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Stadstoezicht

Je ziet er steeds meer in het Kleiwegkwartier en het is een hele toepasselijke
en tegenwoordig beladen naam. In totaal
werken 1.400 mensen bij Stadstoezicht,
waarvan ruim 1.100 in uniform. Ze zijn
echter niet allemaal even populair. Hoe
zou het komen dat ze niet erg geliefd zijn?
Op de website van Stadstoezicht lees
je mooie verhalen: het doel is een stad
zonder rommel, vernieling en overlast.
De stadswacht richt zich op zaken die
de sfeer op straat negatief beïnvloeden
en waar veel Rotterdammers zich aan
ergeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om
gooien van afval op straat, aanrichten
van vernielingen, wildplassen, honden
niet aanlijnen, hondenpoep niet opruimen
en met fiets of brommer rijden op het
trottoir.
Je zou er bijna enthousiast van worden.
Goed werk lijkt me zo. Dit duurt echter
slechts tot het moment dat je zelf met ze
te maken krijgt. Ik fiets ook wel eens op
de stoep (want soms moet je voor een
klein stukje verderop aan dezelfde kant
twee maal een drukke weg oversteken)
en onlangs werd ik aangesproken door
een stadswachter “met de handboeien
in de aanslag”. Het leek alsof ik twee
keuzes had: onmiddellijk afstappen of
twintig jaar cel. Daar houd ik dus niet
van. Waarom zegt zo iemand niet
gewoon: “Meneer, waarom fietst u op de
stoep?”.

Goede voornemens in het Kleiwegkwartier

Odette Röder, receptioniste bij Kooijman Lambert Notarissen:
“Dit jaar wil ik beter plannen: goed mijn tijd
indelen en steeds op tijd komen. Best lastig met een baan, een studie en twee jonge
kinderen, maar ik ga mijn best doen.”

Bas, ondernemer van basis-wijn.nl en
basis-ontwerp.nl:
“In 2011 wil ik zorgen voor meer naamsbekendheid van mijn bedrijf in de wijk. Ik wil
ook zorgen dat er een ‘zzp’ers-boom-bank’
op het Bergpolderplein komt en nog veel
meer lekkere wijn uit Italië ontdekken”.
Daniëlle en Dennis van bakker Klootwijk aan de Kleiweg:
“We willen graag dat mensen aardig zijn
voor elkaar en dat er saamhorigheid is. Om
dat te verbeteren, moet je bij jezelf beginnen. Dat is ons goede voornemen: aardig
zijn voor de mensen om ons heen.”

De laatste maanden komen er geregeld
klachten binnen over het uitschrijven van
bonnen door Stadstoezicht. In tien van de
tien gevallen gaat het bij deze klachten
om parkeerbonnen. De hardwerkende
Kleiwegkwartierder die ’s avonds thuis
komt, kan weer eens geen parkeerplaats
vinden en zet zijn of haar auto uiteindelijk
dan ergens (half) op de stoep. Niet mooi
natuurlijk, maar dit kunnen we elkaar
niet kwalijk nemen: er zijn soms gewoon
geen parkeerplekken meer over. De
afspraak met de deelgemeente en de
politie was altijd dat men parkeren op
de stoep niet bekeurt, als dit geen overlast geeft. Met de deelgemeente en de
politie viel prima te praten. Met een stadstoezichter valt echter niet te praten: wie
een regel overtreedt, kan een bon krijgen:
geen uitzonderingen dus.

Marius, Bruno, Luke en Sjef, voetballers op het trapveldje aan de Johan de
Wittlaan:
“Wij gaan vooral heel hard door met hopen
dat ons voetbalveldje mag blijven.” Daarnaast neemt Bruno zich voor de jackpot te
winnen en Sjef om naar het C1 Team van
zijn voetbalclub te promoveren.

Stadstoezicht. De stad houdt toezicht.
De naam is beladen omdat de stad werkt
aan het opheffen van deelgemeenten.
Deelraden moeten kleiner worden, of liever
nog geheel verdwijnen. Op bepaalde
thema’s, zoals de voetbalkooi, wordt
de deelgemeente overruled. Allemaal
prima, mooi dat het beter en goedkoper
kan (ik moet dat trouwens nog wel zien:
1.400 stadstoezichters kosten samen ongeveer 50 miljoen euro per jaar, daar kun
je een hoop parkeerplekken en voetbalkooien mee maken). Maar het mag niet
zo zijn dat deze nieuwe stadsautoriteit
niet voor rede vatbaar is.

Cor en Barry Wessel van doe-het-zelf
zaak Cor Wessel aan de Kleiweg:
“Wij hopen ten eerste dat iedereen in goede gezondheid blijft. In 2011 gaan we weer
ons uiterste best doen om de klanten naar
alle tevredenheid te helpen. Speciaal voor
het plaatsen en/of vervangen van sloten,
voor het assortiment verven en beitsen, en
voor onze service op het gebied van verf
mengen zijn de mensen bij ons aan het
goede adres!”

Als jullie komen om iets te doen aan rommel, vernieling en overlast, dan zijn jullie
van harte welkom, maar je moet hier
niet voor niets parkeerbonnen komen
uitschrijven. Wegblijven of in gesprek
gaan en met verstand regels toepassen!
En dat geldt ook voor de stad: Als jullie
de deelgemeenten willen opheffen dan
is dat prima, maar als jullie hier komen
om burgers te pesten met 1.400 dure
ambtenaren dan kun je beter wegblijven.
Camiel Columnmans

Camiel Coremans, voorzitter BOK, met
dochters Floor en Roos:
“Allereerst wil ik in 2011 gelukkig zijn. En ik
neem me voor iets minder te werken dan in
2010. Alhoewel, dat heb ik al eerder geprobeerd maar toen is het mislukt. Kennelijk
tuin ik er dan toch weer in.”

Een nieuw jaar: nieuwe kansen, nieuwe
gebeurtenissen, nieuwe voornemens. We
gingen de straat op en vroegen buurtgenoten naar hun goede voornemens
voor 2011. Een selectie.

