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Het KleiwegKwartier:
wat een sterK merK 

Als ze de ruimte opnieuw mocht inrichten, 
koos ze een ‘groene leef- en leerplek’ op 
de plaats waar nu de voetbalkooi en de 
basketbalplek de nodige overlast door 
hangjongeren brengen. Maar zolang de 
situatie is zoals hij is, moet er opgetreden 
worden tegen het ongewenste gedrag, 
vindt Bianca Crum, bevlogen schoolhoofd 
van de Tarcisiusschool aan de Johan de 
Wittlaan. 

We schreven er al over in de Buurtkrant 
van juli: onze wijk heeft aantrekkelijke 
plekken voor rondhangende jongeren. 
De voetbalkooi aan de Johan de Wittlaan 
is één van de plekken waar het hangen 
overlast geeft voor omwonenden, 
passanten en spelende kinderen van de 
Tarcisiusschool. In het julinummer gaven 
Anton Stapelkamp van de deelgemeente 
en Arno den Otter van Welzijnsorganisatie 
Thermiek hun visies op de problematiek en 
de oplossingsrichtingen. Deze keer dus 
het woord aan Bianca Crum namens de 
Tarcisiusschool.

“We merken de gevolgen van het hangen 
vrijwel dagelijks”, vertelt Bianca Crum. 
“Iedere ochtend ligt er voor de school 
troep, glas, urine, soms braaksel. Of erger: 
ruiten zijn ingegooid, alhoewel dat sinds 
de zomer gelukkig minder vaak voorkomt. 
De laatste tijd vinden we wel weer sporen 
van zwaar, illegaal vuurwerk, zogenaamde 
nitraatklappers.”  Restanten van heftige 
avondjes dus, die zich afspelen als de 
school gesloten is en kindjes, juffen en 
meesters al lang naar huis zijn.

Maar de overlast beperkt zich niet tot de 
avonduren. Overdag zijn het vooral hard 
rijdende scooters die de schoolstaf zorgen 
baren. Het gedeelte van de Johan de Wittlaan 
dat grenst aan de school is in schooltijd in 
gebruik als schoolplein. “Spelende kinderen 
en rijdende scooters gaan niet samen’”, 
stelt Bianca Crum. “De deelgemeente had 
dan ook toegezegd een verbodsbord voor 

scooterrijden te plaatsen, maar is uiteindelijk 
op die toezegging teruggekomen. Dit omdat 
de Johan de Wittlaan een openbare weg 
is en een scooterverbod de verkeersdruk 
elders in de wijk zou vergroten.” Saillant 
detail: de deelgemeente organiseerde 
bij de start van het nieuwe schooljaar een 
campagne om de verkeersveiligheid bij 
een aantal basisscholen te vergroten; de 
Tarcisiusschool werd in die campagne niet 
betrokken”.

Bianca Crum: “Dat het scooterverbod er 
niet komt, gaat mij erg aan het hart, want een 
school moet gewoon een veilige plek zijn. Maar 
op andere aspecten doen we gelukkig wel 
goed zaken met de deelgemeente. Zo wordt 
er door de gemeentelijke reinigingsdienst, 
Roteb, vaker schoongemaakt en zijn er 
bewakingscamera’s geplaatst. Helaas lijkt de 
aandacht weer te verslappen, het handhaven 
heeft kennelijk geen blijvende prioriteit. 
En dat moet wel, wil je die plek met de 
huidige inrichting leefbaar en veilig houden. 
Overigens heb ik goede hoop dat ook de 
nieuwe voorzitter van de deelgemeente, Els 
Kuijpers, begrip en aandacht heeft voor de 
situatie en zich samen met de school hard wil 
maken voor een veilige leefomgeving.”

En dan, eind goed al goed? 

“Als ik het voor het zeggen had, zou ik 
het helemaal anders doen”, vertelt Bianca 
Crum. “De plek van de voetbalkooi heeft 
een groene bestemming volgens het 
bestemmingsplan. Maar er is weinig 
groens aan. Op die plek zou je een groene 
leef- en leerplek kunnen maken, een plek 
waar het leuk spelen en goed toeven is 
voor schoolkinderen en buurtgenot

Bianca Crum heeft in de buurt van de school 
inmiddels al veel mede-enthousiastelingen 
gevonden voor dit groene idee. Ook bij de 
deelgemeente klopte ze aan, wetende dat 
de gemeente Rotterdam de ontwikkeling 
van groene buurtplekken tot voor kort 

stimuleerde en subsidieerde, onder de 
noemer ‘Groene Duimen’. Ze vond geen 
gehoor: de deelgemeente gaf aan het 
initiatief niet te steunen omdat de Groene 
Duimenactie afgelopen is.

Bianca Crum is Bianca Crum niet als ze 
zich door die afwijzing uit het veld laat 
slaan. Ze blijft zich hard maken voor haar 
groene plan en betrekt er ‘en passant’ ook 
het binnenspeelplein achter de school 
in. Dat zou ze ook groener willen maken 
en willen openstellen buiten schooltijd 
voor de directe buren van de school, het 
kinderdagverblijf en de buitenschoolse 
opvang. 

Het liefst combineert ze de groene 
herinrichting van de buitenterreinen 
met de herbestemming van de Christus 
Koningkerk. Samen met buurtbewoners is 
zij betrokken bij het besluitvormingstraject 
voor de herbestem-ming. “Als we een 
mooi en samenhangend plan hebben, 
gedragen door de buurt en met 
aantoonbare meerwaarde voor de wijk, 
dan komt er misschien wat meer schot in 
de besluitvorming. Mijn devies: voel je mét 
elkaar verantwoordelijk vóór elkaar en laten 
we er samen er wat moois van maken!”

Annemarie de Visser

Hangplekken Houden de gemoederen bezig
deel twee : bianca crum vertelt

uitnodiging
De Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier (BOK) heeft het genoegen 

u uit te nodigen voor een

Politieke avond

op maandag 9 november a.s. in de Oranjekerk, Rozenlaan 20 te Rotterdam.
Aanvang 20.00 uur

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft de BOK de 
deelnemende partijen aan de verkiezingen in de Deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek uitgenodigd om met bewoners en ondernemers te discussiëren over 
onderwerpen die betrekking hebben op het Kleiwegkwartier.

