 uur tot 17.30 uur.

Bezichtigingen op  
zaterdag mogelijk

Carnibest Biologisch
vers honden en 

kattenvoer
de beste keus voor uw huisdier.

Nieuw verkooppunt in 
Rotterdam-Kleiwegkwartier
Info: tel. 010-4227460

www.annapenta.com/carnibest.htm
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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
Overzicht telefonische spreekuren zie:  
www.his.rotterdam.nl
SPREEKUUR SOCIAAL RAADSVROUW
dinsdag om de 14 dagen 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
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

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: 
20 oktober 2009

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

Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Ruud Visser
Druk: Drukkerij Goos,
Ouderkerk aan den IJssel

Overige informatie is te vinden op de 
website van de BOK

www.bokrotterdam.nl

Werkzaamheden  
schiebroekseweg en emmalaan

Taxatie en inkoopdag van oude boeken en ansicht-
kaarten in de bibliotheek van rotterdam-schiebroek

Buurtacademie, vormingsactiviteiten 
voor en door bewoners van HIs

In opdracht van de deelgemeente start Gemeente 
werken Rotterdam op 14 september a.s. met de uitvoe-
ring van werkzaamheden aan de Schiebroekseweg 
en Emmalaan. De werkzaamheden worden mede uit-
gevoerd op basis van de wensen en suggesties van 
de bewoners.
De werkzaamheden zullen bestaan uit het vervangen 
van de bestaande verharding, van zowel rijbaan als 
trottoirs, door een nieuwe verharding. Tevens zal de 
verlichting worden vernieuwd, de speelvoorziening 
worden opgeknapt en markering voor het parkeren 
worden aangebracht.
De deelgemeente heeft aan omwonenden  
meegedeeld dat op termijn bodemsanering-
werkzaamheden worden uitgevoerd aan de  
Wilhelminalaan. Hierbij zal bodemsanering plaats-
vinden in enkele voor- en achtertuinen. Voor het  
uitvoeren van de werkzaamheden zal de aan- en  
afvoer route deels over de Schiebroekseweg gaan. Door 
het nog af te ronden bodemonderzoek en de aard van 
de werkzaamheden is het niet mogelijk deze te combi-
neren met de herinrichting van de Schiebroekseweg. 
Over de uitvoering van de saneringswerkzaam-
heden worden de bewoners in een later stadium  
geïnformeerd.

Tijdens de uitvoering van de herinrichting dienen 
bewoners er rekening mee te houden dat de straat 
wordt afgesloten, uiteraard blijven de woningen  
bereikbaar. Afsluitingen en of omleidingen zullen  
middels bebording worden aangegeven. Hulp- 
diensten houden toegang door middel van rijplaten.

In verband met de werkzaamheden word men  
vriendelijk verzocht fietsen en andere eigendommen 
niet vast te zetten aan lantaarnpalen of ander  
straatmeubilair. Ook wordt verzocht beplantingen 
en andere zaken die de werkzaamheden aan de  
openbare weg kunnen belemmeren, tijdelijk te  
verwijderen. Men wordt verzocht het huisvuil aan te 
bieden op een voor de Roteb bereikbare plaats. 

Helaas is niet te voorkomen dat er geluidsoverlast 
ontstaat door deze werkzaamheden. Men zal er  
alles aan doen om de hinder tot een minimum te  
beperken. Naar verwachting zullen de werkzaam-
heden eind 2009 zijn afgerond. Weersinvloeden en 
andere onvoorziene omstandigheden kunnen het 
werk verstoren en eventueel leiden tot verschuiving 
in de planning.

Zaterdag 26 september van 10.00 – ca. 13.00 uur 
opent de bibliotheek van Schiebroek, Kastanjeplein 
8 haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie 
Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude en 
zeldzame boeken, handschriften en of oude bijbels 
voor het publiek op hun waarde schatten. Molen-
dijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis,  
topografie, (staten)bijbels en theologie. Er zullen 
ook een paar voorbeelden te zien zijn van antieke  
boeken, bijbels die op originele wijze gerestaureerd 
zijn. Voor restauratie kan een afspraak gemaakt  
worden.  

De heer Molendijk organiseert twee keer per jaar een 
veiling van oude / antieke boeken en was organisator 
van diverse boekenmarkten in den lande, zoals de 
Veluwse boekenmarkten. 

Tevens zal Durk de Jong uit Oudemirdum oude  
ansichtkaarten op hun waarde taxeren / dan wel  
inkopen. De Jong staat de laatste jaren Molendijk  
terzijde en is op dit gebied een expert. 

Voor taxatie wordt 3,- euro per persoon gevraagd. 
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van  
bewijsmateriaal uit recent verschenen veiling- 
catalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de  
waarde van boeken is afhankelijk van de druk en 
van de staat waarin het boek verkeert. Met enige  

regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst 
zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs 
geheel onbekende boeken op. 
Onlangs werd door Arie Molendijk een incunabel 
(een boek gedrukt voor 1500) ,,ontdekt” tijdens een 
taxatiedag in Friesland. 

