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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Meer Plussen
dan Minnen
Er brandt hier wel eens een pizzeria
af. En ook is er hier wel eens brand in
een hennepkelder of zolder. En af en
toe krijg je een parkeerbon voor niets.
Heel soms heb je een kras op je auto.
De hedera bij de spoorschermen wil
maar niet groeien. Nog steeds ligt er
veel te vaak hondenpoep op straat.
Over de voetbalkooi lijkt de gemeente
een besluit te gaan nemen zonder dat
er ook maar met één bewoner is overlegd. Soms staan er op zondag lange
wachtrijen bij de kassa.
En ieder jaar sluit men de Kleiweg gemiddeld drie of meer keer langdurig af
voor een ongecoördineerde upgrade
(riool vervangen, spoorwegovergang
mooi maken, uitrit Sint Franciscus
Gasthuis veilig maken, tramlus aanpassen). Binnenkort gaat de Kleiweg
weer open, maar wees gerust: al snel
gaat ie weer dicht: We zijn het asfalt
nog vergeten bij de uitrit van het Sint
Franciscus Gasthuis. Er zijn al omwonenden die gewend en zelfs gehecht
zijn geraakt aan de afsluitingen. Het is
er lekker stil. Sommigen stellen al voor
om een permanent verbod voor zwaar
verkeer in te stellen.
Wij overwegen om www.bokrotterdam.
nl om te vormen tot een gokwebsite
waar je kunt inzetten op het aantal weken afsluiting van de Kleiweg in 2012.
Iedereen mag meegokken. Ook de
deelgemeente. Normaal zou je deze
partij natuurlijk uitsluiten want je zou
verwachten dat ze voorkennis hebben. En dat is verboden bij beleggen
en bij gokken (dat zijn bijna dezelfde
dingen). Maar wees weer gerust: de
deelgemeente heeft geen enkele vorm
van voorkennis over dit soort zaken.
De deelgemeente weet namelijk helemaal niets. U kunt het vreemd vinden,
maar het is echt zo. De grote verbouwingen worden volledig ad random
ingeschoten door niet samenwerkende
instanties. Wij denken nog na of we op
de goksite weken moeten dubbeltellen
waarin sprake is van uitloop van werkzaamheden of een afsluiting in twee
richtingen.
Klagen is makkelijk. Er gebeuren
echter nog altijd meer mooie dan lelijke dingen in ons Kleiwegkwartier. De
scholen zijn dichtbij. De stad is dichtbij. De snelweg en de trein zijn dichtbij.
Meerdere winkels zijn zelfs op zondag
open. Leuke mensen. Veel verschillende mensen. Leuke nieuwe babietjes.
Het weer is hier fantastisch in de lente. De plassen liggen er prachtig bij.
Het Melanchtonpark groeit weer mooi
dicht. Geen stagnatie op de plaatselijke woningmarkt: de crises gaat aan
ons voorbij.
Soms mag je zelfs parkeren op de
stoep (helaas is men de Erasmussingel nog vergeten). Binnenkort kun je
de wachttijd zien als je op de bus staat
te wachten. Mooie nieuwe plantenbakken op het Bergpolderplein (al staan
ze dan op de verkeerde plek). Één
nieuwe boom op de Statenlaan (nu de
rest nog). Hoge wijkveiligheidsscores.
Er wordt gewerkt aan het oplossen van
het parkeerprobleem: wellicht worden
particuliere terreinen opengesteld voor
parkeren door bewoners. Er is gelukkig
veel meer goed dan fout in deze superwijk. Veel woonplezier!
Camiel Columnmans

Op stap met de stadswacht
Meer dan boetes uitdelen...

“Dus... er is kritiek op de stadswachten
omdat ze hun werk doen?” Fred Marree, woordvoerder bij Stadstoezicht,
vat mijn verhaal kernachtig samen. Ik
heb hem net aan de telefoon verteld
dat bewoners in het Kleiwegkwartier
balen van de parkeerboetes terwijl parkeerplekken soms echt niet te vinden
zijn. Dat je meteen op de bon wordt
geslingerd als je even op de stoep
fietst. En dat de stadswachten ongenuanceerd te werk zouden gaan: niks gedogen als je geen overlast veroorzaakt,
maar huppetee, boete. Of die geluiden
bekend zijn, vraag ik Fred, en of het
beeld klopt?

wat we tegenkomen op het gebied van
‘schoon, heel en veilig’, de aandachtsgebieden van stadstoezicht. Ondertussen
vertellen Willem en Adriaan over hun werk.

