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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Mannetjes en
Vrouwtjes

HMC VAKSCHOOL OPENT DE DEUR
Aan het eind van het Erasmuspad,
daar waar de rijweg eindigt in een
parkeerplaats en je alleen per fiets
verder kunt richting de Randstadrail, ligt
het HMC, de MBO vakschool voor hout,
meubel en interieur. Onopvallend voor
wie niet in de directe omgeving woont of
tot het doorgaand fietsverkeer behoort,
maar ondertussen wel onderdak biedend
aan zo’n 1300 leerlingen die van heinde
en ver komen om een opleiding tot
bijvoorbeeld meubelmaker, timmerman,
woningstoffeerder of interieuradviseur
te volgen. Onopvallendheid betekent
algauw onbekendheid, maar niet als het
aan locatiedirecteur Denny Terlouw ligt.

De verkiezingen voor de gemeenteraad
en de deelgemeenteraad zijn afgerond.
De stemmen zijn geteld (viel niet
mee). De raadsleden zijn bekend. De
onderhandelingen over de vorming van
een coalitie zijn in volle gang. Hopelijk
gaat het lukken om snel een akkoord
te sluiten tussen de grote partijen.
Voor de stad zou het werkelijk een
blamage zijn als PvdA en Leefbaar
niet samen een college gaan vormen.
Onbegrijpelijk vind ik het dat met deze
uitslag, de voormannen van de PvdA
op voorhand een coalitie met Leefbaar
uitsluiten. Ga eerst even lekker een
kop koffie met elkaar drinken om te
kijken of je er niet gewoon uit kunt
komen! Als je dat niet doet, ben je niet
veel meer dan een stel jengelende,
huilende kleuters. De mannetjes
vertrouwen elkaar niet. Ze kunnen niet
samen door één deur. De deuren van
het stadhuis zijn echter breed genoeg.
Als jullie er niet uitkomen, dan ligt het
maar aan één ding en dat zijn jullie
zelf. Dus als jullie niet 100% serieus
samenwerking willen onderzoeken,
dan graag opstappen uit de politiek
en nooit meer terugkomen. Er is echt
geen kiezer die zit te wachten op een
politicus die geen compromissen
kan sluiten of niet kan samenwerken.
Doei. Dit verwijt geldt natuurlijk zowel
voor PvdA als voor Leefbaar. Pastors
deed het bij de vorige verkiezingen
en Schrijer doet het nu. What’s in a
name.
In Hillegersberg-Schiebroek is het al
niet veel anders. Enige verschil is dat
naast Leefbaar en PvdA hier ook de
VVD nog een flinke rol speelt. Na de
vorige verkiezingen waren de ego’s van
de voormannetjes en voorvrouwtjes
van deze drie partijen te groot: men
kwam er samen niet uit. Het zou dan
zijn gegaan over “onoverbrugbare
principiële verschillen”. Let wel, het
gaat hier niet over de bemensing van
het Witte Huis in Washington. Nee,
het gaat hier over de leiding van een
kleine witte bouwkeet, uitkijkend op
een voetbalveld met weinig gras. De
inhoudelijke verschillen zijn goed
overbrugbaar. Als ze er niet in slagen
om samen een coalitie te bouwen, dan
ligt het echt aan de voormannetjes en
de voorvrouwtjes. Succes.
Over één ding zijn, denk ik, alle
partijen in Hillegersberg-Schiebroek
het roerend eens: De meeste klachten
van bewoners in het Kleiwegkwartier
hebben de laatste tijd betrekking op
nachtelijke overlast van jongeren.
Parkeren, slechte bestrating, te weinig
groen en rommel op straat lijken naar
de achtergrond te worden gedrongen
door de nachtelijke overlast. Het wordt
weer warmer en dat betekent dat dit
soort overlast weer gaat toenemen.
Het gaat dan om mogelijke overlast bij
Lommerrijk, speelplaats Margrietlaan,
voetbalkooi Johan de Wittlaan,
Arolsenplein,
Bergpolderplein
en
Melanchtonpark. Het verzoek aan de
politici van wat voor coalitie dan ook is:
Doe alstublieft iets aan deze overlast
en neem dit op in het coalitieakkoord.
Graag op twee manieren: 1) Nachtelijke
overlast direct en blijvend hard
aanpakken 2) Realiseer aansprekende
voorzieningen voor jongeren op
manieren en locaties waarbij de kans
op overlast minimaal is.
Camiel Columnmans

Denny Terlouw: “Mensen verwachten het
niet, maar achter de langgerekte gevel heeft
het gebouw nog een flinke diepgang en het
is daarmee een uitgebreid complex. Dat
moet ook wel, want het meubelvak leer je
nou eenmaal niet in de schoolbanken, maar
in goed geoutilleerde en ruim opgezette
werkplaatsen. Als je dan 1300 leerlingen
bedient, moet je ruim in je jas zitten. Het is
eigenlijk heel opmerkelijk dat een gebouw
van deze omvang bij zo weinig buurtgenoten
bekend is. De school heeft zich sinds de
vestiging in 1995 kennelijk nogal onopvallend
gedragen.”
HMC-locatiedirecteur Denny Terlouw hecht
aan goed contact met de buurt

De redelijk verse locatiedirecteur - hij begon

Ondertussen....
in de deelgemeente

aan het HMC in augustus 2009 - treedt met de
school graag wat meer in de schijnwerpers.
Denny Terlouw: “Natuurlijk zijn we heel
trots op de school en op de bijzondere
producten die de leerlingen hier maken.
Die tonen we graag aan de buitenwereld.
Maar we willen vooral ook openstaan voor
onze omgeving, en aanspreekbaar zijn voor
buurtgenoten. Een tijdje terug meldde zich
een buurtbewoner die overlast ondervond
van het verkeer van en naar de school. Ik was
blij dat hij langskwam om over de problemen
te praten. Direct contact is essentieel voor
wederzijds begrip en zo bereik je veel meer
dan wanneer de communicatie via andere
partijen verloopt. Ik zou de contacten dus
graag versterken. Ook trouwens omdat wij
de mogelijkheden voor nieuwbouw aan
het onderzoeken zijn, en we onze plannen
daarvoor graag afstemmen met de buurt.”