Meester René, conciërge van de Tarcisiusschool:
“Minder snoepen, dat lijkt me een goed voornemen. En ik wil me dit jaar weer lekker inzetten voor de school. Ik loop hier nu twee jaar;
het is hard werken maar ’t is gewoon léúk!”

Vrijwilligers en bezoekers inloop:
“Doorgaan met de inloop. Het hele jaar
door, dus ook tijdens de vakanties. Mensen
moeten er blind op kunnen varen dat er een
inloop is op woensdagochtend bij de BOK.
Ook tijdens de verkiezingen in maart en uiteraard ook op Koninginnedag.”

Geer Meershoek, bestuurslid BOK en
coördinator Buurtkrant:
“Dit jaar wil ik me inzetten om de contacten van de BOK met de buurt verder
te verbeteren, onder andere door extra
aandacht te geven aan de inloop. Verder
hoop ik een bijdrage te kunnen leveren
aan ontmoetingen tussen oude en nieuwe Rotterdammers door het geven van
voorlichting voor ‘Welkom in Rotterdam’.”
Elvin Post, schrijver:
“Mijn goede voornemens voor 2011: vaker
naar het park met mijn vrouw, kinderen en
honden. Veel lekkere broodjes halen bij
Yammi op de Straatweg, niet te hard werken, genoeg slapen. Verder hoop ik dat het
bij verschijnen van deze krant mooier weer
is dan op dit moment (week 2 van het jaar)
en wens ik alle buurtbewoners een gelukkig
en gezond Nieuwjaar toe. Mijn vrouw hoopt
dit jaar het mozaïeken bij de poort van de
buurttuin af te maken!”
Arian Pleizier, lid Dagelijks Bestuur
deelgemeente namens CDA:
“Mijn goede voornemen: eind dit jaar is de
visie voor het Kleiwegkwartier voor de langere termijn (15 tot 20 jaar) klaar!”

Oranjecomité:
“Het oranjecomité wil graag een leuke Koninginnedag organiseren voor de bewoners
van het Kleiwegkwartier. Het oranjecomité
wil dit vooral samen doen, dus ondernemers, bewoners en medewerkers van de
BOK en hoopt dat veel vrijwilligers zich
melden om mee te doen”

Richard van Breugelen de Wolf, ondernemer bij Albert Heijn de Wolf:
“Mijn goede voornemen voor 2011 is meer
tijd te nemen met mijn zoon zodat ik alles
met volle genot kan meemaken. En er voor
zorg dragen dat de Kleiweg een gezellige
winkelstraat blijft.”

Christina Zhang van Yammi Food aan
de Straatweg:
“Mijn goede voornemen is om de mensen
te laten genieten van lekker eten. We hebben best wat opstartproblemen gehad met
de zaak, maar we hopen dat de liefde en
energie die we erin gestoken hebben niet
voor niets was. We vinden het Kleiwegkwartier een fijne buurt, waar tolerantie en saamhorigheid centraal staan. We dragen daar
graag een steentje aan bij.”
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Hans van Poeteren, deelraadslid namens VVD:
“Mijn goede voornemen is: beter luisteren
naar ondernemende mensen in de buurt.
Beter kijken, denken en vooral doen! Het
het kan nog beter, samen zijn we sterk.”

Mededelingen
van de BOK
Inloop
Inloop elke woensdagochtend van 10.00
tot half 12 bij de BOK, Antony Duyklaan 9

Vrijwilligers gevraagd
De BOK vraagt vrijwilligers die zeven keer
per jaar de Buurtkrant willen bezorgen.
Wilt u iets doen voor de buurt of zoekt u
een doel voor uw wandelingetje (voor de
noodzakelijke beweging, uw gezondheid,
om af te vallen, of tijdens het uitlaten van
uw hond), meld u dan als BEZORGER van
de BOK. Telefoon 4224445 of 4222590
(Joke Snelleman, coördinator bezorging)
Will Stolzenbach, wijkagent:
“Ik heb een paar goede voornemens: blijven handhaven van de parkeerproblematiek in de wijk, bijvoorbeeld met de aanpak
van de campers, aanhangers en bedrijfswagens die geparkeerd staan in de wijk.
Daarnaast inzetten op het voorkomen van
auto-inbraken. En natuurlijk mee blijven
denken met de wijkbewoners over een veilige wijk!”

Koninginnedag
Ook dit jaar worden er met Koninginnedag
activiteiten voor kinderen georganiseerd
op het Bergpolderplein en in de Antony
Duyklaan. T.z.t. zijn er ook kramen te huur
(kinderen tot en met 12 jaar gratis). Het
Oranjecomité zoekt vrijwilligers die op Koninginnedag willen assisteren. Inlichtingen :
telefoon 06 - 13199587 of 06 -14560192

Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

ZOEKPLAATJE
Ja, niet te geloven maar dit is toch echt in
het Kleiwegkwartier. Wel even terug in de
tijd, want er is daar veel gebouwd. Toch,
iets staat er nog en dat is dan de vraag
aan u, wat dan? Boerderij na boerderij,
waar kom je die nog in de stad tegen. En
al dat groen, een kastanjeboom en een
bloeiende vlierbessenstruik. Een lust voor
het oog! Projectontwikkelaars zouden er

nerveus van worden. Waar is dit, wat weet
u hierover te vertellen. Heeft u er in de buurt
gewoond of woont u er nu (nog) en herkent
u de plek? Stel ons niet teleur en vertel ons
over deze foto. 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 ideale winter
Mijn ideale winter is dat het sneeuwt
en dat het toch warm blijft. In mijn
ideale winter kan ik elke dag schaatsen samen met mijn vriendin Hanna.
Pas was een kind van ongeveer 10
jaar door het ijs gezakt. Dat was wel
heel erg schrikken. Elke dag gratis
chocolademelk maakt mijn ideale winter compleet. Bij mijn oma en opa vind

ik op 1e Kerstdag best veel cadeautjes
onder de kerstboom. Ook krijg ik van
oma in de winter vaak een groot stuk
appeltaart. Mijn vriendin Hanna eet in
de winter het liefst winterpeentjes en
haring met veel uitjes. Mijn broer is
meer een zoetekauw en lust het liefst
pannenkoeken wanneer hij met zijn
DS en Lego speelt.
Tara

Hanna’s moppentoppers
Er komt een vis bij de dokter. De dokter zegt: “Ik zie het al, uit de kom.”
Er loopt een man in de jungle. Hij ziet
een tijger en rent heel hard weg. De
tijger haalt hem in en tikt hem op de
schouder en zegt: “Tikkie, jij bent ‘m!”