De klachten zijn niet nieuw voor Stadstoezicht, vertelt Fred me. Alhoewel hij ze uit
het Kleiwegkwartier nog niet kende. “Een
vergelijkbare wijk is Blijdorp: een oude wijk,
niet op zoveel auto’s berekend, hoge parkeerdruk. En daar kwamen dan ook nog
eens wegwerkzaamheden bij, zodat bewoners nog moeilijker hun auto kwijt konden.
Als onze mensen dan ook nog eens boetes
uitdeelden voor fout parkeren, leidde dat
tot onbegrip.
De stadswachten werden erop aangesproken en we kregen boze brieven”, aldus
Fred. In goed overleg met de hulpdiensten
en de politie bedacht Stadstoezicht een
aanpak op maat: met een brandweerauto
werd door de wijk gereden om te zien waar
fout geparkeerde auto’s de doorgang bokkeerden voor de hulpdienst.
De foutparkeerders kregen een waarschuwing, met een uitleg waarom zó parkeren
echt niet kon. Pas een week later kregen
de notoire overtreders een boete. Deze
aanpak werkte: het leidde tot meer begrip
bij de mensen en meer draagvlak voor ons
werk”.

In de Emmalaan staan de auto’s inderdaad
met de wielen op de stoep. Er is genoeg
ruimte om er tussendoor te rijden. Ook
op de hoeken. “Mensen realiseren zich
niet altijd dat hun geparkeerde auto’s de
weg blokkeren. Misschien niet voor andere
personenauto’s, maar wel voor de hulpdiensten. En voor mensen met rolstoelen
bijvoorbeeld, die niet langs geparkeerde
auto’s op de stoep kunnen. Terwijl de één
baalt van de boetes voor fout parkeren, is
de ander juist blij dat het aangepakt wordt.
Het is lastig om het iedereen naar de zin te
maken. Door het toestaan van het parkeren
met twee wielen op de stoep in enkele straten, doet de deelgemeente toch iets om de
parkeerdruk weer een beetje te verlagen”,
aldus Adriaan.

Ik ben natuurlijk vooral benieuwd naar het
draagvlak voor het stadstoezicht in het
Kleiwegkwartier. En ik wil weten hoe stadstoezicht te werk gaat in onze wijk. Fred
regelt dat ik op pad kan met stadswachten
Willem en Adriaan. Op een dinsdagmiddag
spreken we af op de hoek van de Kleiweg
en de Rozenlaan.
Onze missie: eens kijken hoe er geparkeerd wordt op de plekken waar auto’s
sinds kort met twee wielen op de de stoep
mogen staan. En verder: aanpakken

“Kijk, je hebt een paar opties als je een
overtreding ziet”, vertelt Willem. “Je kunt
mensen erop aanspreken, dus waarschuwen. Of je kunt een boete geven. Dat is
een kwestie van eigen inzicht van de stadswacht. Als mensen bijvoorbeeld even op
de stoep fietsen maar afstappen als ze je
zien, dan is aanspreken wel genoeg. Want
ze corrigeren zelf al. Maar als mensen stug
door blijven fietsen, dan zal je eerder besluiten om ze een boete te geven.”

Terug op de Kleiweg zien we een bestelbusje dat op de fietsstrook staat om een
paar meubels uit te laden. Gevaarlijk, want
fietsers moeten eromheen, terwijl het druk
is met auto’s en de trambaan er ook nog is.
Willem spreekt de bestuurder aan en suggereert om de auto aan de overkant te zetten, waar voldoende parkeerplek is. Dan
moet de man weliswaar met zijn steekwagen de weg oversteken, maar dan vormt
zijn actie tenminste geen gevaar voor andere weggebruikers. Overigens is de man
net zijn laatste meubel aan het uitladen, en
Willem besluit om het hierbij te laten. “Als
ik hem nog langer aan de praat houd, dan
blijft die bestelwagen maar op de fietsstrook staan, en dat is nou net niet de bedoeling.”
In een zijstraat zijn de vuilcontainers vol.