enerzijds natuurlijk symbool voor de school
en is anderzijds een plek om even lekker te
zitten, met naar keuze uitzicht op het park
of op de school. Wie nog verder wil dan de
bank, en graag een kijkje neemt in de school,
nodig ik van harte uit voor de tentoonstelling
van eindexamenprojecten eind juni.”
De datum van de tentoonstelling leest u
t.z.t. in de Buurtkrant. Maar wees alvast
gewaarschuwd: de geur van gezaagd
hout, de uitnodigende werkplaatsen en de
opgestelde fraaie werkstukken doen de
vingers kriebelen! Wie het HMC betreedt,
wil graag zelf aan de slag. Dat kan: er zijn
cursussen in bijvoorbeeld meubelmaken of
meubelstofferen in de avonduren (inschrijven
via www.hmccursusentraining.nl). Nu alleen
nog even zelf de tijd vrijmaken…
Annemarie de Visser

Dit jaar bestaat de Rotterdamse vestiging
van de vakschool 50 jaar. De andere
vestiging van de school, die in Amsterdam,
bestaat 80 jaar, samen dus 130 jaar. Een
mooi moment om iets voor de buurt te doen,
vindt Denny Terlouw. “Zeker in combinatie
met de facelift van het Melanchtonpark. Als
die klaar is, bieden wij graag iets tastbaars
aan voor het park. We zijn bezig om een
weerbestendige replica te maken van een
bank die onlangs door een leerling gemaakt
is als afstudeerproject. Die bank staat

De weerbestendige broer van deze bank
siert binnenkort het Melanchtonpark.

Mededelingen van de BOK
Inloop op woensdagochtend
Wekelijks weet een aantal buurtbewoners de Duikelaar te vinden
voor een
kopje koffie en een praatje. Vooral de inloop tijdens de verkiezi
ngen op
3 maart was een groot succes.
s’ Morgens om kwart voor tien
meldden zich al de eerste mensen
voor een kopje koffie. Daarna ging
de inloop gestaag door en stond
de koffiemachine de verdere dag
roodgloeiend. De gastheren en
–dames, die ’s ochtends al aanwezig
waren, moesten hard aanpoten om
de stroom van bezoekers van een
natje en droogje te voorzien.
Het grote aantal bezoekers wist de voorraad koekjes in no time weg
te werken en
om kwart voor negen ’s avonds was ook de koffie op. Gedwongen
einde van de
dag dus, maar de bezoekers waren veelal positief over het initiatief
van de BOK en
zegden toe vaker de inloop te bezoeken.

foto Tom Pilzcker

De inloop wordt elke woensdagochtend gehouden van 10.00 tot 11.30
uur en gaat
nog door tot 23 juni. Iedereen is van harte welkom!
De nieuwe deelraad - foto Tom Pilzcker
De verkiezingen voor de deelgemeente
en de gemeente hebben zowel de
Rotterdamse gemoederen als de redactie
van de Buurtkrant flink bezig gehouden de
afgelopen tijd. We kregen leuke reacties
op de stemwijzer in de Buurtkrant van
februari. En we merkten dat het bezoek
van de internetsite van de BOK flink piekte,
toen de stemwijzer daar online kon worden
ingevuld. We hopen dat de stemwijzer
een nuttig instrument is gebleken in de
persoonlijke besluitvorming.
Inmiddels zijn de stemmen (definitief)
geteld en is de nieuwe deelraad voor
Hillegersberg-Schiebroek
geïnstalleerd.
Vier zetels gingen naar de partijen VVD,
Leefbaar Rotterdam en PvdA; twee zetels
naar D66 , Groen Links en CDA en één zetel
naar de OPLW.

De plaats van de PvdA, die op 19 maart
de coalitiebesprekingen met VVD, LR en
D66 voor het nieuwe Dagelijks Bestuur in
Hillegersberg-Schiebroek verliet, wordt
ingenomen door het CDA. De PvdA is was
opgestapt omdat hun onderhandelaars
–ondanks inhoudelijke overeenstemminggeen vertrouwen meer hadden in LR.
De formateur, Jan Cees van Duin (VVD),
hoopt dat uiterlijk 27 maart een voorlopig
akkoord tussen VVD, LR, D66 en CDA
gesloten kan zijn. Deze vier partijen
beschikken samen over 12 van de 19 zetels
in de deelgemeenteraad.
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We wachten het af
u in
volgende edities van de Buurtkrant graag
over de afloop van de formatie en de
mogelijke betekenis daarvan voor het
Kleiwegkwartier.

Koninginnedag
Ook dit jaar doet de BOK weer mee met Koninginnedag en wordt
er feest
gevierd in en om de Duikelaar voor groot en klein.
Vanaf 10.00 uur staat de gratis
koffie klaar en vanaf 13.00 uur is er
een high tea. Kinderen kunnen hun
snelheid testen op de 36 meter lange
hindernisbaan. En terwijl papa en
mama genieten van een bakje koffie
of thee vermaken de allerkleinsten
zich prima in de peuterballenbak.

Meer informatie
is te vinden op
www.bokrotterdam.nl

Bewon ersorg anisati e Kleiwe gkwar tier

ZOEKPLAATJE
Een straatfoto is altijd leuk er staan
personen op en je ziet de omgeving,
dus twee vliegen in één klap. Deze
foto werd mij aangereikt door een actieve bewoonster van onze wijk. Aan
de auto’s en de lantarenpaal te zien,
is de foto een aantal jaren geleden
gemaakt. De kinderen zijn verkleed;
van enkele kinderen zijn de gezichten
geschminkt en sommigen hebben een
feestmuts op. De eerste vraag is dan
ook wat is hier aan de hand, waarom
deze verkleedpartij, kent u of bent u
een van deze kinderen? De volgende

vraag is waar is deze foto gemaakt,
welke straat is dit, welke gebouwen
zie je op de achtergrond en ziet het er
nog zo uit? Zo niet wat is dan voor in
de plaats gekomen. Staat u op de foto
of een bekende van u, heeft u er gewoond of woont u er?
Deel uw herinneringen met de lezers
van de Buurtkrant. Na loting, ligt voor
de winnaar een cadeaubon klaar in de
wijkwinkel. Schrijf of mail ons!
John Hokke