Aan de orde komen o.a. 
Doorstroming verkeer en parkeren - Particulier woningbezit en woningverbetering
Parkeren in de wijk en bij OV - Hergebruik RET terreinen Kootsekade en Kleiweg
Verkeer Straatweg en Uitweg/Rozenlaan –  Winkels in het Kleiwegkwartier
Voorzieningen voor jongeren – Veiligheid – Toekomst Christus Koningkerk - 

Deelnemende partijen uit de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek zijn CDA, 
D66, Groen Links, Leefbaar Rotterdam, OPLW, PvdA en VVD.

Bezoekers krijgen de gelegenheid om in kleine groepen met de leden van de 
verschillende partijen van gedachten te wisselen en aan te geven wat er leeft in hun 
buurt en wat hun ideeën en wensen zijn. De partijen kunnen, als zij dat willen, hun 
programma daarop aanpassen. 

De avond wordt gehouden in de Oranjekerk, Rozenlaan 20 te Rotterdam.
Aanvang 20.00 uur.

Na afloop is er gelegenheid om met een hapje en drankje na te praten met de leden 
van de verschillende partijen en de buurtkrantredactie en bestuursleden van de BOK.

Bewoners en ondernemers uit het Kleiwegkwartier zijn van harte welkom

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@bokrotterdam.nl
of persoonlijk bij het kantoor van de BOK, Antony Duyklaan 9 te Rotterdam. 
Uiteraard bent u ook van harte welkom als u vergeten bent zich aan te melden. 

Namens het bestuur van de BOK,

Camiel Coremans, 
voorzitter
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Is het u ook opgevallen, dat elke 
stad tegenwoordig een slogan heeft. 
Amsterdam zet door en Rotterdam 
heeft ‘t. Zulk soort zinnen. In heden-
daags reclamejargon heet dat City 
Branding. De stad is een merk ge-
worden, dat concurreert met andere 
steden. Iedereen weet wat de A merken 
zijn: Douwe Egberts en Coca Cola. 
Dus wil elke stad een A merk zijn.

Wat voor een stad geldt, gaat ook 
op voor een deel van de stad. Laten 
we niet verder kijken dan onze neus 
lang is: ons eigen Kleiwegkwartier. 
Wie is er in het Kleiwegkwartier 
verantwoordelijk voor de branding, 
voor de positionering (ook een mooi 
woord) van het Kleiwegkwartier? 

We kunnen er niet om heen? De BOK 
is gericht op het behartigen van de 
belangen van de bewoners van het 
Kleiwegkwartier. Met voor de dagelijkse 
leiding zijn onvolprezen bestuur.
Niets aan te merken op de gewone 
bezigheden. De wijkwinkel functioneert 
goed, het krantje valt om de twee 
maanden in de bus, de bestuursleden 
trekken indien nodig de politici aan 
hun jasje, het subsidiegeld wordt tot 
de laatste cent verantwoord. 

Maar de branding van het Kleiweg-
Kwartier? De promotie, de positionering, 
de concurrentieslag met andere wijken. 
Ik heb de indruk - maar het kan natuurlijk 
zijn, dat ik het mis heb - dat het hier om 
een ondergeschoven kindje gaat.

Waar zijn de reclameborden bij de 
grenzen van de wijk, die de zegeningen 
van het Kleiwegkwartier bezingen. Waar 
zijn de advertenties in de Woonkrant, die 
de voordelen van de wijk aanstippen: 
dicht bij rijks- en spoorwegen...

Waarom niet een maanden leeg-staande 
etalage ingericht met een maquette van 
het Kleiwegkwartier? Waarom worden 
er door wat werkstudenten aan de 
automobilisten voor ons enige stoplicht 
(hoek Rozenlaan, Kleiweg, Uitweg) geen 
foldertjes uitgedeeld met de talloze 
voordelen van het wonen in onze wijk?  

Waarom? Ja waarom? Duizend-en-één 
mogelijkheden om het Kleiwegkwartier 
stevig in de markt te zetten. Te 
beginnen op maandag 9 november als 
het Bestuur van de BOK een politieke 
avond organiseert. Natuurlijk komen 
de bekende thema’s aan de orde 
zoals de toekomst van de remises 
Kootsekade en Kleiweg. Woningbouw 
was het plan, maar er wordt nu weer 
even pas-op-de-plaats gemaakt. 

Maar in een hoekje van de Oranjekerk 
is er vast wel gelegenheid om met de 
marketing deskundigen van gedachten 
te wisselen over de branding en de 
positionering van het Kleiwegkwartier. 
Of doen we dat juist niet? En laten we 
Kleiwegkwartier juist zijn, wat het nu is: 
het stille geheim van Rotterdam...

Chris Mast
fractievoorzitter PvdA in de deelraad

In deze krant geen column van onze vaste 
columnist Camiel Columnmans. Tot de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart a.s. 
geven wij de gelegenheid aan de ‘politiek’ 
om een column te schrijven over wat hen 
bezig houdt in het Kleiwegkwartier.
Deze week het woord aan Chris Mast, 
fractievoorzitter van de PvdA.

“Bianca Crum met ‘haar’ kleuters bij de ingang van de Tarcisiusschool”

Kinderactiviteiten
Buurthuis ‘de Duikelaar’ is van start ge-
gaan met kinderactiviteiten, op de Antony 
Duiklaan 9. Van 15.30 tot 18.00 uur zijn 
kinderen van 8 t/m 12 jaar welkom en van 
18.00 tot 20.00 uur zijn kinderen van 10 t/m 
14 jaar welkom. Er worden voor de kinde-
ren allerlei activiteiten georganiseerd. Zo is 
er de mogelijkheid om gewoon even van 
school uit te rusten en lekker een spelletje 
met elkaar te doen, maar er is ook wel eens 

aan graffitiworkshop of andere bijzondere 
activiteit. 
Verder kun je gamen, tafelvoetballen en ta-
feltennissen. Al deze activiteiten zijn gratis. 