Stadswachten Willem (l) en Adriaan.
Een paar zakken puilen eruit. De mannen
duwen de zakken erin en nemen later contact op met de Roteb om de containers
tussentijds te laten legen. “Als containers
vaak voortijdig vol zijn, geven we dat ook
door aan de Roteb. Want dan moet er meer
vuilopslagcapaciteit komen op die plek”,
vertelt Adriaan.
Aan de overkant komt weer een bestelbusje aanrijden. De chauffeur brengt het busje
achteloos tot stilstand op de fietsstrook,
naast een aantal lege parkeerplekken,
stapt bellend uit en verdwijnt in een winkel.
“Hij zet zijn wagen daar om geen parkeergeld te hoeven betalen”. Willem en Adriaan
gaan erop af. In dit geval wordt het direct
een boete. Want de man had wel degelijk
een andere keuze dan op de fietsstrook
te gaan staan. Adriaan: “We snappen wel
dat koeriers ook gewoon hun werk moeten
doen. Dus waar het kan houden we daar
rekening mee. Maar dit was gewoon arrogant van die man.”
Na een uur neem ik afscheid van Willem
en Adriaan en loop in gedachten naar huis.
Fijn dat dat geparkeer op de fietsstrook
wordt aangepakt. Ik had al bijna het idee
dat het normáál was, zeker op zaterdagen.
Zouden we langzamerhand onze normen
een beetje gaan bijstellen, met zijn allen?
Als de stadswachten daar een steentje aan

Onderzoek parkeerproblematiek Kleiwegkwartier afgerond

Aan de Emmalaan mag met twee wielen
op de stoep geparkeerd worden
Afgelopen februari verschenen de vorlopige resultaten van een studie naar
de parkeerproblematiek in het Kleiwegkwartier. DS+V deed het onderzoek in
opdracht van onze deelgemeente. Het
concept studierapport geeft een analyse van de situatie en aanbevelingen
voor de aanpak. Stimuleren van dubbelgebruik van bedrijvenparkeerplaatsen (overdag zakelijk gebruik; ’s nachts
door bewoners), verbeteren fietsvoorzieningen en het stellen van parkeereisen aan nieuwbouwprojecten zijn enkele van de genoemde mogelijkheden.

De cijfers
In het Kleiwegkwartier zijn er zo’n 4200 parkeerplaatsen, waarvan ongeveer 80% openbaar is. Voor het onderzoek is het Kleiwegkwartier onderverdeeld in tien subbuurten.
Per subbuurt is de parkeerdruk overdag en
de parkeerdruk ’s nachts bekeken. Overdag
is de parkeerdruk vooral hoog rondom de
winkelstraten en ’s nachts ook in het westelijk deel van het Kleiwegkwartier, bijvoorbeeld in de edelstenen- en bloemenbuurt.
Aan de zuidelijke rand van de wijk is er juist
nog capaciteit beschikbaar. Het autobezit
in de wijk is relatief hoog: gemiddeld 0,96
personenwagen per huishouden in het Kleiwegkwartier, terwijl het Rotterdamse gemiddelde 0,70 is.
Leefstijlen
DS+V betrok de resultaten van een in 2008
gehouden onderzoek naar leefstijlen in Rotterdam bij de parkeerstudie. Op basis van
een indeling naar introvert versus extravert
en ego- versus groepsgeoriënteerd zijn
vier leefstijlen te onderscheiden. Allevier
blijken vertegenwoordigd in het Kleiwegkwartier, maar er zijn dominante leefstijlen
per subbuurt. Het zuidoosten van de wijk