De Bokkensprong
DE KINDERREDACTIE
GAAT WEER SCHRIJVEN!
Bij kinderredactie de Bokkensprong
wordt weer door Kiki, Martijn, Dominique,
Jet, Sam en Max hard gewerkt om elke
keer een stukje in te leveren aan de buurtkrant. Dus u zult voortaan weer een stukje
in de buurtkrant zien van de kinderredactie. Zelf vind ik het heel leuk dat de kinderredactie weer is begonnen, omdat er
bij ons altijd een leuke en gezellige sfeer
hangt. Ik hoop dat u weer zult genieten
van de dingen die de kinderredactie voor
u schrijft.
Door Max Escalante

Wij van kinderredactie ‘de Bokkensprong’
gingen woensdag 3 maart de straat op
om mensen te interviewen over de gemeenteraadsverkiezingen. In ‘de Duikelaar’ kwamen we twee aardige vrouwen
tegen die na het stemmen lekker koffie
zaten te drinken aan de bar. We stellen
hen wat vragen en ze vinden allebei dat
je moet stemmen, omdat je stem anders
verloren gaat. Zelf stemmen ze ook altijd
en eigenlijk altijd op dezelfde persoon. Ze
volgen de politiek redelijk en gebruiken
ook de stemwijzer.
Over het algemeen vindt iedereen dat je
moet stemmen, maar vanaf welke leeftijd
je mag stemmen?… Daar is best wat onenigheid
over. De
één vindt
16
een
m o o i e
leeftijd, de
ander 21
en er zijn
ook mensen
die
18 precies
goed vinden.
Martijn

Antwoord op zoekplaatje februari
De heer van der Jagt schrijft ons het
volgende. De straat op de foto is de
Bergse Rechter Rottekade tussen Hillegondastraat en Kootsekade. In het huis
vooraan rechts hoek Hillegondastraat
heb ik gewoond van 8 maanden (1923)
tot aan mijn huwelijk (1947). Onze buren waren: De families De Braber, Stout
(woont er nog), Bout, Cossee en Lampe
(later de fam. Somers). Links op de foto
het huis van de familie Wurth, aan het
einde van de straat, links café ’t Baarsje
van Jan de Leeuw. Het leukste vind ik
de foto’s die u plaatst. Vorig jaar stond
mijn geboortehuis op de Kleiweg erin,
nu het huis waar ik ben opgegroeid. In
dit nummer de straat waar ik 30 jaar heb
gewoond (ons huis is net niet te zien).
Mevr. v.d. Boven vindt het een gezellig
straatje met mooie oude huisjes en veel
plantenbakken. Haar vader, die nu 97
jaar is, was in zijn jonge jaren bevriend
met Toon Wurth. Hij hielp vaak een
handje mee op de werf, met het uitzicht
op de Philip Willemsbrug waar ze vaak
in volle vaart vanaf reden. Zij wijst ook
nog op de tramremise, met zijn imposante hoge deuren, waar tijdens een
razzia in de 2e wereldoorlog de mannen (ook haar vader) naar toe gevoerd
werden. Zij hoopt dat de historische
huisjes nog lang blijven staan. Volgens

de heer Rolaff is de leiboom die op de
foto staat er niet meer. Hij lag met zijn
ark 43 jaar op de Rotte naast Nautilus.
Op zijn vraag aan Mevr. Bari ‘waarom
ze in die tijd altijd de gordijnen gesloten
hield’, antwoordde zij dat dit nodig was
omdat passanten gewoon naar binnen
gluurden. Mijnheer Rolaff vond het een
prachtige plek om te wonen, hij woonde
daar ‘op vakantie’. Alexandra Hendikse,
herkende meteen de foto bij het zoekplaatje, want ze wonen in de straat
daarachter. Het linkerhuis van de familie Wurth is een jaar geleden helemaal
verbouwd. Het leuke is natuurlijk het
verbodsbordje van paard en wagen,
volgens haar uniek in Rotterdam. Peter
meldt ons nog dat het een leuk straatje
is maar dat de hondendrollen het plezier bederven van wandelaars die door
dit straatje lopen. De heer Jagt heeft de
cadeaubon gewonnen en kan deze ophalen bij de wijkwinkel.

Het laatste nieuws over het Melanchtonpark
De werkzaamheden aan het Melanchtonpark zijn na een vertraging van bijna twee
maanden weer in volle gang. Tot de kerst
(en de komst van sneeuw en vorst) liepen
de werkzaamheden volgens planning.
Het snoeien en dunnen is afgerond, een
deel van de paden is voorzien van kantopsluiting en funderingsmateriaal en een
aantal bruggen is vervangen.
Na de vorstperiode moest er worden gewacht op een periode met droog weer
omdat anders bij het uitvoeren van het
grondwerk de grond te veel beschadigd
zou worden. De structuur van de grond is
de basis voor alles wat groeit en het is belangrijk dat het bodemleven ontzien wordt
om planten optimale groeimogelijkheden
te bieden.
Een aantal werkzaamheden kan wel
doorgaan, zoals het beschoeien van de
singels en, waar mogelijk, het aanleggen
van de paden. Het ophogen, profileren
en draineren van de gazons is vrijwel niet
mogelijk door de vochtigheid. Hierdoor

Toegangsweg Melanchtonpark
De toegangsweg naar het HMC is tijdelijk
geasfalteerd om zwaar vervoer mogelijk
te maken. De afspraak was dat de klinkerweg op een later moment zou worden
teruggelegd.
De asfaltweg blijkt in de praktijk minder
geluid te produceren en minder te verzakken dan de oorspronkelijke klinkerweg.

verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen
Voor al uw timmerwerkzaamheden
binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al
uw kastenwanden op maat !!

Wij maken alles in eigen
machinale werkplaats.