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met kinderwerk Thermiek: Ayse 
Cosar, tel 06-14799703, acosar@ther-
miek.info en Mariëlle Veldhuizen, tel 010-
4223711, mveldhuizen@thermiek.info 

Luchtfoto van het Kleiwegkwartier



ZoeKPlaatJe Korte stukjes Kinderredactie “de Bokkesprong”  
recentie uitstapje algemeen dagblad

antwoord oP ZoeKPlaatJe BK5  

Zo op het eerste oog lijkt er weinig te 
beleven. We zien een singel, een rijweg 
gemaakt van klinkers, een aantal  lan-
taarnpalen, tuinen, bomen en wat be-
bouwing rechts. Voor de rest is er geen 
kip te zien, of toch wel! Achteraan loopt 
iemand bij het tweede huis. Boeiend? 
Wel degelijk! Neem nu die panden 
links van de singel; die kunt u toch wel 
herkennen. En die huizen rechts op de 
foto met lange tuinen stáán die er nog? 
Laten we overigens ook de rest van 
deze buurt niet vergeten. 

Wij willen uiteraard weten: waar is deze 
foto gemaakt? Waar stond de foto-
graaf? Welke ondernemers zaten daar? 
Weet u het nog en heeft u daar herinne-
ringen aan? Natuurlijk willen wij graag 
anekdotes over deze buurt. Heeft u hier 
gewoond? Hoe was het er toen, maar 
ook hoe is het er nu? Deel uw herinne-
ringen met de lezers van de Buurtkrant. 
Voor de winnaar ligt een cadeaubon 
van € 10,-- klaar in de wijkwinkel. 
Schrijf of mail ons!

John Hokke

Mijnheer L.A. Schlosser schrijft: “Hier heb 
ik met mijn twee broers en zus prachtige 
jeugdjaren doorgemaakt. Wij woonden 
net om de hoek van de Topaasstraat 
waar mijn ouders vanaf november ’45 
een radio- annex electrowinkel hadden. 
Naast ons aan de Kleiwegkant, buurman 
dhr. Hoogvliet en op de hoek groenten-
handel Henk Visser. Die had een zoon 
Koos en een dochter Annie. Koos hoorde 
bij onze vriendenkring en daarom moch-
ten wij de opslag/garagedeur als doel 
gebruiken. Wij trapten daar een balletje 
met Rinus en Henk Speksnijder; zonen 
van loodgieter Speksnijder. Henk heeft 
jaren later op de Uitweg een zaak gehad 
als loodgieter/installateur. Naast de op-
slag van de groenteboer Visser was een 
grote deur van schildersbedrijf Hooijkaas. 
Daar mochten wij niet tegen voetballen. 
Binnen werden reclameborden geschil-
derd en er zou stof op kunnen komen. In 
het portiek woonden Henny en Wim. Dit 
waren jongens die een aardig balletje en 
ruiten konden intrappen. Hun 2e vader 
bestierde een petroleumhandel. Een paar 
deuren verder woonde de familie Tege-
laar. Piet en Gerard wilden wij wel graag 
als backspelers in onze voetbalploegje 
want die deelden wel een schopje uit en 
konden ook moeiteloos incasseren. Net 
om de hoek boven de poort aan de Eras-
mussingel woonde Jan Blonk, een lange 
blonde reus die (waar zijn ze gebleven) 
stopperspil speelde. Dat was iemand; die 
had gelijk de bal, en voor je een meter 
verder was lag je gevloerd. Op de an-
dere hoek nog twee kanjers. Benny en 
Jan Geering en met nog wat jongens uit 
de buurt zoals Frans Evelingen (bijnaam 
Droppie) hadden we een elftal. Op de Wil-
genplaslaan en op de zandvlakte aan de 
Zonnebloemstraat waren voetbalgevech-

ten. Toen wij enkele jaren op de Kleiweg 
woonden, in het pand waar nu de zoon 
van kapper Verstraten woont, begon mijn 
vader een radiofabriek. Hij huurde van 
van Dongel  acht tot tien garageboxen 
achter de poort aan de Erasmussingel. 
Onder de naam “Liberty Voice” zijn hier 
duizenden radio’s gemaakt. Mijn vader 
kreeg een vergunning tot constructeur/fa-
brikant waarvan er maar zes uitgegeven 
zijn. Via van Gend & Loos (de loods waar 
nu het Rotterdamsch Radio Museum van 
Correct gevestigd is) kwamen bij duizen-
den de radio’s retour die de Duitse be-
zetters in beslag genomen hadden. Via 
de schade enquête commissies in Den 
Haag kocht mijn vader wagens vol op. 
Monteurs maakten van drie kapotte ra-
dio’s weer een spelende radio.
Vanaf november 1945 woon ik (met een 
kleine onderbreking) in het Kleiweg-
kwartier. Ik kan als het moet boekdelen 
schrijven over dit prachtige stukje Rot-
terdam.

De volledige tekst van de brief van dhr. 
Schlosser vindt u op onze website www.
bokrotterdam.nl 
Dhr. Schlosser kan een cadeaubon op-
halen in de wijkwinkel.

Door Max Ascalante

Ik ging met de Kinderredactie naar het 
Algemeen Dagblad. Het was een leuk uit-
stapje waar ik veel ervaring heb opgedaan. 
Ik heb geleerd hoe je advertenties maakt 
en moet plaatsen. Ook heb ik geleerd dat 
dit erg duur is! We zijn naar de redactie van 
de krant geweest en we hebben gezien 
hoe de krant aan het nieuws komt. Bij de 
mensen van het AD hebben we ook even 
mogen meekijken bij hun werkzaamhe-
den. Ik hoop dat ik dit kan gebruiken bij het 
schrijven van het stuk voor de buurtkrant. 
In ieder geval vond ik het uitstapje super 
leuk en verheug me op het uitstapje naar 
de drukkerij.