kent een grote vertegenwoordiging van de
leefstijl ‘betrokkenheid en harmonie’ (extravert en groeps-georiënteerd). Deze leefstijl
is gericht op de buurt; het gezinsleven is
belangrijk. Voorzieningen zijn bij voorkeur
op loopafstand. Een auto moet voor deze
groep vooral gemaksverhogend zijn: dichtbij geparkeerd, bereikbaarheid is belangrijk.
Gemak weegt zwaarder dan snelheid voor
deze leefstijl.
De leefstijl ‘ambitie en controle’ (introvert en
ego-georiënteerd) is relatief goed vertegenwoordigd in het Statenlaankwartier. Deze
leefstijl is statusgevoelig en vervoert zich het
liefst per auto. Men legt grote afstanden af
en vindt bereikbaarheid en een (eigen) parkeerplaats heel belangrijk.
Voor de leefstijl ‘vrijheid en flexibiliteit’ (extravert en ego- georiënteerd) is parkeerruimte
voor de deur minder belangrijk. Deze groep
hecht aan keuzevrijheid en is niet gebonden
aan één vervoerswijze.
>> Vervolg op pagina 2

bijdragen, ben ík ze er dankbaar voor. Bijna
thuis zie ik hoe een meisje bijna onder een
auto fietst. De bestuurster kan net op tijd
remmen. Ze reed niet hard en ze was alert.
Ik realiseer me dat we veiligheid toch vooral zélf moeten maken.
Annemarie de Visser

Mededelingen
van de BOK
Op verzoek van de BOK heeft de deelgemeente het wijkspreekuur van de deelgemeente de rest van 2011 verschoven naar
woensdagochtend. Het wijkspreekuur
duurt van 10.00-11.30 uur en wordt gehouden in de wijkwinkel en zal tegelijk plaatsvinden met de inloop- en koffieochtend van
de BOK.
Het eerstvolgende wijkspreekuur Kleiwegkwartier zal op woensdag 18 mei plaatsvinden. Er zal in principe altijd één lid van
het Dagelijks Bestuur en een ambtenaar
aanwezig zijn. De volgende spreekuren
worden gehouden op 7 september en
16 november.

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)
U kunt zich ook als vrijwilliger aanmelden
voor assistentie op Koninginnedag.

ZOEKPLAATJE
Het zoekplaatje is een alleraardigst pandje. Het ziet er rustiek uit en lijkt in een rustig
deel van onze wijk te zijn gelegen. Maar
schijn bedriegt en aan u om dat uit te zoeken. Het kan niet zo moeilijk zijn want u
komt daar misschien wel meerdere malen
in de week langs en een praatje is daar
dan ook niet weg. Ja, waar is dit, wie weet

hierover wat te vertellen. Of heeft u er wellicht in de buurt gewoond of woont u er nu
nog. 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

>> Vervolg artikel ‘Onderzoek
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Alternatieve, duurzame en innovatieve vervoerswijzen doen het goed bij deze leefstijl, die volgens het leefstijlenonderzoek
vooral te vinden is in het westen van het
Kleiwegkwartier.De vierde en laatste leefstijl,
‘geborgenheid en zekerheid’ (introvert en
groepsgeoriënteerd), is met name te vinden
in het zuidelijk deel van het Kleiwegkwartier.
Betrouwbaarheid en veiligheid is voor deze
groep doorslaggevend en men houdt veelal
vast aan één vertrouwde vervoerswijze.
De verschillen in leefstijlen betekenen in de
praktijk dus verschillende opvattingen over
mobiliteit en autogebruik, en waarschijnlijk
ook verschillende belevingen van de parkeerproblematiek.Ofwel, specifieke maatregelen kunnen succesvol blijken in de ene
subbuurt, maar nauwelijks aanslaan in de
andere. Met deze kennis kunnen oplossingen, in ieder geval in theorie, beter worden
toegespitst op de behoefte van de subbuurten.