Antwoord op zoekplaatje BK7
Het zoekplaatje van december, de foto
van Bergse Rottekade 13, heeft veel reacties bij onze lezers opgeroepen. Velen
wisten dat de familie Wurtz hier woonde
en dat het een cafeetje is geweest.
Ineke Wurth heeft er 23 jaar gewoond (van
1969 tot 1992). Zij schrijft: “Onze twee kinderen zijn er geboren. Mijn schoonvader
heeft het eind jaren vijftig gekocht van
Jan de Leeuw, toen was het nog café Het
Baarsje. Er hangt ook een door hem gemaakte baars aan de voorgevel.
Toen de Philips Willembrug er nog niet
was, was er vanuit de tuin een overzet
pontje over de Rotte. Het huisje is nu in het
bezit van mijn zwager en ik woon zelf aan
het andere einde van het leuke straatje.
Tussen de twee huizen in staan de loodsen van de jachtwerf die dit jaar 150 jaar
bestaat, generatie op generatie. Mijn man
en onze zoon runnen nu de werf.
Het huisje is nog steeds in de familie. Ik heb
er met ontzettend veel plezier gewoond en
heb af en toe nog wel eens heimwee naar
mijn eerste huisje. Ook onze kinderen zijn
er nog steeds gek mee. Het straatje waar
het aan grenst, is een van de leukste nostalgische straatjes van Rotterdam. Het is
ook het begin van een leuke fiets- en wandelroute naar de Rottemeren”.
Marianne Welz schrijft ons heel verbaast
bij het zoekplaatje de foto te zien van de
Kootsekade-Rechter Bergse Rottekade.
Zij woont al 43 jaar in deze straat en koestert het buurtje. Zomers, maken de bewoners hun straat fleurig en helpen zij elkaar
waar het kan. Het is daar een mix van alle
nationaliteiten (Turkse/Japanners/Duitsers
/Polen / Indische/Engelsen/Portugezen enz.)
Zij willen niet meer weg en blijven zolang het
kan, ook al komt de ouderdom komt in zicht!
Jojanneke van de Sande schrijft dat het
een huis/straat is met een echte familie
(Wurth) geschiedenis. Ook bijzonder is
dat er een kerstboom op de foto staat.
Bij deze boom wordt ieder jaar met groot
succes door een aantal bewoners een
Nieuwjaarsborrel georganiseerd.
Ook Henk Cossee weet zich veel te herinneren van “Het Baarsje”aan de B.R. Rottekade. Henk: “Daar woonde destijds Jan
de Leeuw die een soort koffiehuis exploiteerde. Het Baarsje lag in het verlengde van
de Kootsekade. De Leeuw had daar een
pontje waarmee voetgangers naar de Linker Rottekade konden worden overgezet.
De Leeuw was een bijzondere man waar
aardig wat verhalen over bekend zijn. Mijn

grootouders woonden eveneens in “Het
Straatje” evenals de familie Den Braber
waarvan de latere radioman en componist een kleinzoon was. Ik herinner me de
Leeuw als een zware man en sterk als een
leeuw! Het verhaal ging dat hij, wanneer iemand niet betaalde op de pont, terugvoer
en de cliënt weer deponeerde op de plaats
van vertrek. Ook kon hij in zijn etablissement nogal eens ruw optreden wanneer hij
daar zin in had. Een mooi verhaal is dat van
een garen- en bandverkoper.( In die dagen
gebruikelijk dat men met een doos voor de
buik de negotie aanbood). Bedoelde handelaar betrad het café terwijl De Leeuw bezig was met een groot mes stukken worst af
te snijden. De man kwam bedeesd naar de
bar en vroeg of er nog wat nodig was terwijl hij zijn doos opende. De Leeuw stootte
een paar niet alledaagse termen uit en hief
zijn mes in de richting van de handelsman.
Deze schrok geweldig en vluchtte als een
haas de Kootsekade op. Daar dat niet de
bedoeling was ... Jan had maar een klein
hartje.... ging hij er direct achteraan met zijn
mes om hem terug te roepen.
Het resultaat was dat de handelaar nog
sneller vluchtte van de plaats des onheils
en zijn complete negotie ter aarde stortte.

Zo zijn er nog meer verhalen vanaf die
plaats. Begin jaren 1900 kwam de vliegerij
tot ontwikkeling. Een bekende vlieger was
de uit Antwerpen afkomstige Jan Olieslagers die ook in Nederland een paar demonstratievluchten kwam uitvoeren. Zo vloog
hij een keer boven de Rotte en de hele gemeenschap liep uit om het spektakel te bewonderen. Opeens verscheen er rook in de
lucht en de letter P verscheen met daarna
de E. De buurtbewoners waren ontsteld en
dachten dat de Apocalyps, aangekondigd
in het laatste Bijbel, was aangebroken. De
P en E, de beginletters van de “PEST” werden echter gevolgd door de letters RSIL dus
PERSIL! .....Een prachtige reclamevlucht
van Olieslagers waarna de gemoederen
weer tot rust kwamen.”
Henk Cossee heeft na loting de cadeaubon gewonnen en kan deze afhalen in de
wijkwinkel.

Twee Belgen zitten in de bus. Zegt de
één tegen de ander: “Als jij raadt dat ik
4 snoepjes in mijn zak heb dan mag jij
ze hebben.

Jantje gaat in een pizzeria een pizza
halen. De pizzaboer vraagt: “Wil jij
jouw pizza in 12 of 6 stukken.” ‘Doe
maar 6 stukken” zegt Jantje, “anders
is het te veel.”
Roos en Floris waren aan het picknicken. “Zal ik het laatste koekje doormidden breken?” vroeg Roos. “Hoeft
niet” antwoordde Floris, “ Ik kan ‘m
ook zo opeten.”