IntervIew op straat  
Winkels in de wijk door kiki en Martijn  

We zien een meneer lopen en grijpen onze 
kans. De man komt niet veel in de win-
kels uit deze wijk. Hij vindt ook dat er niet 
meer winkels moeten komen. We vragen 
aan hem voor welke dingen hij buiten het 
Kleiwegkwartier gaat winkelen. “Dat is voor 
hout en dergelijke.” Wij hebben hem maar 
meteen geadviseerd om naar de Cor Wes-
sel te gaan.
Daarna is er een mevrouw bezig met haar 
parkeerkaart. Ze zegt dat we even moeten 
wachten en dan mochten we haar intervie-
wen. Onze eerste vraag is of ze de winkels 
in de wijk leuk vindt: “Alles is wel ok! De win-
kels die weg zijn hoeven niet per sé terug, 
het is wel goed zo. Als ik kleding nodig heb 
dan ga ik naar de Oosterhof. Er zouden dus 
wel wat kledingwinkels bij mogen komen 
hier in de wijk!”

Een man steekt net over maar wij hielden 
hem tegen voor een kort interview. “De 
winkels zijn hier niet fantastisch. Ik ga voor 
kleding naar de C&A in de stad. De winkels 
in de stad gaan weg inderdaad maar het 
worden nu kantoren. Eigenlijk een kanto-
renwijk of zo”
Vervolgens komen we een mevrouw tegen 
met een kinderwagen. Zij denkt dat het niet 
goed gaat met de winkels door de crisis. Ze 
komt eigenlijk alleen maar bij de Cor Wes-
sel, Albert Heijn en Klootwijk. De volgende 
mensen die we interviewen geven hetzelfde 
antwoord, ook zij gaan alleen naar de bak-
ker en de supermarkt in de wijk. Voor kle-
ding gaan zij naar de stad.

Korte impressie Kinderredactie 
“De Bokkesprong”
door Ramona Stook

Begin september zijn we gestart met het 
vormen van een Kinderredactie in het Klei-
wegkwartier. Met een tiental leerlingen van 
de bovenbouw groepen van basisschool 
Tarcisius zijn we aan de slag gegaan.
Na een eerste introductie les heeft de re-
dactie geleerd wat de verschillen zijn tus-
sen open en gesloten vragen, objectiviteit 
en subjectiviteit en wat een redactie nu 
eigenlijk doet. We hebben ze meteen een 
vuurdoop gegeven door de docent te la-
ten interviewen en ook te laten notuleren. 
Toen bleek dat het dus nog best moeilijk 
was om open vragen te stellen en te leren 
doorvragen op een bepaald onderwerp. 
Ook het noteren van het daadwerkelijke 
interview was nog moeilijk zonder alles 
letterlijk op te schrijven. Het was heel erg 
leuk om te zien hoe zij dit stapje voor stap-
je steeds meer onder de knie krijgen.

Bij de tweede bijeenkomst hebben we de 
groep meegenomen voor een bezoek naar 
het Algemeen Dagblad. Dit heeft veel in-
druk gemaakt op de groep! Ook hadden 
ze meteen een primeur door de nieuwe 
hoofdredacteur te mogen interviewen. 

En dat deden ze fantastisch. 
Maar liefst 3 kwartier hebben zij hem be-
stookt met diverse vragen. Tijdens dit be-
zoek hebben ze verschillende afdelingen 
bezocht, zoals de Advertentie afdeling en 
de verschillende redacties. De redactie 
heeft door dit bezoek een goede impres-
sie gekregen wat men allemaal doet bij 
een krant en wat voor werk je allemaal 
kunt doen.

De afgelopen weken hebben de kinderen 
een naam verzonnen voor de redactie 
“De Bokkesprong” en hebben ze diverse 
malen geoefend met interviewen. Ook 
korte straat interviews hoorden hierbij. 
Hup, de straat op en ga maar vragen. 
Dit bleek niet zo heel makkelijk voor ze 
te zijn! Het lef om zomaar op mensen af 
te stappen en goed doorvragen is nog 
best moeilijk! Maar ook hier slaan ze zich 
goed doorheen.

Het biedt in ieder geval perspectief voor 
de komende periode waarin ze zich meer 
en meer mogen ontwikkelen op dit gebied. 

Tot nu toe is het sowieso een succes 
en ontvangen we de kinderen met veel  
enthousiasme! 

Jongeren uit het Kleiwegkwartier 
met veel plezier naar de theaterschool

De volgende wijkschouw wordt gehou-
den op 18 november a.s.
De start is om 10.00 uur vanaf het kan-
toor van de BOK, Antony Duyklaan 9

Zoals altijd wordt de schouw per fiets 
gehouden.
Wijkbewoners die mee willen zijn van 
harte uitgenodigd.

‘Heel leuk’ is de unanieme reactie op de 
vraag naar hun ervaringen bij het jeugd-
theater Hofplein. Vijf dames (toeval want er 
zitten ook jongens op) vertellen over hun 
tijd bij het theater. Tessa, is half septem-
ber begonnen. Anouk heeft er een paar 
jaar opgezeten maar is er mee gestopt, 
Renske heeft vier producties gedraaid en 
de oudste Tessa heeft ook zo haar sporen 
verdiend bij het theater. Kim is momenteel 
te zien in productie: “Het weeshuis van 
de verloren stemmen”. Wat is het Jeugd-
theater Hofplein precies en wat kun je er 
allemaal leren? Jeugdtheater Hofplein is 
een theater voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. Per seizoen maakt Jeugd-
theater Hofplein tien tot twaalf produc-
ties, veelal bewerkingen van een klassiek 
jeugdboek, een opera of een eigentijdse 
versie van een bekend sprookje of my-
the. In een productie spelen vaak een of 
meerdere professionele acteurs mee, de 
hoofdrollen worden altijd gespeeld door 
leerlingen van de Jeugdtheaterschool. 
Nieuw zijn de 12+ producties, voorstellin-
gen speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar.
 