24-uurs service

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

zal de aanleg van het lange pad langs de
singel tussen de Van Enckevoirtlaan en
het Hout- en Meubileringscollege pas als
laatste worden uitgevoerd.

De verwachting is dat begin april de bomen en heesters geplant zijn, de bruggen
zijn vervangen en de paden geasfalteerd.
Het aanbrengen van drainage, afwerken
en inzaaien van de gazons, het verplaatsen van de speeltoestellen en het plaatsen van de banken zal aansluitend worden uitgevoerd zodat het park half mei
helemaal klaar voor de zomer zal zijn.
Deelgemeente
Omdat aanvoer van materiaal nodig blijft
hebben HMC en deelgemeente aangegeven er de voorkeur aan te geven de
asfaltweg te laten liggen. De BOK is van
mening dat er dan wel drempels moeten
komen en het een 30 km weg moet worden. Omdat aan bewoners is beloofd dat
de klinkerweg teruggelegd zou worden,
vraagt de BOK bewoners die er bezwaar
tegen hebben dat de asfaltweg blijft contact op te nemen met de BOK.

Zakgeldproject bij de BOK
Eind 2008 is het zakgeldproject van
Stichting DOCK gestart in de Deelgemeente Hilligersberg – Schiebroek.
Jongeren kunnen zich aanmelden bij
dit project. Ze moeten tussen de 12 en
15 jaar zijn en wonen in onze deelgemeente. Deze jongeren gaan voor hun
eigen zakgeld aan de slag bij verschillende non-profitorganisaties zoals
o.a. bij de BOK.
Kartika Fauzi en Esmeralda Tuunter waren de eerste twee die aan de slag gingen
bij de BOK. De in het begin twee lieve en
verlegen meisjes hebben zich in een half
jaar tijd ontwikkeld tot twee zelfstandige,
flexibele hardwerkende dames.
Kartika en Esmeralda hebben voor de
BOK de wijkkrant bezorgd, tasjes klaargemaakt en bezorgd bij de nieuwe bewoners en geassisteerd bij de nieuwjaarsreceptie en het sinterklaasfeest. Door deze
inzet hebben het werk verlicht van de
vrijwilligers. Inmiddels hebben Kartika en
Esmeralda het zakgeld project goed af-

Ik kwam binnen
Op woensdag 3 maart kom ik binnen gelopen in De Duikelaar. Gelijk voel ik dat
het gezellig is, terwijl ik me bij stemmen
en verkiezingen iets heeeeel anders had
voor gesteld, en dat iedereen het naar
hun zin heeft. Er wordt me meteen een
glas limonade aangeboden. Een paar
mensen zitten aan de bar, onder andere
twee wat oudere dames, druk pratend.
Toch wel druk! Niet super super druk,
maar ook niet rustig. Anyway.. er liep een
heel lief hondje rond. en toen ben ik, samen met Dominique, naar het kantoortje
gegaan en hebben we wat gekletst tot
dat de rest er was.
We gaan mensen interviewen! Dat vind
ik een van de leukste dingen aan de
kinderredactie. Eerst zijn we binnen in
de duikellaar gaan staan, maar dat was
geen succes, dus toen gingen we naar
buiten. We zijn bij een winkeltje binnen
geweest en aan de verkoper hebben we
een paar vragen gesteld en toen op naar
de Albert Hein en daar ook wat mensen
geïnterviewd. Er was een mevrouw, die
voor mij opviel en toen we haar vragen
gingen stellen wou ze liever verder gaan
winkelen.
Kiki

OPZOOMEREN BRENGT
LEVEN IN JE STRAAT
Opzoomeren maakt je straat wakker,
brengt je straat tot leven. Buren komen
naar buiten, ontmoeten elkaar en steken
samen de handen uit de mouwen voor
een vriendelijke, schone en veilige straat.
Ook vele straten in het Kleiwegkwartier
Opzoomeren actief. Ga vooral daar mee
door! De BOK nodigt u uit om leuke ervaringen met alle wijkbewoners te delen.
Stuur een stukje op naar de Buurtkrant
of wat foto’s, die kunnen dan altijd op
de website www.bokrotterdam.nl worden
geplaatst.
AANBIEDING 1: WAARDEBON
VAN 200 EURO
Een schoonmaakactie, een kinderspeeldag, een straatdiner, een plantjesdag alles kan zolang het voor de straat is.
AANBIEDING 2: HANDIG OPZOOMERKEETJE
Ook dit jaar staan onze Opzoomerkeetjes
voor u klaar. Elk keetje bevat een kant-enklaar pakket om te Opzoomeren. Kies
een keetje en maak een reservering bij
Opzoomer Mee: (010) 213 10 55
Meer over de keetjes en de aanmeldbonnen: www.opzoomermee.nl.
De aanmeldbon levert u in de Duikelaar,
Antony Duyklaan 9 op dinsdag-, woensdag- of donderdagochtend tussen 9.30
en 12.30. Snelle aanmelders ontvangen
zolang de voorraad strekt een nestkastje
om in de straat op te hangen. De nestkastjes zijn mogelijk gemaakt door Deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek.
Kunt u niet op een van deze ochtenden
dan levert u de bon tussen 9.00 en 17.00
in het Wijkcentrum Schiebroek, Teldersweg 80 (naast de Lidl).
EXTRAATJE
OPZOOMERTAART VOOR
SNELLE STRATEN
Als u voor 1 mei 2010 aanvraagt, ontvangt u een afhaalkaart voor een Opzoomertaart voor 50 personen. U kunt
tot oktober de taart nuttigen tijdens uw
straatactiviteiten.

Esmeralda(RE) en Kartika(LI)

gerond en een certificaat ontvangen. De
volgende “zakgelders” die voor een half
jaar aan de slag gaan zijn Reda El Hassnoui en Ouassim El Yousoffi.
Aanmelden voor het Zakgeld Project is
nog steeds mogelijk, dit kan bij Stichting DOCK, Peppelweg 131a. Wil je eerst
meer informatie over hoe en wat dan kun
je altijd langs komen.
Vraag naar Vanessa van der Waal.
Bellen mag ook op 06-28444437

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

Een kennismaking met Alie
Vrijwilligster van het jaar 2009
plek voor dealers geworden. “Ik hoop dat
de rust weerkeert als de verlichting terug is. En de wijkagent mag volgens Alie
ook wel eens meer zichtbaar worden op
straat”.