Mogelijkheden korte termijn
De aanbevelingen van dS+V richten zich
echter nog niet op het niveau van de subbuurten, maar zijn een opsomming van de
mogelijkheden voor het Kleiwegkwartier als
geheel. Voor de korte termijn zijn de opties:
-
Gebruik van parkeerplaatsen van bedrijven, met name aan de zuidkant van de
wijk, voor ’s nachts parkeren van auto’s
van bewoners, ofwel dubbelgebruik.
- Parkeren met twee wielen op de stoep in
bepaalde straten (inmiddels voor enkele
straten al ingevoerd).
-
Stimuleren minder autobezit en autogebruik, door bijvoorbeeld investeren in fietsvoorzieningen, fietsinfrastructuur, OV en
greenwheels.
Mogelijkheden lange termijn
Voor de langere termijn doet het concept
rapport van dS+V de volgende suggesties:
-
(Ruimere) parkeernormen voor (nieuw)
bouwprojecten, ofwel verplicht stellen van
een minimaal aantal parkeerplekken bij
bouwlocaties, waarvan eventueel een deel

specifiek bestemd voor buurtbewoners.
-
Onderzoek naar de wenselijkheid van
betaald parkeren (op dit moment is het
draagvlak van betaald parkeren onvoldoende).
-
Weren van uitwijkende parkeerders uit
Rotterdam Noord, waar betaald parkeren
geldt, door betaald parkeren in te voeren
onder de Rozenbrug en bij station Noord.
- Onderzoeken of het mogelijk het RET-terrein voor een deel als parkeerruimte in te
richten.
Vervolg
Het concept onderzoeksrapport staat op de
internetsite van de BOK www.bokrotterdam.nl.
Reageren op het concept kan tot 22 maart
bij de BOK; de gegevens vindt u op de
BOK-site. Het rapport ligt ook ter inzage bij de
BOK. U kunt ook daar reageren of mailen naar
info@bokrotterdam.nl
Via de Buurtkrant houden wij u op de hoogte: wanneer het rapport definitief is en wat
de vervolgstappen zijn.
Annemarie de Visser

Koninginnedag
Antwoord op zoekplaatje BK1
Dhr. P. Savenije schrijft ons dat het betreffende oude Saksische (?) boerderijtje op
de Kleiweg 375 staat. Hij schrijft: “het is
een landelijk stukje Kleiweg ten westen
van het miljoenen lijntje (de spoorbaan ).
Zo’n 60 jaar geleden werd het bewoond
door de heer Dijkgraaf en zijn vrouw, de
laatste had korte tijd een groentezaakje
in het stalgedeelte van de boerderij. Over
de oorsprong van de boerderij is mij weinig bekend. Een aanwijzing is misschien
een gedenksteen, die in ieder geval nog
in 1945 langs de sloot naast de boerderij lag, met daarin uitgebeiteld de tekst
“herdersoord”. Deze steen is nu niet meer
zichtbaar of is weggehaald. De sloot is
mogelijk het laatste restje van het stroompje dat de klei afzette aan wat nu de Kleiweg heet. Dit gebiedje was toentertijd veel
landelijker. Op de achtergrond ligt de woning van melkboer Bak en zijn vrouw met
hun zonen Piet en Sjaak. Deze woning is
gesloopt en vervangen door een villa. Ik
heb hier na de oorlog nog distributiebonnen helpen plakken. Ten oosten van de
boerderij werd toen het nu nog bestaande
witte huis bewoond door mevr. Koot met
haar dochter Ludie. Achter deze woning
lag een grote boomgaard. Deze is gerooid om plaats te maken voor de Opaalhof. Ooit lag er aan dit erf ook nog een
timmermanswerkplaats die afgebrand is.
Zelf ben ik geboren naast dit boerderijtje
op Kleiweg 379 en dit gebiedje was mijn
speelterrein. Nu woon ik er nog maar dan
op Kleiweg 361”, aldus dhr. Savenije.
Dhr. Bak reageert op de oproep met de
melding dat het achterste pand het helaas
gesloopte pand voormalig Kleiweg 373 is.
Tot begin tachtiger jaren woonde daar de
familie W. Bak, vroeger zuivelhandelaar,
later, tot aan zijn pensioen conciërge van
de Juliana MULO.