De school telt inmiddels ruim 3.800 leer-
lingen in de leeftijd van 6 tot 26 jaar. In 
hun vrije tijd krijgen de leerlingen les in 
zang, spel en dans. Naast haar hoofdlo-
catie in Rotterdam heeft de Jeugdthea-
terschool ook leslocaties in diverse loca-
ties zelfs in Breda en Roosendaal en is 
het een Brede School activiteit in Capelle 
aan de IJssel. 

Jeugdtheater Hofplein biedt ook twee 
opleidingen aan op MBO 4 en havo/vwo 
niveau voor iedereen die verder wil in dit 
beroep. 

Wat vinden de leerlingen er zelf verder 
van? Tessa moet nog beginnen op het 
moment dat ik haar interview maar ze 
heeft er heel veel zin in! Ze krijgt één keer 
per week les; twee uur acteren, één uur 
dans en één uur zang. Na twee tot drie 
jaar mag ze auditie doen voor een pro-
ductie. Anouk, die ondertussen andere 
prioriteiten heeft,  vindt dat ze in ieder ge-
val een beetje kan toneelspelen en dat ze 
er zeker meer zelfvertrouwen door heeft 
gekregen. 

Kim, nu derde jaars middelbare school, 
vertelt dat ze je ook leren hoe je je moet 
presenteren in een groep, wat je houding 
is en hoe je wilt overkomen. Hierdoor krijg 
je veel meer zelfvertrouwen en dat is altijd 
handig. Ze zit inmiddels in haar tweede 
productie! Renske heeft zeven jaar op 
de theaterschool gezeten; Renske: “je 
leert uitdiepen waar je goed in bent. Bij 
een productie is het overigens wel hard 
werken, ook in het weekend moet je volop 
aan de slag”. De master classes worden 
ook op vrijdag gegeven. Ze vertelt dat ze 
ook veel vrienden heeft in de groep die 
bij het toneel hoort. Behalve de vrien-
dengroep op school een welkome groep 
mensen! 

Verschillende locaties
Er zijn veel locaties waar je les kunt krij-
gen. De theaterschool is begonnen in de 
Benthemstraat. Dat is al ruim twintig jaar 
geleden. De groepen zijn opeenvolgend; 
te beginnen in groep A en dat loopt op. 
De groep is afhankelijk van je leeftijd en 
hoe lang je al op het jeugdtheater zit. 
Eerdere ervaring met theater is makke-
lijk maar telt niet mee bij de indeling in 
de groepen. Gastrollen zijn weggelegd 
voor een bekende Nederlander of een 
professional van het Hofpleintheater. De 
komende periode zijn er de peuter- & 
kleuterdagen aan de Pieter de Hoochweg 
222 voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. 
Deze productie loopt van 27 oktober t/m 8 
november. Het weeshuis van de verloren 
stemmen wordt van 27 november tot en 
met 7 februari gespeeld in het Hofplein-
theater aan de Benthuizerstraat.

Mirjam Fondse

wiJKscHouw

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 Leerlingen uit het Kleiwegkwartier met van 
links naar rechts: Tessa, Tessa, Kim, Anouk 
en Renske met een poster van een eerdere 
productie van het Hofpleintheater

De kinderredactie in gesprek met Peter de Jonge, hoofdredacteur a.i. van AD Nieuwsmedia



een beeld met een verhaal…. ophef rond ophoging van tuinen 
Vestia complex in de BaroniestraatVoor persoonlijke en unieke gedenkbeel-

den draait Christine Kortland haar hand 
niet om. Sinds een half jaar houdt deze 
beeldend kunstenares, wonend en wer-
kend  in het Kleiwegkwartier, zich bezig 
met het maken van grafmonumenten. 
Niet echt een alledaags beroep maar wel 
dankbaar en mooi werk. 

Wat drijft Christine, van oorsprong bio-
chemicus, tot het uitoefenen van dit 
oude ambacht?
“Na de Havo wilde ik eigenlijk naar de 
kunstacademie. Maar mijn vader raadde 
dit af want volgens hem was daar toch 
geen droog brood mee te verdienen. Toen 
ben ik  moleculaire biologie en biochemie 
gaan studeren en heb daarna bijna 12 jaar 
op een laboratorium gewerkt. Tegelijkertijd 
bleef ik  wel mijn hobby’s beeldhouwen en 
edelsmeden uitoefenen. Ik ben in deeltijd 
de kunstacademie gaan doen en bij een 
edelsmid in de leer gegaan. Ook heb ik di-
verse cursussen gevolgd zoals “letterhak-
ken in steen”.  Inmiddels kreeg ik al redelijk 
veel opdrachten maar in combinatie met 
fulltime werk  werd mij dat toch te veel.

Uiteindelijk heb ik mijn baan opgezegd om 
mij verder geheel met het beeldhouwen en 
edelsmeden bezig te gaan houden.

Mijn eerste opdracht voor een gedenk-
beeld kwam van mijn oom. Hij was ern-
stig ziek en vroeg mij voor zijn graf een 
persoonlijk beeld te maken. Uiteindelijk 
heb ik zijn hele grafsteen overeenkomstig 
zijn wens gemaakt. Vorig jaar heb ik in 
opdracht van een jonge vrouw een graf-
monument gemaakt voor haar overleden 
man. Hij was pas 32 jaar en liet een vrouw 
en twee jonge kinderen na. In overleg met 
de weduwe heb ik toen een passend ont-
werp gemaakt en in een later stadium ook 
uitgevoerd. De combinatie van het echte 
handwerk met een hamer en een beitel 
en het contact met de opdrachtgevers is 
heel fijn en werkt inspirerend. Daarbij is 
het niet perse nodig om een standaard-
grafsteen te kiezen. Je kunt ook bij een 
kunstenaar terecht voor een unieke en 

persoonlijke grafsteen. Door te luisteren 
naar de klant’s ideeën en wensen ont-
staat er een beeld dat hun verhaal vertelt. 
In mijn atelier wordt dat verhaal een herin-
nering met aandacht en liefde vastgelegd 
in steen.

Omdat Christine moeder is van een zoon-
tje van twee jaar oud werkt ze ook vaak in 
de avonduren en in het weekend. Soms 
werkt ze in haar atelier binnenshuis maar 
achter in de tuin is ook een, deels over-
dekte, werkplaats.