Het oudste lid van de Familie, Dick Carlier, is reeds lang inwoner van ons deel
van Rotterdam. Geboren boven de winkel
(kantoorvakhandel) in de Bergse Dorpsstraat draagt hij graag de liefde voor zijn

geboorte “dorp” uit in zijn aquarellen en
door zich actief in te zetten voor het mooi
en gezellig blijven van Hillegersberg.
Op de expositie blijkt dat de creativiteit met
de paplepel is binnengebracht. Bijna alle
broers en zussen en ook weer hun kinderen
zijn creatief. Weliswaar op verschillende gebieden, maar dat maakt het zo leuk dat zij
nu gezamenlijk naar buiten treden. Heeft U
gelegenheid om te gaan kijken. Het Centrum
is dagelijks geopend van 10.00 tot 20.00 uur.

Waarom zetten Belgen een peper op
de TV?
Om het beeld scherper te krijgen.

Vandaal in de Bergse Zonnebloem!
Sinds de zomervakantie is er in de
Bergse Zonnebloem een vandaal
actief. Er wordt sinds de zomer met
hele erge scheldwoorden iemand
van de bovenbouw op de deuren
uitgescholden.
Ikzelf vind het heel erg dat iemand
het durft om zo iets een paar weken
lang telkens hetzelfde op zo’n deur
te schrijven. Eén van de juffen is heel
goed met handschriften en ik heb
haar tegen mijn juf horen zeggen dat
er twee verdachten zijn. De co-directie
heeft gezegd dat als de dader er voor

10 december niet mee ophoudt of zich
bekend maakt dat er een gangverbod
komt. Ik hoop dat de dader er snel
mee ophoud want ik heb in mijn klas al
reacties gehoord van enkele kinderen
en zij zeiden allemaal hetzelfde: “Als ik
er achter kom wie het doet ga ik heel
boos op hem worden!”. Het is dus duidelijk dat je met dit soort dingen geen
vrienden maakt. Het gevolg van deze
actie kan ook zijn dat de kinderen elkaar als dader gaan aanwijzen. Ik, en
volgens mij ook de hele school, hoop
dat het snel weer goed komt.
Max

Ruggengraat gesloopt
De heer Terlouw, locatiedirecteur meldde ons per brief dat ONZE BANK, De
Ruggengraat, is gesloopt. Een medewerker van de gemeente heeft de brokken gevonden en bij hem afgeleverd.
Triest dat de bank zijn 1 jarig jubileum
niet heeft gehaald.
De samenleving wordt gevormd door de
mensen die er wonen. Hoe de buurt eruit
ziet is een direct gevolg van hun normen en
waarden. De buitenruimte is daar een weerspiegeling van. De mensen, hun denkwijze
en de objecten waarmee ze zich omringen
vormen de ruggengraat van de samenleving. Ook die van onze mooie buurt.
De meeste mensen houden van mooi,
schoon en heel en bouwen daar aan mee.
Ieder op hun eigen manier. De een veegt
de straat aan en meldt een scheefliggende
stoeptegel, de ander maakt een kunstobject. Sommige mensen doen iets bijzonders. Daan Kempen is zo’n man.
Hij studeerde af aan het Hout- en Meubileringscollege met de bouw en het ontwerp
van een prachtige bank. Het is een hele bijzondere, in de vorm van een ruggengraat.
De bank werd in juni 2010 geschonken aan
de buurt. Ter voltooiing van het Melanchtonpark. Zulke mensen hebben we hard nodig.
Zij máken de maatschappij, geven inspiratie
en dienen als voorbeeld voor anderen. Gezien zijn werkstuk verwacht ik dat Daan nog

veel meer mooie objecten kan gaan maken.
Ik wens hem er veel succes mee!

Helaas is een parel van onze ruggengraat
moedwillig beschadigd. Blijkbaar vinden sommigen het leuk om mooie dingen te slopen.
Ik stel voor dat de persoon of personen die
hun plezier halen uit het slopen zich melden op Schiphol voor een reisje. Enkele reis
of retour naar een land waar ze slopen tot
maatschappelijke norm hebben verheven.
Laat ze daar gaan kijken hoe fijn het leven is
in een omgeving en met mensen die totaal
kapot worden gemaakt. En dan te kijken in
de ogen van de mensen daar. En als ze het
dan nóg zo leuk vinden, veel plezier daar met
je medeslopers! Als ze zien dat dat toch niet
helemaal ideaal is, kom dan terug en meld je
bij Daan Kempen. Vraag hem hoe je de bank
weer kunt restaureren. Dan leer je en passant
nog een mooi vak ook!
Ciska Evers

Familie expositie
Van 29 januari t/m 23 februari a.s. is er
in het Reuma & revalidatiecentrum Rotterdam, aan de Beethovenlaan 60 een
gezellige expositie te zien. De creatieve
Familie Carlier laat hier zien wat ze zoal
in hun mars hebben.

Een Duitser, een Nederlander en een
Belg deden een wedstrijdje hoogspringen. De Duitser en de Nederlander sprongen over de muur maar de
Belg knalde er tegen op. Wie sprong
er het hoogst?
De Belg want hij ziet sterretjes

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

Deel uit de brief van dhr. Denny Terlouw
Beste medebewoners van het Kleiwegkwartier,
Ik werd gisteren benaderd door iemand van
de gemeente en hij had, helaas, een aantal stukken van jullie bank bij zich. Uit nader
onderzoek bleek dat de bank het doelwit is
geweest van vandalen. Ondanks het ‘hufterproof’ materiaal zijn er lieden geweest die de
bovenkant van 2 platen hebben ‘verwijderd’.
Ik kan u verzekeren dat je daar echt je best
voor moet doen.
Ik vind het zeer triest dat dit is gebeurd. Ondanks alle positieve berichten rondom deze
bank vinden sommigen het blijkbaar toch
nodig hier bewust geweld op toe te passen.
Ik heb het voorval bij de politie gemeld. Maar
misschien heeft u zelf ook iets gezien tijdens
de vakantie wat u nu zou kunnen koppelen
aan de vernieling van de bank. Meld het mij
dan aub. Natuurlijk gaan wij er voor zorgen
dat de bank ik oude staat wordt teruggebracht in de hoop dat het bij deze ene keer
blijft. In gezamenlijkheid moeten we blijven
opletten dat het park, de omgeving en onze
buurt een mooi stukje gebied in Rotterdam
blijft. Ik zal in ieder geval vanuit mijn verantwoordelijkheid onze leerlingen blijven wijzen
op het sociale en wenselijke gedrag in en om
de school.
Denny Terlouw,
Locatiedirecteur Rotterdam, HMC mbo
vakschool voor hout, meubel en interieur
E-mail: d.terlouw@hmcollege.nl