Alie van Beek-Commijs woont al 35 jaar
in het Kleiwegkwartier. Een echte Rotterdamse spontane verschijning met een
opvallend grote bril en een nog grotere
glimlach. Onlangs verkozen tot vrijwilligster van het jaar 2009 in de deelgemeente
Schiebroek-Hillegersberg. Wie is Alie en
wat maakt haar zo bijzonder in de wijk?
Alie staat mij te woord in haar kleurige
atelier in de Saffierstraat. Schilderen is
haar grote hobby. Op korte termijn staat er
weer een expositie gepland. En 25% van
de opbrengst van haar schilderijen gaat
dan naar de Stichting AAP, een stichting
die zich inzet voor de opvang van apen
en andere kleine inheemse zoogdieren.
Veelal afkomstig uit de illegale handel.
(www.aap.nl)
Maar dat is niet de reden waarom wij
nieuwsgierig naar Alie zijn. Want zij is
meer dan een gezellige schilderende
buurvrouw. Zij heeft een groot hart voor
haar buurt. Zo zet ze zich in voor het Opzoomerfeest en het opgeknapte pleintje
aan de Erasmussingel is ook haar verdienste. Ze houdt de buurt wakker en in
beweging. Haar grootste streven is dat
zowel volwassenen als kinderen het met
elkaar gezellig hebben oftewel dat iedereen betrokken is bij het wel en wee van de
straat. Alie organiseert Halloween, Kerst
en kinderpicknicks. Dit jaar wordt Koninginnedag eveneens weer groots aangepakt. Er komt een gezellige rommelmarkt
met Oud-Hollandse spelletjes. Alie doet
meteen een oproepje voor leuke en
bruikbare spullen voor de rommelmarkt en tevens doet zij een beroep
aan de kunstenaars in de wijk voor
kunst voor een veiling die op 30 april
rond 17.00 uur zal plaatsvinden.
Zij laat weten dat ze het prima naar haar
zin heeft in het Kleiwegkwartier, maar dat
de veiligheid wel te wensen over laat. Zo
zijn de lantarenpalen weg bij het Hout- en
Meubileringcollege en is het een ideale

Alie is een standvastige die weet waar ze
voor staat. Ze vecht voor haar buurtje.
Ze steekt meteen van wal. “De wijk moet
eens goed worden aangepakt. Waar blijven de kaasboer, de groenteboer en de
slager? En komt er nu eindelijk eens aandacht voor deze kant van de Kleiweg? “.
Otto Egberts, haar buurman en werkzaam
bij de kunstacademie, schuift aan bij het
gesprek en benadrukt nog een keer hoe
belangrijk Alie voor de buurt is. Zo zorgt
ze ervoor dat er geen vuilnis naast de
containers staat. Otto vraagt Alie in welke
zin ze de straat heeft zien veranderen in
de loop der jaren. “Toen ik hier lang geleden kwam wonen waren er veel gezinnen met één kind, die trokken weg en de
vergrijzing nam toe. Tegenwoordig komen er steeds meer jonge gezinnen en
is de buurt weer tot leven gekomen, ook
dankzij het speelpleintje aan de Erasmussingel. Natuurlijk wonen er ook veel marinemensen die wat meer afstand nemen
en een druk eigen leven leiden. Maar het
onderlinge vertrouwen tussen de buren is
in ieder geval goed. Otto vertelt dat Alie
dan wel weliswaar de kar trekt maar er
melden zich steeds meer buurtbewoners
die bereid zijn om te helpen.

De schapenboer, je moeder, een buurman, een kunstenaar,
een held uit het verleden van de buurt...
Helden is het thema voor een speciaal
project dat gestart is in maart 2010. Onder
leiding van Hieke Pars zijn leerlingen van
de Bergse Zonnebloem aan de slag gegaan met hun eigen helden. En dat doen
ze niet zomaar, ze maken er kunstwerken
van die geëxposeerd worden in etalages
en vensters aan de Kleiweg. Wij zoeken
nog expositieplekken!!

Uit onderzoek in 2009 (IWAP) is namelijk
gebleken dat de betrokkenheid van de
jeugd bij hun eigen leefomgeving niet
optimaal is. Zowel Bewonersorganisatie
de BOK als OBS de Bergse Zonnebloem
streven naar verbeteringen op dit punt
en daarom sloegen zij de handen ineen.
Samen zochten zij naar een manier om
de buurtgenoten en leerlingen op een
positieve manier met elkaar in contact te
brengen. Met de publicatie Helden van
het Kleiwegkwartier van A. Stapelkamp
als inspiratiebron, kwamen beide organisaties al gauw op het thema Helden. Een

Marjolein Tan

gaat de 3e editie van de succesvolle Huiskamerroute opstarten
De Huiskamerroute wordt gehouden op
18 en 19 september 2010.

Bij interesse het deelnameformulier invullen
en via de post OPSTUREN.

Iedereen die in eigen huiskamer een optreden ( Acrobatiek, Muziek, Zang, Literatuur enz) wil verzorgen nodigen wij uit te
reageren.

Word vriend van het kunstfestival
Voor slechts € 12,- per jaar wordt u op de
hoogte gehouden van onze activiteiten!
Rabobank rekeningnr. 15 56 54 543 of
mail huiskamerroute@kunstfestival.nl

cent, de BOK, Thermiek, de cultuurscout,
stichting Pameijer, de cultuurmakelaar en
de winkelmanager.

De school gebruikt sinds mei lokalen van
Stichting Pameijer op Kleiweg 310. Na
een aanvankelijk onwennige houding gingen leerlingen en cliënten contacten met
elkaar aan en ontstonden er zelfs vriendschappelijke banden.