Elke woensdag
Poweryoga
19.15 - 20.30

Easyflow Yoga
20.45 - 21.45

Anthony Duyklaan 5-7
Hillegersberg/Kleiwegkwartier

www.yo-jo.nl

Onze oud college Rob Noorlander alias
Bram Kleiwegt schrijft ons vanuit Groningen dat dit zoekplaatje zich bevindt aan
de Kleiweg aan wat tegenwoordig de Kleihof heet. Het pandje geheel links is, aldus
Rob, het oude boerderijtje van Poot, het
pandje in het midden staat er niet meer;
ook het zandweggetje is verdwenen.
Geheel rechtsonder is nog net de brugleuning zichtbaar van het witte huis (dat
er ook nog steeds staat) en waarin vroeger de jonge mevr. Koot woonde. Rechts
naast het pand in het midden achter de
bomen stond de werkplaats van een meubelmakerij. Nog verder naar rechts stond
een soort houten woning waarin de oude
mevr. Koot woonde, dit alles was via het
zandweggetje bereikbaar. De oude mevr.
Koot was de huisbaas van de jonge mevr.
Koot (schoondochter) die gescheiden of
weduwe was, dat weet ik niet meer, van de
zoon van de oude dame. Ik weet nog wel
dat de verhouding tussen de twee niet optimaal was. Ik herinner me de oude werkplaats nog goed, de heerlijke lucht van
vers hout, in de winter brandde er altijd
een grote houtkachel gestookt met het afval hout, hierop werd ook de ouderwetse
beenderlijm warm gehouden. De eigenaar
van de werkplaats was een statige man altijd gekleed in een stofjas en getooid met
gleufhoed. Dit alles is echter verdwenen
en hiervoor in plaats is de nieuwbouw van
de Kleihof verrezen, behalve het boerderijtje dit heeft stand gehouden. In de jaren
tachtig was het boerderijtje inzet van een
heuse strijd, de gemeente wilde het slopen, de buurtbewoners waren hier mordicus tegen. Op een geven moment was er
een gesprek tussen deelraad, de buurtbewoners (waaronder mijn persoontje) en de
werkgroep planologie van het I.K. Dit gesprek vond plaats in het oude boerderijtje,
op die manier raakte ik betrokken bij het
I.K. en via het opbouwwerk werd dit B.O.K.
waarvan ik de eerste voorzitter werd. En
de rest is geschiedenis. Als toegift bedankt Rob ons voor het nog steeds trouw
opsturen van onze, in zijn ogen voortreffelijke werkstukken. Rob en Tonny lezen de
krant nog graag. De cadeaubon is, na loting, gewonnen door dhr. Savenije. Hij kan
de bon ophalen in de wijkwinkel.

Om het Koninginnedagfeest op de Kleiweg
ook dit jaar weer tot een succes te maken,
hebben ondernemers en BOK de handen
ineengeslagen en een nieuw comité opgericht onder de naam: ORANJE KWARTIER.
Het comité heeft afgesproken de activiteiten
te bundelen met als doel er samen een geweldige feestdag van te maken. Naast de
traditionele rommelmarkt op de Kleiweg,
zijn er twee feestterreinen: het Bergpolderplein en de Antony Duyklaan. Op het Bergpolderplein komen diverse attracties, zoals
een bungyjump, springkussen, skelters.
Kinderen kunnen tussen 12.00 en 14.00 uur
ponyrijden. Dit wordt georganiseerd door
de Schieruiters. Zij kunnen zich ook laten
schminken. Er is een looporkest aanwezig
en voor de kinderen zijn er gratis poffertjes,
pannenkoeken en is er limonade. In de
Antony Duyklaan (bij de BOK) komt een
vuurtoren. Voor de deur van de BOK worden pannenkoeken gebakken. Terwijl de
kinderen zich vermaken kunnen de papa´s
en mama´s genieten van een kopje koffie
of thee met een lekkere versnapering. Het
gebouw is de gehele dag open. Bezoekers
en standhouders kunnen daar tevens gebruik maken van het toilet. Op de Kleiweg
en in de Anthony Duyklaan wordt de rommelmarkt gehouden. Er zijn ± 140 plaatsen
beschikbaar. De markt is alleen toegankelijk
voor particulieren.
Inschrijving voor de kraam:
In tegenstelling tot andere jaren is inschrijving alléén mogelijk op woensdag 30 maart
bij de BOK in de Duikelaar, Antony Duyklaan
nr. 9. Van 08.00 - 11.00 uur en van 18.00
- 20.00 uur zijn hier vrijwilligers aanwezig
van het Oranje Comité om de inschrijving,
kraamverdeling en betaling in goede banen
te leiden. Bij inschrijving kunt u op de plattegrond aangeven waar op de Kleiweg u
het liefst wilt staan. Uw ontvangt dan direct
uw betalingsbewijs met kraamnummer. De
kramen worden verdeeld op volgorde van
binnenkomst. Dus OP=OP en wie het eerst
komt....! Inschrijfformulieren zijn vooraf te
verkrijgen bij Albert Heijn, Corry’s Dierenwinkel, You&Be, Verlaat Kwadraat, de BOK
en bij Drogisterij Paalman. Let op! Inleveren kan alléén bij de Duikelaar op
30 maart! Het inschrijfformulier is ook
te downloaden vanaf de BOK website
www.bokrotterdam.nl