Desgewenst kunnen bezoekers hun oude boeken ter 
plaatse verkopen. Voor taxatie of verkoop van een  
bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken 
kan eventueel een afspraak worden gemaakt. 

Regelmatig taxeert Molendijk op uitnodiging in  
musea, bibliotheken, kerken en op monumenten-
dagen. De belangstelling is overwegend groot.
Inmiddels heeft hij meer dan 400 taxatiedagen achter 
de rug.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving 
en de koffie staat klaar. 
Plaats:  
ROTTERDAM-SCHIEBROEK,	 Bibliotheek,	 Kastanje-
plein 8. Tel. 010 4227388.
 
Datum en tijd: Zaterdag 26 september 
van 10.00 - ca. 13.00 uur. 
Inlichtingen:	Antiquariaat	A.C.	Molendijk.
Tel 010 4667164 of 06 51950097. 
info@molendijkboeken.nl 

Schiebroek-Hillegersberg. Thermiek Welzijn- 
sorganisatie organiseert per september wederom de 
fietslessen, computerlessen en Nederlandse taalvaar-
digheid 1 op 1.Sinds jaar en dag worden deze acti-
viteiten goed bezocht mede doordat de bijeenkom-
sten door vrijwilligers begeleid worden, waardoor de  
kosten voor deelname heel laag zijn. Maar ook  
omdat de binding met de wijk wordt versterkt;  
bewoners leren andere bewoners kennen en  
kunnen zodoende ervaringen met elkaar uitwisse-
len. Naast de activiteiten die al langer door Thermiek 
Welzijn-sorganisatie worden gecoördineerd, staan er  
komend seizoen nieuwe projecten en activiteiten op 
het programma. 
Zo begint eind september het proefproject Va-
ders. Middels themabijeenkomsten, discussie-
avonden en kinderactiviteiten wordt de bemoeienis 
van vaders met de opvoeding van hun kinderen  
versterkt. 

Vrouwen die bij Thermiek Welzijnsorganisatie hun 
fietscertificaat hebben gehaald maar (nog) niet in 
het verkeer durven deelnemen kunnen in het najaar  

terecht bij het project Fietsvriendinnen. Bewoners uit 
de wijk worden gekoppeld aan beginnende fietsers 
om samen per fiets erop uit te trekken. 
Door bewoners te activeren en te motiveren om 
hun verworven kennis met elkaar te delen, wordt de  
socio-economische positie van de deelnemers  
versterkt. Mensen die bijvoorbeeld door gebrek 
aan bepaalde vaardigheden het moeilijk vinden om 
een baan te vinden, kunnen met Academie HIS een 
bepaalde vaardigheid verkrijgen.
Thermiek Welzijnsorganisatie biedt de ruimte en mid-
delen om mensen die tijdens hun leven of (vrijwilli-
gers) werk bepaalde vaardigheden hebben verkre-
gen deze te laten delen met andere bewoners. 
Wilt u meer informatie over Buurtacademie, wilt u zich 
aanmelden voor één van bovengenoemde activiteiten 
of u bent geïnteresseerd om uw unieke vaardig-
heden met anderen te delen, neem dan contact 
op met het team Opbouwwerk via onderstaande  
contactgegevens.
Thermiek Welzijnsorganistie, Dennis Bodano, Team 
Opbouwwerk. dbodano@thermiek.info
(010) 4223711 - 06 81953391

Op woensdag 16 september zal kinderboerderij De 
Wilgenhof worden bevolkt door ridders, jonkvrouwen, 
kwakzalvers, monniken, hofnarren, boogschutters en 
andere kleurrijke types. Het thema van het feest is 
namelijk dit keer ‘de Middeleeuwen’! 

Van 13.30 tot 16.00 kunnen de kinderen onder meer 
broodjes bakken, vilten, boogschieten en riekgooien.  

De kinderen van de Educatieve Tuin Berberisweg 
zorgen voor soep. Er komen zowel een echte val-
kenier met roofvogels als een hoefsmid op bezoek. 
En uiteraard is er weer een verkiezing voor mooist 
verklede ridder of jonkvrouw! 

Voor	meer	informatie:	Kinderboerderij	en	CNME	De	
Wilgenhof, Ringdijk 76, tel: 42238977 / 4614940

Tabac &
Gifts

Kleiweg

Het adres voor:
Rookwaren

 Wenskaarten
Telefoonkaarten 

Tijdschriften
Lotto, Toto en Staatsloten

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

mIddeleeuWs FeesT oP  
kInderBoerderIJ  
de WIlGenHoF

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. E249,00

GALAXY MODE
Kleiweg 24  Telefoon 010 4 18 48 47

ElkE wEEk komEn nog niEuwE  
aanvullingEn binnEn

bEtaalbarE modE in HillEgErsbErg-Zuid

ZiE voor opEningstijdEn: www.galaxymodE.nl