Etalages
De eerste twee etalages staan al tot onze
beschikking, namelijk Verlaat Kwadraat
en Cor Wessel. Wij zijn nog op zoek naar
meerdere winkeliers die van begin juni
tot begin september een plekje vrij willen
maken in hun etalage voor deze expositie.
Eén van de suggesties is om een kunstwerk te plaatsen in de lege etalages. Ook
buurtbewoners aan de Kleiweg willen wij
van harte uitnodigen om te reageren als
zij mee willen doen aan dit leuke project!

Deze ervaring sterkt de school en de BOK
in het idee dat mensen, groot en klein,
gestimuleerd kunnen worden in het leren
kennen van hun buurtgenoten om op een
prettige manier te kunnen samenleven.
Organisaties
Er zijn nu verschillende organisaties bezig met dit leuke project om de etalages
aan de Kleiweg op te fleuren met eigengemaakte kunstwerken; in willekeurige
volgorde: de Bergse Zonnebloem, Saskia
de Bruijne, Hieke Pars en de muziekdo-

Specialist in exotische dieren
Reizen

Je zult voor dit werk toch ook veel moeten
reizen? De dieren komen tenslotte niet uit
ons eigen landje. Chavello reist regelmatig naar Brits Guyana, Madagaskar en
Indonesië. Daarnaast moeten de dieren
in de winkel ook nog eens gevoed en verzorgd worden. Daardoor is er weinig vrije
tijd. Klanten komen uit heel Europa en
staan op de gekste tijden voor de deur.
De winkel hanteert dan ook soepele openingstijden.

Heeft Alie nog wel tijd voor andere hobby’s? “Welnee, schilderen en voor de
buurt opkomen is voor mij genoeg. Gelukkig krijg ik alle steun en ruimte van mijn
man. En mag ik hierbij ook alle buren bedanken die ervoor gezorgd hebben dat ik
zo’n mooie prijs heb gekregen. Met name
Leny Kolenbrander die mij heeft voorgedragen!”
Het is wel duidelijk dat Alie alles doet
vanuit haar eigen ik. “Vroeger was het de
gewoonste zaak van de wereld om dingen voor anderen te doen. Tegenwoordig leven veel meer mensen langs elkaar
heen. Ik ben zo als ik ben en ga voor niemand uit de weg. Ik spreek nu eenmaal
volwassenen en kinderen aan op hun
verantwoordelijkheden. Misschien ben ik
soms wel te direct, uiteindelijk wonen we
allemaal graag in een schone, veilige en
saamhorige omgeving. En ik zet mij daar
heel graag voor in!

breed begrip dat zeer persoonlijk geïnterpreteerd kan worden en een positief uitgangspunt biedt.

Faunaworld

Voor Alie is dit allemaal de gewoonste
zaak van de wereld. Ze voelt zich vooral
betrokken bij kinderen en vindt het belangrijk om hen verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen.

Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg

Via de link http://www.kunstfestival.nl/huiskamer.html kunt u onze site bezoeken

Buurt-, en kunsthelden

Begin juni 2010 hoopt de Kunstclub de
expositie feestelijk te kunnen openen,
samen met alle betrokkenen, buurtbewoners en kinderen van alle scholen in de wijk.
Mirjam Fondse
Mirjam.buurtkrant@gmail.com

WIJNproeverij
Op 11 en 12 april a.s. vindt in het Groothandelsgebouw te Rotterdam de allereerste
gezamenlijke proeverij plaats van de KWI
(Kleine Wijn Importeurs). Basis-wijn.nl (dé
webwinkel voor Italiaanse wijnen in het
Kleiwegkwartier) neemt daaraan deel op
12 april. Particuliere bezoekers zijn
welkom op 11 april. Basis-wijn nodigt
alle horeca, vakhandel en pers uit het
Kleiwegkwartier van harte uit om zijn
stand te komen bezoeken op 12 april. Via
www.wijnpers.nl/evenementen/1361/
kleine-importeurs--grootse-wijnen.html
kunnen zij zich gratis aanmelden! Bas(iswijn), tel. 010 4182182 Inlichtingen:
info@basis-wijn.nl, www.basis-wijn.nl

Prijzen

Chavello met een Chelus Fimbriatus
(Mata Mata Franjeschildpad)

Sinds twee en een half jaar is Chavello
Plak de beheerder van een bijzondere
winkel op de Uitweg. Aan de buitenkant
kun je niet direct zien wat er allemaal te
koop is. Maar eenmaal binnen overvalt je
een avontuurlijk gevoel. De serene sfeer
is ronduit exotisch te noemen. De ruimte
is vooral groen en verlicht! Aan de wand
staan een aantal terrariums met de meest
bijzondere reptielen en amfibieën! Baardachamen, slangen, franjeschildpadden
(Mata Mata) je kunt het niet verzinnen.
Vogelspinnen op de toonbank, gelukkig
voor mij, achter glas!
Kun je bij Chavello ook een krokodil kopen? “Natuurlijk, er ligt zelfs een exemplaar van 1 meter 40 te wachten”. Vervolgens mag ik hem op gepaste afstand
bewonderen maar ik heb niet direct de
behoefte om dit dier een aai over zijn bol
te geven.
Wat drijft iemand om deze bijzondere dieren te verkopen? Een uit de hand gelopen
hobby?
Chavello vertelt dat hij 4 jaar oud was toen
hij zijn eerst roodwangschildpad kreeg.
Vanaf die tijd zijn reptielen zijn passie geworden. Zoals hijzelf mooi uitdrukt: ‘ik ben
geboren met het virus’. Later heeft hij nog
een tijdje stage gelopen in een reptielenwinkel in Den Haag.
Nu verkoopt hij zelf exotische zoogdieren,
papegaaien en miereneters.
Welk publiek koopt nu deze bijzondere
dieren? De meeste mensen hebben toch
een hond of kat als huisdier? Chavello
legt uit dat b.v. zakenlieden vooral een
gifkikker kopen. Maar Hells Angels daarentegen hebben weer voorkeur voor een
krokodil.

Er wordt ook geleverd aan dierentuinen. De prijzen van de dieren verschillen
enorm. Een vogelspin kun je voor zo’n 20
euro kopen. Een franjeteen schildpad heb
je al voor 600 euro. Maar een Albino Boaconstrictor kost al snel een paar duizend
euro. Ondertussen komt er een klant binnen die op zoek is naar een warmtelamp.
Zijn slang heeft wat zere plekken op de
rug en warmte bevordert de genezing.