Autobedrijf van der Wilt

BRAND in PIZZeRIA

Bloemen voor de stal
Brand in de pizzeria op de uitweg verandert café De Stal in de Ark van Noach

Om 2 uur in de ochtend van zondag 9 januari 2011 brak er brand uit bij een Pizzeria welke was gevestigd aan de Uitweg
te Rotterdam. Het betrof een uitslaande
brand. De brandweer rukte uit met groot
materieel. Gelukkig, want één bewoner
kon niet meer weg uit het pand en was
het dak op gevlucht. Deze persoon kwam
weer veilig beneden met behulp van de
ladderwagen van de brandweer. Er was
ook sprake van rookontwikkeling en het
was noodzakelijk om de omliggende woningen te ontruimen. Mensen verzamelden zich in nachtgoed met huisdieren
op de arm, aangelijnd of in een kooi op
straat.
Normaal gesproken sluit het café De Stal,
eveneens gevestigd op de Uitweg, op het
tijdstip van de brand de deuren. Maar toen
ze die mensen zo op straat zagen staan
vroegen de uitbaters, familie Houtstra,
toestemming aan de politie om het café
opnieuw te openen. Ze hadden geen last
van de rook (zoals het café op de andere
hoek) en dus was dit pand veilig. De politie vond het een uitstekend aanbod en zo
werden de geëvacueerden opgevangen
in het café. De heer en mevrouw Houtstra
boden ze meteen wat te drinken aan om
van de schrik te bekomen. Volwassenen,
gekleed in pyjama of daggoed verzamel-

Een ouderwets, service gericht familiebedrijf

den zich aan de bar. De kinderen, katten
en honden scharrelden rustig rond. De
vogeltjes fladderden in hun kooitjes en
lieten af en toe van zich horen. Zo veranderde het café in een gezellige Ark van
Noach. Ondertussen bluste de brandweer
het vuur en controleerde men alle woningen op gevaarlijke rookgassen. Na ongeveer twee uur konden de meeste bewoners weer naar huis terug. Één voor één
werden de huisnummers omgeroepen
van mensen die weer naar huis terug konden. Niet iedereen kon weer in zijn eigen
bed slapen. Enkele omwonenden werden
tijdelijk in een hotel ondergebracht.
Over de oorzaak van de brand is nog
niets bekend. Het pand is dichtgetimmerd
en verzegeld. Het onderzoek zal nog wel
lopen. Bij café De Stal was ook niets bekend van de eigenaar.

Tijd voor een gesprek, met zoveel familiehistorie willen wij graag kennismaken.
Het bedrijf is niet zo groot, het is een
garage/werkruimte met daarachter een
klein kantoor. Er heerst een gemoedelijke
sfeer. Allerhartelijkst word ik ontvangen
door Rico (41) en zijn vader (74). Opa van
der Wilt heeft het bedrijf in 1926 aan de
Zomerhofstraat opgericht. Later is hij verhuisd naar de Vinkenstraat. En nu sinds
1980 runnen vader en zoon het bedrijf in
het Kleiwegkwartier.
Bekend zijn ze zeker, althans het hele
Schiereiland is klant bij hen. Het kan ook
niet anders, want als je de Schiebroekseweg uitrijdt kun je de garage eigenlijk niet
missen. De klanten komen het meest uit
het Kleiwegkwartier en Ommoord.

che is wel moeilijker geworden; hogere
benzineprijzen en veel leaseauto’s.
Toch runnen de mannen het bedrijf nog
steeds met veel plezier, altijd tijd voor een
praatje en ondertussen repareren, verkopen en keuren ze de auto’s.
Sommige klanten komen in paniek langs
met brandende lampjes op het dashboard. Het is Rico die dan bemoedigend
aan een oud dametje mag uitleggen dat
ze misschien toch maar haar gordel moet
omdoen!
De wijk vinden ze prettig, de locatie is wat
gevaarlijk. De uitrit van de Shell blijft lastig
en parkeerruimte is soms moeilijk.
Tenslotte moeten ze wel wat auto’s kwijt.
Ook zou het fijn zijn als het afgraven van
de vervuilde grond eens klaar was….

Voorlopig komt er voor autobedrijf van der
Wilt geen uitbreiding. Het gaat goed zoals
het nu is. Het zijn gewoon tevreden heren
met een fijne en vaste klantenkring. En
die klanten uiten vaak hun dankbaarheid
in de vorm van kleine attenties. Zoals de
twee kleine zelfgemaakte potjes jam die
bij Rico op zijn bureau staan.
Een dame komt binnen; ze komt haar auto
halen. Tevreden rijdt ze weer naar buiten,
de nieuwe ruitenwissers zitten er gelukkig
weer op. Je mag blij zijn met zulke buren!

Garage Van der Wilt
Schiebroeksesingel 1
T 010 - 418 40 20
www.vanderwiltautos.nl
Marjolein Tan

Het is wat je noemt een ouderwets, servicegericht familiebedrijf. Betaalbare occasions, APK, onderhoud en bandenspecialist. Gewoon een compleet autobedrijf
met veel connecties naar alle automerken.
Hoewel vader Van der Wilt langzaam aan
het afbouwen is wordt hij nog steeds bij
de algehele leiding betrokken. De branEen passend bedankje aan de familie
Houtstra was wel op zijn plaats.
Op dinsdag 11 januari hebben Remy
Beers , wijkmedewerker, en Will Stolzenbach, wijkagent van het Kleiwegkwartier,
namens het politiepersoneel van bureau
Noord, een bos bloemen aangeboden
aan de familie Houtstra voor de hulp bij
deze brand.
Ciska Evers

Nieuw: LEKKER wachten op
je trein in lunchroom LEF!
Wachten op je vertraagde trein vanaf
station Rotterdam Noord was nog
nooit zo lekker. Want eind 2010 opende
lunchroom LEF zijn deuren, onder het
station. Met heerlijke koffie en een uitgebreide broodjeskaart. Vanaf kwart
over zes ’s ochtends kunnen gestrande
reizigers - en andere liefhebbers van
lunch en koffie - er terecht. Alle dagen,
behalve zaterdag en zondag.