Een collectie sieraden is momenteel te 
bewonderen bij Galerie Puur in Rotterdam 
(Botersloot 50a). Christine kan ook trouw-
ringen van overleden ouders samensmel-
ten tot een uniek sieraad. De ringen wor-
den met zorg behandeld en de namen en 
data blijven behouden en zichtbaar. 
Wilt u meer informatie over de moge-
lijkheden of heeft u vragen, neem dan 
contact via de telefoon of per e-mail. U 
kunt dan een afspraak maken voor een 
persoonlijke ontmoeting bij u thuis of in 
Christine’s atelier. 

Christine Kortland, tel. 06-48358604, e-
mail: info@grafkunstenaar.nl
www.grafkunstenaar.nl 

Marjolein Tan

Bewoners  van het complex tussen de Ba-
roniestraat en de Kleiweg voelen zich niet 
serieus genomen. 8 Jaar nadat de bouw 
van de appartementen is voltooid, is de 
eerste renovatie een feit. De tuinen verzak-
ken te snel waardoor simpel ophogen niet 
volstaat. Alle tuinen en houten schuurtjes 
moeten worden geruimd. Dan wordt er op 
twee meter diepte een laag piepschuim 
neergelegd. Daarop komt nieuw zand en 
tuinaarde. Ook komen er nieuwe schuurtjes. 
Vestia, de eigenaar van de appartemen-
ten, gaf op 15 oktober een toelichting op 
de plannen. Als het goed is gaat alles op 8 
november al van start. Eind maart zou alles 
af moeten zijn.

Bewoners klagen al jaren over verzakkin-
gen van de tuinen. Sommige bewoners 
van oude huizen in de nabijgelegen straat 
zeggen dat ze al last hebben van water-
overlast sinds de bouw van het complex. 
Ook zijn er scheuren in de muren gemeld. 
Volgens Vestia zijn alle klachten het ge-
volg van de wijze waarop de gemeente 
de grond bouwrijp heeft opgeleverd. De 
hoogte en dikte van de zandlaag is door 
de gemeente bepaald, mede met oog op 
liggende leidingen. Deze zandlaag in com-
binatie met de sponsachtige ondergrond 
is nu de oorzaak van deze verzakkingen. 
Vestia beweert dat de funderingen van de 
woningen veilig zijn en dat dit probleem 
geen scheuren in muren veroorzaakt. 

Vestia gaf de voorlichting in de overtui-
ging dat ze de bewoners een helpende 
hand toestak. De bewoners ervaren het 
anders. De sfeer in de zaal was grimmig 
en veel mensen klaagden over de gang 
van zaken. Men heeft het gevoel dat het 
na jaren wachten nu even vlug wordt af-
gehandeld. Daarbij is weinig oog voor de 
individuele problematiek. 
De schuurtjes moeten leeg. Net als de 
tuinen. Planten die bewoners niet opslaan 
worden gerooid. Schuurtjes worden afge-

broken en na afloop vervangen. Bewo-
ners krijgen vervangende opslagruimte in 
de vorm van containers op het terrein van 
de Opel dealer.
De mensen krijgen 2 uur betaalde assi-
stentie bij het leegruimen. Daarna moeten 
ze het zelf doen of betalen. Voor mensen 
die deze klus lichamelijk niet kunnen klaren 
worden individuele oplossingen gezocht. 
Per tuin wordt een som van 3000 euro uit-
gekeerd voor herinrichting; ongeacht de 
grootte. 

Bewoners reageerden boos toen Vestia en 
passant meldde dat men voor veiligheids-
maatregelen ook bij de mensen binnen 
moesten komen. Men vindt dat er weinig 
rekening is gehouden met de persoonlijke 
levenssfeer. Niet iedereen kan vrij nemen 
van het werk om werklieden toegang te 
geven. Niet iedereen kan het lichamelijk 
aan. Wat te doen met scootmobielen van 
mensen die slecht ter been zijn? Een aan-
tal bewoners maakt zich zorgen over de 
kwaliteit van de grond. Het terrein is voor-
heen vervuild geweest. Voor de bouw is 
er geschoond. Mensen vragen zich af of 
er diep in de grond nog vervuiling aanwe-
zig is. Ook waren er veel vragen over de 

drainage. Bewoners vragen zich af waar 
het water op de piepschuimlaag naartoe 
moet. Het kan er niet doorheen. Bewoners 
van nabijgelegen oudere huizen vrezen het 
afvoerputje te worden van dit hemelwater. 
Volgens Vestia moeten een drainagesy-
steem en damwand dit oplossen.
Bovendien vindt men de € 3000 aan de 
magere kant. Sommige bewoners heb-
ben ruim € 10000 in hun tuin geïnves-
teerd.. Vestia kan ook weten dat herin-
richting van een tuin meer kost dan 3000 
euro. Dit in combinatie met de korte peri-
ode tussen informeren en starten van het 
project deed voor velen de deur dicht. 
De voorlichter van Vestia gaf aan dat alle 
vragen serieus genomen worden en dat er 
voor individuele problemen een oplossing 
wordt gezocht. 
Voor Vestia ligt de start van 8 november vast. 
Voor de bewoners zeker niet.  Bewoners 
overwegen om Vestia op 8 november geen 
toegang te verlenen tot hun tuin als hun vra-
gen niet afdoende worden beantwoord.

De buurtkrant blijft de ontwikkelingen 
nauwkeurig volgen.

Ciska Evers

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

Het Vleespaleis
Sinds zaterdag 3 oktober jl. heeft de 
Kleiweg weer een eigen slagerij. Waar 
vroeger een sportshop zat en bekers en 
medailles lagen te glimmen liggen nu de 
stukjes vlees netjes naast elkaar gerang-
schikt. Tijd voor een kennismaking met 
de nieuwe eigenaren van deze zaak. De 
heer Hourri en zijn vrouw, afkomstig uit 
Marokko, verwelkomen mij hartelijk in hun 
pas geopende winkel.