Assortiment

De winkel heeft een ruim assortiment. Je
kunt er o.a. terecht voor voeding, vitaminen en mineralen, schoonmaakmiddelen
en bodembedekking. Het is een van de
grootste reptielenwinkels uit de regio.
Sommige mensen hebben moeite met
de verkoop van deze bijzondere dieren
en vinden het zielig. Chavello benadrukt
dat de dieren goed verzorgd worden en
gaat ervan uit dat de kopers dat ook blijven doen. Op de vraag wat zijn eigen lievelingsdier is noemt hij ogenblikkelijk de
landschildpad.
Tijdens het interessante gesprek hou ik
vanaf mijn ooghoeken voortdurend de
toonbank in de gaten, maar de vogelspinnen verroeren zich gelukkig niet!
Faunaworld, Uitweg 68, tel. 010-2180753,
www.fauna-world.com
Marjolein Tan

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

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

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.

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.

-

Ingezonden brief
Het wonen op de Kleiweg is minder leuk. Want weet
je hoe het is om elke dag tegen de troosteloze bomen aan te kijken die tussen Elisabethlaan en de
Action staan? De bomen groeien inmiddels dwars
door de nieuwe straatverlichting heen. Deze verlichting is tot stand gekomen met een bijdrage van
600 euro per winkelier. Volgens Deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek krijgt ook de Kleiweg naast
de Bergse Dorpsstraat en de Peppelweg, de investering die deze verdient. Door de Deelgemeente is
speciaal een winkelstraatmanager aangesteld om
de Kleiweg een leuker aanzien te geven.
Dus daarom mijn verzoek om de bomen te snoeien, maar nee, dat kost geld en dan het elke 5 jaar
gebeuren werd mij verteld. De bestuurders van de
Deelgemeente ergeren zich al jaren groen en geel
aan de fietsenschuurtjes in de eigen tuin van de
burgers. Misschien kunnen de bestuurders ook
eens begrip opbrengen voor burgers zelf. Met de
verkiezingen achter de rug is er misschien hoop.
F. Born
Bewoner Kleiweg

De documentaire
“Het fenomeen Bruno Gröning –
op het spoor van een
‘wondergenezer’”
Wie was Bruno Gröning? Wat gebeurde er destijds? Zijn de ongelooflijke genezingen ook nu
nog mogelijk?
Data:
De paas- en pinkstermaandag 5 april en 24 mei
van 11.30 tot 17.30 uur in drie delen inclusief 2
pauzes. Telefonische reservering van plaatsen: tel.
010-4612334 of via e-mail jitske.schaap@telfort.nl
Entree:
Vrij, een vrijwillige bijdrage word op prijs gesteld.
Plaats:
Centrum Djoj Rotterdam, Antony Duyklaan 5-7,
3051 HA, Rotterdam

Houdt u van fietsen?
En doet u dat graag samen?
Geef u dan op voor het project ‘Fietsvriendinnen’!
Thermiek Welzijnsorganisatie geeft al jaren fietsles
aan vrouwen. De ervaring is dat na 12 lessen heel
veel vrouwen wel kunnen fietsen, maar de stap niet
nemen om op de fiets deel te nemen aan het verkeer.
Door samen te fietsen, helpt u de vrouw zelfverzekerder te worden in het verkeer. En daarnaast kunt
u een leuke band opbouwen en echte ‘fietsvriendinnen’ worden.

Het project start in april. Geef u op bij Amanda Arthur 06-48837974 of per email aarthur@thermiek.
info
Thermiek Welzijnsorganisatie is ook op zoek naar
vrijwilligers die fietsles willen geven aan vrouwen
die nog niet kunnen fietsen. Om u daarvoor op
te geven belt u Menno Gerritsma 010-4223711.
U kunt zich ook per e-mail melden: mgerritsma@
thermiek.info

Donderdag 1 april:
inschrijving rommelmarkt Koninginnedag

Op vrijdag 30 april verzorgt Ondernemersvereniging Kleiweg Hillegersberg-Zuid het traditionele
Koninginnefeest op de Kleiweg. Ook dit jaar zullen
ongetwijfeld weer talloze inwoners van het Kleiwegkwartier en ver daarbuiten elkaar in een gezellige
setting ontmoeten en dit oranje event meebeleven.
Het programma wijkt niet veel af van voorgaande
jaren. Op het Bergpolderplein bieden attracties vertier en is het muziek wat de klok slaat. Als vanouds
staat er ook weer een rommelmarkt voor jong en
oud op het programma. Er zijn honderd plaatsen
beschikbaar. De markt is alleen toegankelijk voor
particulieren, commerciële handel mag dus niet. Alleen de verkoop van tweedehands of oude spullen
is toegestaan. Etenswaren en drinkwaren mogen
niet verkocht worden. De markt begint om 9.00 uur
en eindigt om 16.00 uur. Dit houdt in dat vanaf dat
moment alles opgeruimd moet zijn en de spullen
die niet verkocht zijn, mee naar huis genomen dienen te worden of in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te worden gedeponeerd.

Wilt u op deze markt komen te staan? Inschrijven
kan op donderdag 1 april vanaf 8.00 uur bij de servicebalie van Albert Heijn, gevestigd aan de Kleiweg 35. Kramen voor kinderen tot 12 jaar zijn gratis.
Heeft uw kind niet voldoende spullen om de kraam
vol te krijgen dan dient uw kind eventueel de kraam
met een ander kind te delen. Volwassenen die een
kraam willen huren betalen 25,00 euro direct bij
inschrijving. U kunt uw voorkeurspositie voor een
kraam doorgeven bij de inschrijving. Hier zal de organisatie rekening mee houden bij de indeling van
de kramen. Dit betekent niet dat u verzekerd bent
van een kraam op een van uw voorkeursposities.
De organisatie zal op 30 april controleren of de
deelnemers zich aan de regels houden, onder andere of de kramen die gratis aan kinderen zijn gegeven niet door volwassen worden gebruikt.