Een van de aller-oudste BOVAG-leden
zit al 31 jaar aan de Schiebroeksesingel, pal naast het Shellstation op de
Uitweg.

Lunchroom LEF heet trouwens LEF omdat er lef voor nodig was om de zaak te
beginnen. En omdat de naam LEF positief
en krachtig is. En tenslotte omdat het ook
nog ergens voor staat: Lounge en Food.
Dat komt binnenkort trouwens in grote
letters op het raam te staan. Maar daar
moeten Marijke, Iris en René weer even
voor sparen.
Annemarie de Visser

trouwplannen?
www.weddingplanit.nl

R.Vlasblom v.o.f viert 43-jarig bestaan!
De glazenwasser! Wie kent hem niet?
Het traditionele beeld van de man op
de ladder die, soms op grote hoogte,
onze ruiten weer glanzend boent. Maar
de laatste tijd zie je niet zoveel ladders
meer, alleen nog glazenwassers die met
het uitgekiende Tuckerpole systeem de
ramen netjes voor je schoonmaken.
Rob en Elly Vlasblom, schoonmaak en
glazenwasserij, zitten al bijna 20 jaar gehuisvest in een hoekpand aan de Kleiweg.
Met schoongepoetste ramen, hoe kan het
ook anders! Elly vertelt dat het bedrijf dit
jaar alweer 43 jaar bestaat. Zij zijn ooit in
1968 begonnen vanuit de Hagedoornstaat.
Elly’s vader heeft het bedrijf toen als eenmanszaak opgestart. Daarna hebben Elly
en Rob de zaak overgenomen. Behalve
de twee zoons Jan en Robert is ook collega Marcel flink actief in het bedrijf. Ook
hij neemt veel werk uit handen. Het bedrijf heeft 7 trouwe werknemers in dienst.
Als je hoogtevrees hebt moet je dit zeker
niet gaan doen? Rob schudt van nee.

“Dat is inderdaad wel een vereiste”
En hoe zit het met het milieu? Gebruiken
jullie wel milieuvriendelijke producten?
“Wij werken met het Tuckerpole systeem
en gebruiken daarbij osmosewater. Dat
is gereinigd, gesteriliseerd water waaruit
alle kalk, ijzer en andere schadelijke stoffen wordt gefilterd. Tegenwoordig moet je
natuurlijk milieuvriendelijk werken en ook
rekening houden met het lozen van het
afvalwater.

ste bezoek van de glazenwasser wat troebele ruiten had.. Rob herinnert mij eraan
om ook de ramen af en toe van binnen te
wassen. O ja….

Voelt u zich veilig op deze locatie in de
wijk?
“Jazeker, wij wonen en werken al heel lang
in het Kleiwegkwartier en hebben het nog
steeds prima naar ons zin. En wij voelen
ons ook betrokken bij de wijk.
Het echtpaar zou alleen graag het Kleiwegkwartier wat gezelliger zien. “Wij missen de poelier, de kaasboer maar ook de
Aldi. Het verloop van de winkels is best
groot.

Glazenwasser R. Vlasblom v.o.f.
Kleiweg 251a
T 010 - 422 95 38
www.schoonmaakbedrijfvlasblom.nl
vlasblom.schoon@planet.nl
Marjolein Tan

Als laatste meld ik toch dat ik na het laat-

Wie zijn wij, bewoners van het Kleiwegkwartier?

Broer René, zus Marijke en René’s vrouw
Iris runnen lunchroom LEF en het naastgelegen café. Eind vorig jaar namen ze
de zaak over van de vorige eigenaar, bij
wie René in dienst was. Het gedeelte waar
nu de lunchroom is onderging een ware
metamorfose. Nieuw interieur, nieuw concept en natuurlijk een nieuwe kaart. Voor
de keuze van de koffie gingen ze niet over
één nacht ijs. Lekker moest ie zijn natuurlijk, maar ook duurzaam en eerlijk. Het
resultaat van hun zoektocht, Hesselink
fingerprinted, oogst veel waardering van
de klanten.
Sinds de opening, zo’n maand of drie geleden, weten steeds meer mensen LEF
te vinden. Niet alleen voor de koffie en
broodjes trouwens, merkten de kersverse
eigenaren . Doordat de w.c.’s in de treinen tijdens de koude winterperiode bevroren waren, was de nood vaak hoog en
hadden de toiletten van LEF het zwaar te
verduren.
Niet de meest voor de hand liggende,
maar toch ook wel een manier om een
klantenkring op te bouwen!

In de jubileumkrant van 2005, ter ere
van 30 jaar buurtkrant schreven we
over de mensen van het Kleiwegkwartier, hun gewoonten en opvallende karakteristieken. Aan het begin van het
tweede decennium zijn we nieuwsgierig
hoe het nu is. Op het oog zijn er wel veranderingen te constateren. Maar niet zo
heel veel. We zijn nog steeds een gewoon wijkje, met gewone mensen, die
gewoon werken en die gewoon elke
week hun boodschappen doen.
Toch zie ik in het straatbeeld kleine veranderingen. Als ik op straat loop hoor ik
vaker een woordje van over de grens. Het
winkelaanbod is anders. Het lijkt wel of we
ieder jaar meer auto’s krijgen. Is er veel
veranderd ten opzichte van toen? Tijd om
eens in de statistieken te duiken.
De cijfers van 2010 zijn nog niet bekend,
dus doen we het met die van 2009.
Er zijn nu 6364 inwoners, verdeeld over
3690 huishoudens. Studentenhuizen en
woonzorginstellingen worden niet meegerekend als huishouden. Gemiddeld 2,0
personen per huishouden. In 2005 was
dat 2,2 persoon. Het percentage 1-persoonshuishoudens is toegenomen van
40% naar 42%. Hier is dus een toename
te zien. 30% van de huishoudens heeft
kinderen. Dat is al jaren zo. Gemiddeld
worden 50 kinderen geboren en sterven
er 6 mensen.
Waar komen al deze mensen vandaan?