Kosten
Kinderen - Voor kinderen tot 12 jaar is de
kraamhuur gratis. Heeft uw kind niet genoeg
spullen om een hele kraam te vullen, dan
kan hij/zij de kraam delen met een ander
kind. Volwassenen - Vanaf 12 jaar en ouder
bedraagt de huur 25 euro per kraam, dit
bedrag moet direct bij inschrijving worden
betaald.
Wat wel en wat niet
Tijdens de Koninginnedag mogen er op de

kramen en op de openbare weg uitsluitend
tweedehands of oude spullen worden verkocht. Commerciële handel, etenswaren en
drinkwaren mogen niet worden verkocht!
Na afloop is iedereen verplicht om zijn spullen die niet verkocht zijn, mee naar huis te
nemen of in de daarvoor bestemde containers te deponeren. De kramen dienen
schoon opgeleverd te worden. Extra kosten
voor het schoonmaken van de kramen worden op de persoon verhaald.
De tijden
Op 30 april mag u vanaf 08.00 uur uw
kraam gaan inrichten. U gaat dus direct zelf
naar de kraam die correspondeert met het
kraamnummer dat u bij inschrijving heeft
ontvangen. Het kraamnummer staat op uw
betalingsbewijs. Bewaar dit dus goed en
zorg dat u het betalingsbewijs op de dag
zelf kunt tonen. Bij de Duikelaar kunt u terecht voor koffie en thee en kunt u tevens
gebruik maken van het toilet. Om 16.00 uur
is de rommelmarkt afgelopen en moeten
alle kramen leeg en schoon worden opgeleverd. Heeft u nog vragen? Mail naar:
comiteoranjekwartier@gmail.com of loop
even langs bij een van bovengenoemde
adressen.
Comité Oranjekwartier

DoorDeWijks

Voordat ik naar boven ga
geef ik mijn vader een kus

van eenvoudige vraag naar een sociale oplossing
als een vaag idee in mijn hoofd. Ik maakte
in het voorjaar van 2010 een eerste opzet op
een a4-tje en stuurde het in naar Rotterdam
Idee. En zo is het begonnen.”
Inmiddels ben ik verder gegaan, kreeg ondersteuning van diverse instanties en heb er
met veel mensen over gesproken. DoorDeWijks is nu een stichting in oprichting. Om
het echt van de grond te krijgen heb ik mensen nodig die willen helpen. Het concept
staat in grote lijnen op papier:

Suzanne Rietveld houdt ervan om mensen
en haar omgeving vooruit te helpen. Ze
heeft met haar gezin een aantal jaren in het
buitenland gewoond. Daar zat ze ook niet
stil. Ze keek hoe het er in de andere cultuur
eraan toe ging, kreeg ideeën en ging aan
de slag. In Engeland begon ze haar eigen
bedrijf als tuinontwerpster. In Egypte hielp
ze lokale mensen en daarmee complete families om een eigen bedrijf te beginnen. De
mens en de sociale omgeving staat steeds
centraal.
Ze woont nu sinds 2009 in het Kleiwegkwartier en, jawel, ook hier gaat het borrelen…
“Ik zie veel mensen in de wijk die best wat
hulp kunnen gebruiken. Ouderen, voor
wie stofzuigen te zwaar wordt, of die het
fijn zouden vinden om samen met iemand
boodschappen te doen. Drukke gezinnen
waarbij het onderhoud van de tuin erbij in
schiet. Ook zijn er veel bewoners die tijd
over hebben en wel een extra zakcentje
kunnen gebruiken. Als we dat eens samenbrengen… Het zou toch mooi zijn als tegen
een kleine vergoeding een fijne buur je komt
helpen? En dat daarbij ook tijd is voor een
gezellige babbel? DoorDeWijks ontstond