Ook medewerker, de heer Majid, voegt 
zich glimlachend bij het gezelschap. Om 
maar meteen met de deur in huis te val-
len: Wij, wijkbewoners, vragen ons al een 
tijdje af hoe deze kleine, nog enigszins 
kale winkel, toch aan zijn grote naam 
komt. Bij het woord Vleespaleis denk je 
immers al snel aan een enorme ruimte 
met grote lappen vlees. De vitrine is ech-
ter gevuld met kippenboutjes, kipmergez, 
kipshoarma, lamsworstjes en biefstukjes.
“Ja, de naam…” lacht de heer Hourri. 
“Om eerlijk te zijn hebben wij die verzon-
nen in samenwerking met de winkeliers-
vereniging. En het is niet alleen het Vlees-
paleis hoor! Nog voor de feestdagen zal 
hiernaast ook onze viswinkel geopend 
worden. Daar kan men terecht voor een 
heleboel soorten verse vis zoals lekkere 
sardientjes, haring maar ook, voor de 
door mijn vrouw, zelfgebakken loempia-
tjes. Verder gaan wij in deze slagerij ook 
nog verse groente verkopen maar daarop 
zullen de klanten nog even moeten wach-
ten! Wij zijn nog druk bezig om de winkel 
in te richten”.

De winkel heeft ook een kleine zuivelhoek 
met Hollandse kazen en yoghurt en er 
staan schalen met allerlei soorten olijven. 
Ook zijn er verschillende olijfolies, dadels 
en exotische kruiden te koop. Bij de in-
gang van de winkel staan manden met 
verse stokbroden en grote Marokkaanse 
broden klaar.
De heer Hourri woont zelf al ruim dertig 
jaar in Nederland en heeft jarenlang ge-
werkt in een slagerij elders in Rotterdam. 
Omdat hij een vriend is van de eigenaar 
van de sportprijzenshop vernam hij uit 
eerste hand dat deze winkelruimte be-
schikbaar kwam.

De winkel loopt goed en het echtpaar 
Hourri is tevreden. Een groot aantal klan-
ten weet inmiddels de weg naar de slage-
rij te vinden en er is een uitstekend con-
tact met de omringende winkeliers.
Sommige klanten vragen zich af of de die-
ren ook daadwerkelijk achter in de winkel 
geslacht worden! “Nou dat niet maar ons 
vlees is wel vers, goed van kwaliteit en ze-
ker niet duur. Wij verkopen zowel Neder-
landse producten als onze eigen Mediter-
raanse specialiteiten ”.

Zijn er nog wensen en plannen voor de 
toekomst?“ Mogelijk een eigen website 
zodat men van tevoren kan kiezen en 
bestellen uit onze producten en natuurlijk 
komt er nog een pinapparaat. En wat fijn 
zou zijn is een overkapping zodat, wan-
neer het regent, de mensen eerder bin-
nenkomen wandelen. Wij voelen ons in 
ieder geval welkom in deze wijk en nodi-
gen alle buurtbewoners graag uit om zelf 
eens een kijkje te komen nemen in onze 
multiculturele winkel”.

De winkel is van maandag tot en met 
zaterdag geopend vanaf 08.30 uur tot 
19.00 uur. En op vrijdag zelfs tot 21.00 
uur! Het Vleespaleis, Kleiweg  30, Tel: 06-
44114771 (dit nummer is tijdelijk, er komt 
nog een vaste aansluiting).

Marjolein Tan

Cor Wessel IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN
Kleiweg 100b 3051 GW Rotterdam,. tel:415 73 31

Verfmengservice

Sleutelservice

intercession; een rotterdams gospelkoor
Intercession bestaat uit een groep van 40 
tot 45 enthousiaste mensen. Door mid-
del van het zingen en spelen van gospel-
muziek in de breedste zin van het woord 
heeft het koor zich tot doel gesteld Gods 
woord uit te dragen. Gospelkoor Interces-
sion komt uit Rotterdam. 

Repertoire
Op het repertoire staan vooral gospellie-
deren, varierend van langzame nummers 
tot up-tempo en black-gospel. Het koor 
zingt hiernaast enkele klassieke koor-
werken diverse liederen in verschillende 
talen. Hoewel de nadruk ligt op gospel, is 
het repertoire tamelijk breed. 
Het koor staat onder leiding van Ronald 
Kouwenhoven en wordt muzikaal bege-

leid door een combo, dat bestaat uit een 
drummer, bassist, gitarist, fluitist, pianist 
en op afroep trompettist en saxofonist.

Optredens
Intercession verleent met regelmaat me-
dewerking aan kerkdiensten en organi-
seert ongeveer eens per twee jaar zelf 
een concert of treedt op als gastkoor bij 
een concert van een ander koor. Ook 
treedt Intercession bij diverse andere ge-
legenheden op, zoals kerstmarkten en 
werkt men mee aan bijzondere gebeurte-
nissen. Zo is het koor in 2003 en 2006 te 
gast geweest in de Nederlandse Kazerne 
in Seedorf, te Duitsland en heeft daar con-
certen gegeven in samenwerking met het 
koor van de kazerne.

Repetitie
Intercession repeteert op vrijdagavond 
van 20.00 uur tot 21.30 uur, met na afloop 
de borrel in de Oranjekerk aan de Rozen-
laan 20 te Rotterdam. Als je zin hebt om 
een keer te komen luisteren, ben je van 
harte uitgenodigd op de repetitieavond 
of bij een van de optredens, als deze niet 
zijn uitverkocht!

Op 7 en 8 november speelt Intercession 
de musical Mozes. Met veel plezier (en 
inzet) is er hard gewerkt aan deze pro-
ductie. Voor ieder die er nog bij wil zijn... 
helaas, alle kaarten voor de twee voorstel-
lingen zijn uitverkocht.

Mirjam Fondse

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en 
planten zowel binnen als 

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze 
website !!