79% is autochtoon. Van de 21% allochtonen komt 12% uit een westers land. 8% uit
een niet-westers land. Ook dit is niet veranderd de afgelopen jaren. De toename
aan auto’s met Oost-Europese kentekens
is dus niet terug te vinden in de cijfers van
het CBS. Zou er dan toch een vorm van
parkeertoeristen zijn? Of zijn deze mensen niet ingeschreven in het bevolkingsregister? Of zou het wel meevallen met die
toename?
In 2005 was het gemiddelde besteedbare
inkomen per huishouden 31.200 euro. In
2009 was dat 37.300 euro. Het besteedbare inkomen is het netto inkomen met
daarbij afgetrokken de hypotheekrenteaftrek en opgeteld de kinderbijslag en
de huurwaarde. Landelijk was dit 34.300
en in Rotterdam 29.200. Rotterdammers
verdienen dus minder dan de gemiddelde
Nederlander. Het Kleiwegkwartier verdient
per huishouden meer ten opzichte van
Jan Modaal. Uitgezonderd de 5 % huishoudens die het moeten doen met een
minimuminkomen. Opvallend is dat in het
Kleiwegkwartier alle minimumhuishoudens 1-persoonshuishoudens zijn.
80% van de mensen heeft inkomen uit
werk (10% daarvan werkt als zelfstandige), 14% geniet pensioen, 5 % heeft een
uitkering. 1% overig, zoals rentenieren. Dit
zijn de cijfers uit 2009, dus die ene loterijwinnaar van 2010 heeft de statistieken
nog niet gehaald.
Wat zijn het voor mensen? De leeftijdsop-

bouw is in de afgelopen jaren nauwelijks
veranderd. 17% van de wijkbewoners is
15 jaar of jonger. 10% tussen de 15 en 25
jaar, 37% is tussen de 25 en 45 jaar, 26%
tussen de 45-65 jaar en 9% is 65+.
Hoe wonen ze?
Er zijn 3810 woningen in het Kleiwegkwartier. In 2005 waren dat er nog 3770. Ik ben
benieuwd waar ze die 40 huizen hebben
neergezet. Zo veel ruimte is er niet meer
in onze stenige wijk, meen ik. Toch maar
eens wat vaker door de wijk fietsen. De
waarde van de woningen is gestegen
van 177.000 euro in 2005 naar 224.000 in
2009. Er wordt nog steeds geïnvesteerd
in onderhoud van de woningen. Dat kun
je wel horen aan al het getimmer, gezaag
en geklop dat op de eerste mooie lentedagen van het jaar door de wijk schalt.
Gemiddeld verbruik aan gas 1600 m3.
Daar zijn flinke uitschieters bij. Een gemiddelde tussenwoning verbruikt 1350 m3,
een appartement 1600 m3. Een vrijstaand
huis 3400 m3. Elektriciteitsverbruik is gemiddeld 3000 kWh. Vrijstaande woningen
verbruiken 4250 kWh, appartementen
2650 en tussenwoningen 3300 kWh. Het
dicht op elkaar wonen heeft zo zijn voordelen!
Het aantal auto’s is van 3060 in 2005 naar
3215 in 2009 gestegen. Dat zijn er 155
meer. Hoe zou dat nu begin 2011 zijn?
Nog eens 155 erbij? In ieder geval is het
autobezit toegenomen van 0,8 naar 0,9

auto per huishouden. Bijna één voor elke
voordeur dus. Dan klopt het wel dat de
straten een ingeblikte uitstraling hebben.
Het straatbeeld is wel veranderd, maar
niet veel. Het verdwijnen van de Aldi is
niet het gevolg van een groeiend aantal
lage inkomens. Dat was beleid van het
Aldi-concern zelf. Met de komst van de
Blokker en de Action worden er meer nietwesterse allochtonen gesignaleerd. Die
zijn niet in de wijk komen wonen.
Ondernemers uit de wijk vertellen in interviews dat de bewoners van het Kleiwegkwartier waarde hechten aan kwaliteit, goed advies en goede service. De
meerderheid van de bevolking is overdag
actief buiten de deur en heeft een gemiddeld inkomen. Dit zou de middenstand
op ideeën kunnen brengen. Als er een
lampje kapot springt of de verf net op is,
is de lokale doe-het-zelver gesloten ten
tijde dat de forens thuis komt. Dan is de
rit langs de bouwmarkt een voor de hand
liggende keuze. Een bloemetje halen omdat je ’s avonds nog op visite gaat kan
dan ook alleen bij de supermarkt. Hetzelfde geldt voor de melk en het brood.
Ik zou het heerlijk vinden als ’s avonds de
noodzakelijke boodschappen klaar staan
om mee te nemen. Of nog beter, worden
thuisbezorgd. Vooraf af te rekenen vanaf
de werkplek met IDEAL of internetbankieren. Een gat in de markt voor een handige
ondernemer?
Ciska Evers
Met dank aan het CBS en het COS Rotterdam.

Juwelier Born

Tijd voor de nieuwe generatie
Al meer dan 60 jaar is juwelier Born gevestigd aan
de Kleiweg. Het is een familiebedrijf waarbij nu de
derde generatie zijn start gaat maken.

Ze hebben er beiden veel zin in en hopen de winkel
succesvol voort te zetten. Wij wensen Irma en Tom veel
succes! Juwelier Born, Kleiweg 120b,
www.juwelierborn.nl.