Zumba meets yoga

Ingezonden brief
Ik zoek het volgende: een kleine club van mensen
die het de moeite waard gaan vinden om regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken die ons als mens en onze samenleving
betreffen. Ik zie een clubje van zo’n zes mensen
voor me die vanuit verschillende achtergronden of
interesses die elkaar en zichzelf kunnen stimuleren
met hun gesprekken. Deze informele ‘bijeenkomsten’ kunnen wat mij betreft gecombineerd worden
met een etentje: steeds bij iemand thuis. Maar dit
is slechts een voorstel. De gesprekken kunnen bijvoorbeeld ontstaan omdat iemand een boek gelezen heeft of als iemand zich zorgen maakt over
een bepaalde kwesties. De precieze vorm zou nog
moeten groeien: vermoedelijk een combinatie van
eten en praten en een vorm waarin iemand zich
eens in een kwestie of in een boek verdiept heeft
en daarover vertelt.
Wat ik graag zou zien is een verlangen om iets onder de loupe te nemen. Meningen zijn prima, belangrijk soms, maar zonder een goede meningsvorming is het geven van een mening niet heel veel
meer dan een vorm van veredeld schreeuwen. Ik
woon met mijn vriendin in de Saffierstraat. Ik ben
zeer benieuwd of er iemand is die dit aanspreekt.
Belangrijk is dat er een groepje mensen bij elkaar is van ‘gelijkgestemden’ en dat de manier
waarop het zal gaan verlopen niet helemaal van
tevoren vastligt.
Hartelijke groet
Otto Egberts
(info@ottoegberts.nl)
Dit is een uittreksel uit de brief. De complete brief is
te vinden op onze website www.bokrotterdam.nl

SPRING 2010

In centrum DJOJ op de Antony Duyklaan 5-7 zijn
de lessen: Zumba meets yoga en Poweryoga van
start gegaan.

Verdere informatie: www.bruno-groening-film.org

Activiteitenprogramma

Castagnet
Zaterdag 3 april
Tom Pintens
Voor de doorwinterde muziekliefhebber is Tom
Pintens al lang geen onbekende meer. Ze noemen
hem ook wel de Vlaamse Spinvis: verhalende luisterliedjes haken zich na een paar luisterbeurten
hardnekkig in je vast.
Maandag 5 april
Paasbrunch junior meets senior
Theatervoorstelling Jong van Hart
Vanuit wijktheater Musica is het project ‘Jong van
Hart’ opgezet dat langs alle kleine theaters en zorginstellingen toert: een heuse ‘Veau de Ville’ show
met liedjes van toen maar ook hedendaags repertoire: een theaterspektakel vóór en door 55plussers. Daarna is tijdens de Paasbrunch in samenwerking met Thermiek Jongerenwerk en Stichting
DOCK een programma opgezet waar jong en oud
elkaar ontmoeten!
Zaterdag 17 april
Sinfonia Rotterdam
Het voltallige Sinfonia Rotterdam trekt de wijken
van Rotterdam in voor het geven van vier speciale
concerten met de titel “Carmen Under Construction”. Sinfonia Rotterdam, tot juni 2009 bekend als
het Rotterdams Kamerorkest, bestaat uit gedreven
professionele musici die onder de inspirerende leiding van chef-dirigent Conrad van Alphen energie,
kleur, richting en spontaniteit in de muziek brengen.
Donderdag 29 april
De dansdag van de wereld.
De dag waarop de hele wereld tegelijkertijd danst.
Van salsa tot streetdance, van een kunstperformance tot heftige flamenco. Meedoen met workshops of heerlijk genieten van een voorstelling. Er
zijn ook speciale workshops voor 55Plussers. U
kunt van 9.00 uur tot 22:00 uur meedoen, bekijken
& beleven!
Kijk voor verdere informatie op de website
www.uitindewijk.nl

Op de woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur zijn
Zumba/Yoga liefhebbers van harte welkom en van
20.30 tot 21.45 uur mensen die Poweryoga leuk
vinden. Poweryoga is een actieve vorm van yoga
en past vaak bij mensen die een druk leven hebben en wel wat ontspanning kunnen gebruiken.
Poweryoga geeft u ook veel persoonlijke en fysieke
kracht en lenigheid. Je staat als het ware letterlijk
sterker en flexibeler in het leven. Zumba is gewoon
lekker ongedwongen plezier maken!
Deze lessen worden gegeven door de ervaren docente Chantal Tuinier. Wilt u eens ontdekken of het
wat voor u is? Op woensdag 7 april kunt u gratis
met een les meedoen.

INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Chantal Tuinier, tel. 06-21651105, info@yo-jo.nl of
kijk op de website: www.yo-jo.nl

BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter),
John Hokke, Michiel van Berkel en
Geer Meershoek

Pasen op de kinderboerderij
De kinderboerderij Wilgenhof organiseert een
paasactiviteit. Op zaterdag 3 april kunnen de kinderen van 10.00 uur tot 12.00 uur eieren zoeken
samen met de paashaas, eieren schilderen, paasmandjes, -masker en –rietjes maken en in het leslokaal aan de overzijde van de kinderboerderij is een
open les beschuit met muisjes over jonge dieren.
Hierbij krijgen de kinderen uitleg over hoe jonge
dieren heten, hoe ze geboren worden en op welke
manier ze groeien.
De volgende activiteit is op woensdag 12 mei met
een kinderrommelmarkt. De middag begint om
13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. De kinderboerderij
vind je aan de Ringdijk 76.

BETAALBARE MODE IN HILLEGERSBERG

GALAXY MODE
WEKELIJKS NIEUWE COLLECTIE

Kleiweg 24 Telefoon 010 4 18 48 47
BEKIJK ONZE COLLECTIE OP DE WEBSITE

WWW.GALAXYMODE.NL
OOK VOOR DE OPENINGSTIJDEN

trouwplannen?
www.weddingplanit.nl

Cor Wessel IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN

Kleiweg 100b 3051 GW Rotterdam,. tel:415 73 31
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