Buurtbewoners bezorgen kinderen 
een “gaaf” weekendje weg

Fietsklemmen geplaatst bij station noord

Bewoners van het Kleiwegkwartier, Albert Heijn de 
Wolf en haar klanten hebben acht kinderen uit een 
behandelgroep van FlexusJeugdplein een onverge-
telijk weekend bezorgd. Deze kinderen kunnen of 
mogen niet thuis, bij hun eigen ouder(s), wonen en 
hebben vaak al heel wat meegemaakt. Het aange-
boden weekend in een vakantiepark is dan ook met 
groot enthousiasme ontvangen.

Mensen zijn het zich vaak niet bewust, maar in Rot-
terdam worden in heel gewone straten, in heel gewo-
ne woonhuizen kleine groepen kinderen of jongeren 
opgevangen die (tijdelijk) niet thuis kunnen of mogen 
wonen. Mevrouw De Graaf leerde via haar zoontje 
een van deze kinderen kennen en wilde iets bijzon-
ders voor hem en zijn groepsgenoten doen. “Wille-
mien de Graaf: als je zelf kinderen hebt, weet je hoe 
belangrijk het is, dat ze zo af en toe een uitje krijgen. 
Omdat hiervoor weinig budget is, leek het ons een 
mooi initiatief, om de kinderen een weekendje weg 
cadeau te geven. Er is zelfs nog geld over om iets 
blijvends aan te schaffen. De kinderen hebben voor 
een X-Box gekozen, zodat ze in huis verder plezier 
kunnen maken”. 

Van het ingezamelde geld gingen acht kinderen 
die in het Kleiwegkwartier wonen met hun begelei-
ders een lang weekend naar een vakantiepark nabij 
Weert. In deze bosrijke omgeving konden zij zich lek-

ker uitleven en spelen. Dat werd door alle kinderen 
erg gewaardeerd. 

Ferry, 13 jaar: “Ik vond het een leuk weekend. We 
gingen vissen maar hebben geen vis gevangen. Wel 
een paar keer in de knoop gezeten.” Michael, 8 jaar: 
“Het was leuk want we mochten later naar bed. We 
gingen naar een speelhal en ik ging in zo’n nep auto 
ding apparaat.” Stacey, 9 jaar: “Het zwemmen en Mc 
Donalds was het leukste. De glijbaan daar gaf schok-
ken.”
En of deze mooie ervaringen nog niet genoeg zijn, 
kon van het ingezamelde geld dus ook nog iets blij-
vends gekocht worden.

Mevrouw Olivia de Wolf: “met Pasen hebben wij naast 
onze winkel op de Kleiweg een Paasevenement ge-
organiseerd. Wij wilden hier graag een wijkgebonden 
goed doel aan koppelen. De buurtbewoners waren 
ontzettend enthousiast en gingen op een avond 
spontaan met de pet rond! We zijn dan ook heel erg 
blij, dat we deze kinderen dit konden aanbieden.”
FlexusJeugdplein is een aanbieder van jeugd- en op-
voedhulp en de stadsregio Rotterdam. Jaarlijks helpt 
zij duizenden kinderen en hun gezinnen bij vragen 
en problemen rond opgroeien en opvoeden. Om wat 
extra kleur te brengen in het leven van de kinderen 
doet zij een beroep op fondsen en sponsoren. Meer 
informatie op www.flexusjeugdplein.nl.

Fietsers die hun tweewieler bij station Noord willen 
parkeren, hoeven minder lang te zoeken naar een 
plek. Prorail heeft aan de Ceintuurbaan 64 extra fiets-

klemmen geplaatst. Ook de 20 afsluitbare fietsklui-
zen zijn gerenoveerd. Verder zijn onder de A20 nog 
eens 80 extra fietsklemmen geplaatst. 

Tabac &
Gifts

Kleiweg

Het adres voor:
Rookwaren

 Wenskaarten
Telefoonkaarten 

Tijdschriften
Lotto, Toto en Staatsloten

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

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.

gediplomeerd pianostemmer & technicus

Frank Bergman
de  pianostemmer

Lathyrusplein 3a 3051 TL  Rotterdam

010 - 2653510
f.bergman@planet.nl

Uw instrument vakkundig gestemd!
Ook voor alle reparaties en onderhoud.

Ben Sinnema, een in 1942 geboren Rotterdammer 
zoekt informatie over zijn grootvader, Tjitse Sinnema, 
die vanaf ca 1932 t/m 1956 een waterstokerij heeft 
gehad in de Saffierstraat 21a (voorheen Da Costa-
straat). Ook een tante van hem heeft in die straat 
gewoond alleen aan de overkant van haar vader, het 
huisnummer is hem onbekend. Zij is het laatst ge-
huwd geweest met Henk Torenvlied.
Dhr. Sinnema zoekt mensen die zich de waterstokerij 
nog weten te herinneren en mogelijk informatie/verha-
len daarover hebben. Ook foto’s zijn van harte welkom 
(ook van de huidige situatie).
Dhr. Sinnema woont in Zevenbergen en is telefo-
nisch bereikbaar onder nummer 0168 320895 of per 
e-mail: contact@bensinnema.ml
website: http://www.bensinnema.nl/Genealogie/Sin-
nema/Oudkerk/Oudkerkmenu.htm

Mensen die de heer Sinnema willen schrijven kunnen 
hun brief sturen naar de buurtkrant. De buurtkrant 
zorgt er voor dat de brief wordt doorgestuurd. 

oProePwheelylift voor fietsen-
stalling Bloemenbuurt

-

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

In de fietsenstalling in de Margrietstraat 13a 
konden slechts 15 fietsen worden gestald. Om 
ook mensen die al lang op de wachtlijst staan 
beter te kunnen helpen, krijgt de stalling vanaf 
30 oktober de beschikking over een wheelylift 
systeem. 

Fietsen worden opgehangen aan een met gas 
gevulde veer met stang en hebben daardoor 
minder ruimte nodig. Mensen die hun fiets in 
deze stalling plaatsen krijgen een speciale in-
structie. 

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 9.00 tot 17.00

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

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
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Geer Meershoek (coördinator)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk: 
3 december 2009

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

Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Saskia de Vreugd
Druk: Drukkerij Goos,
Ouderkerk aan den IJssel

Overige informatie is te vinden op de 
website van de BOK