Want na een periode van bijna 25 jaar hebben Wim
en Nel Born de winkel overgedragen aan hun dochter
en schoonzoon. Ze zijn trots dat ze het bedrijf kunnen
overdragen binnen eigen familiekring. ”Dat geeft een
goed gevoel. Zelf hebben wij altijd met veel passie en
liefde voor het vak ons bedrijf gerund. Nu is de tijd gekomen om het wat rustiger aan te doen. Via deze weg
zouden we graag alle klanten willen bedanken voor het
gegeven vertrouwen in ons, de afgelopen jaren” aldus
Wim Born.
Dochter Irma is al 18 jaar werkzaam in het bedrijf en
heeft de opleiding juwelier en goudsmid gevolgd in
Schoonhoven. Echtgenoot Tom gaat een geheel nieuwe uitdaging aan na zijn loopbaan in de automatisering
van de tuinbouwsector.

Marjolein Tan

WAKEND OOG
Het Kleiwegkwartier heeft de aandacht van autokrakers. Ze zijn vooral geïnteresseerd in achtergelaten
waardevolle eigendommen en in inbouw navigatie
apparatuur. De politie is extra alert.
Er worden binnenkort borden geplaatst met “Op slot,
buit er uit”. Het is belangrijk om deze “recreanten”
geen extra reden te geven om ons wijkje aan te doen.
Natuurlijk wordt er niet van u niet verwacht dat u ’s
avonds bij thuiskomst uw dashboard onder de kapstok legt. Het is wel van belang dat u uw rijbewijs, portemonnee, laptop, mobiele TomTom en telefoon niet
in uw auto laat liggen. Ook niet in de kofferbak. De
mensen met snode plannen kunnen elektronica met
ingenieuze apparaatjes makkelijk vinden. Ook op onzichtbare plekken. Eenmaal gevonden, dan wordt uw
auto vernield en bent u uw spullen kwijt. Regelmatig

doen mensen aangifte van ingetikte ruitjes, vernielde sloten en gestolen spullen uit hun auto. En dat is jammer.

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

Het strippen van inbouwnavigatie en airbags is lastiger te voorkomen. Wel kunnen we allemaal een wakend oog zijn. Ziet u verdachte situaties, mogelijk een
inbraak, mensen die geïnteresseerd zijn in geparkeerde auto’s. Onthoud hoe de personen er uitzien en
maak zo mogelijk een foto. Zeg ze vriendelijk gedag.
Daardoor weten ze dat ze gezien zijn en dat kan al een
reden zijn om af te zien van actie. Doe een melding bij
de politie. U kunt de politie informeren via telefoonnummer: 0900 8844 en via internet www.mijnpolitiebureau.nl. Als we allemaal waakzaam zijn en letten op
elkaars spullen, dan zullen ongenode gasten elders
hun heil gaan zoeken. Zo houden we onze wijk veilig.
Ciska Evers

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

-

Parkeren met twee wielen op het trottoir
Het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek heeft besloten dat in delen
van de Amethiststraat, Diamantweg, Hoofdlaan,
Smaragdstraat, Emmalaan, Casper Fagellaan,
Heinsiuslaan en Van Singelandtlaan het parkeren
met twee wielen op het trottoir per 1 januari 2011
wordt toegestaan
Onderbouwing
Rotterdam kent al jaren een hoge parkeerdruk en de
hieraan gekoppelde parkeeroverlast. Deze parkeerdruk heeft meerdere oorzaken. De grootste oorzaak is
het toenemende autobezit. Wij hebben als wegbeheerder geen ruimte om substantieel parkeerplaatsen aan
de openbare ruimte toe te voegen. In het sterk verstedelijkte Rotterdam is het mede daardoor bijna nergens
meer mogelijk om direct ‘voor de eigen deur’ te parkeren. Eigenaren en bestuurders van motorvoertuigen
kunnen echter veelal hun voertuig nog wel binnen een
aantal minuten loopafstand van de woning parkeren.

in deze straten mogelijk te maken, is het noodzakelijk om
in deze straten met twee wielen op het trottoir te parkeren.
De politie heeft geïnventariseerd in welke delen van
bovengenoemde straten het parkeren met twee wielen op het trottoir noodzakelijk is om de doorgang van
grote voertuigen mogelijk te maken. In het kader van
de veiligheid heeft het Dagelijks Bestuur besloten om
het parkeren met twee wielen op het trottoir middels
verkeersborden te reguleren. Hierdoor zal het voor
iedereen duidelijk zijn waar het wel en niet is toegestaan.
De deelgemeente begrijpt dat er meerdere straten geschikt lijken voor het parkeren met twee wielen op het
trottoir. Echter de keuze voor de bovenstaande straten
is gebaseerd op een aantal criteria. Het belangrijkste
criterium is veiligheid. Daarnaast is ook gekeken naar
het beschikbare budget, de ondergrond, ruimtelijke
en technische aspecten.
Handhaving

Ook het Kleiwegkwartier heeft een hoge parkeerdruk.
Naast een hoge parkeerdruk heeft het Kleiwegkwartier ook veel smalle straten. Om de doorgang van grote
voertuigen zoals brandweervoertuigen en vuilniswagens

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.

Na het plaatsen van de bebording zal de politie en
Stadstoezicht toezien op de naleving van de nieuwe
parkeersituatie in de betreffende straten.

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
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BETAALBARE MODE IN HILLEGERSBERG

GALAXY MODE
NIEUWE VOORJAARSMODE!

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

WWW.GALAXYMODE.NL

OPENINGSTIJDEN DI T/M VR VAN 10.30 – 17.30 UUR
ZATERDAG TOT 17.00 UUR

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

Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
Tel.: 010 422 61 44
www.kolpa.nl
info@kolpa.nl

KANTOOR BOK,
WIJKWINKEL en REDACTIE
Antony Duyklaan 9, 3051 HA R’dam
tel: 422 44 45

Op werkdagen zijn wij geopend
van 08.30 uur tot 17.30 uur.
Bezichtigingen op zaterdag mogelijk

Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag van 9.30-12.30 uur
(m.u.v. de vakantieperiodes)
e-mail: info@bokrotterdam.nl

Basis Zdrave

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

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.

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk:
8 maart 2011
e-mail: buurtkrantbok@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl
Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Saskia de Vreugd / Jasper den Hoed
Druk: Drukkerij Goos,
Ouderkerk aan den IJssel
Overige informatie is te vinden op de
website van de BOK
www.bokrotterdam.nl