Concept
DoorDeWijks zit tussen vrijwilligerswerk en
professionele hulp in. Het gaat om een langer durende relatie tussen de hulpbieder, de
consulent, en de hulpvrager, de cliënt. Het is
niet zo dat men kan vragen om een enkele
keer de auto te wassen of zo. Tegen een
vergoeding van 8 euro per uur (nog niet bevestigd) komt de consulent de cliënt helpen.
De hulp heeft een sociaal karakter. De cliënt zet koffie terwijl de consulent de keuken
opruimt, mee gaat naar de supermarkt om
boodschappen te doen etc. Hiermee wordt
een sociale band opgebouwd. Het is dus
niet zo dat tweeverdieners via DoorDeWijks
een goedkope werkster kunnen inhuren om
de WC en de ramen te laten doen terwijl ze
zelf aan het werk zijn. De consulent meldt
zich aan bij DoorDeWijks. Hij of zij krijgt begeleiding en leert de werkwijze van de organisatie. De consulent werft zelf cliënten en
eventueel andere consulenten. De stichting
zorgt voor naamsbekendheid en support.
De consulenten betalen een bijdrage voor
de inschrijving en begeleiding. Ze werven
inkomsten door te werken bij één of meerdere cliënten.

is dat DoorDeWijks het sociale karakter als
uitgangspunt heeft. Mensen hebben contact met elkaar. Er ontstaan nieuwe vriendschappen op een gelijkwaardige basis. De
bescheiden financiële vergoeding geeft ook
de hulpvragers het gevoel iets terug te doen
voor de mensen die hen helpen. Dit is het
concept zoals het eruit moet gaan zien.
Maar zover zijn we nog niet. We zijn nog in
oprichting. En willen het nu echt werkend
gaan maken.
Er is een website, www.doordewijks.nl met
de belangrijkste informatie. Er zijn flyers en
er is een huisstijl. Om de stichting te kunnen oprichten zijn enthousiaste mensen nodig die zich willen inzetten als bestuurslid.
We zoeken mensen die mee willen denken,
mee willen doen en gewoon willen helpen
om dit mogelijk te maken. Toekomstige consulenten en cliënten kunnen zich ook al melden. Om de mening van de wijkbewoners te
testen staat er een enquête op de website.
DoorDeWijks heeft een groep op LinkedIn
voor updates en discussies. De foto van
Suzanne is genomen tijdens Internationale
Vrouwendag in de Castagnet. DoorDeWijks
is actief bezig zoveel mogelijk bekendheid
te krijgen.
Wanneer is de droom van Suzanne uitgekomen? “Als heel Rotterdam het begrip
DoorDeWijks kent en talloze mensen ermee
geholpen zijn.” DoorDeWijks moet net zo
vanzelfsprekend worden als Het Rode Kruis
of de Thuiszorg. Dit blijft geen droom, dit
gaan we doen!
Ciska Evers

We willen door steeds meer consulenten
te werven, groter groeien. We beginnen in
onze eigen wijk en breiden daarna uit in
Rotterdam en naar andere steden. Doordat consulenten op een eenvoudige manier geld kunnen verdienen, hopen we zo
steeds meer mensen aan het werk te krijgen en daarmee cliënten te helpen. Een
belangrijk verschil met commerciële partijen

New Pearl

Chinees Kantonees specialiteiten restaurant
aangegeven.
De familie komt van oorsprong uit Hong
Kong maar woont al zo’n 40 jaar in Nederland. Beide broers zijn hier geboren en
getogen. Calvin doet in Rotterdam de HBO
opleiding Trade Management, gericht op
Azië. En Jien-Fei studeert Technische Informatie aan de Haagse Hogeschool. Maar
hebben zij dan wel zin en tijd om hier te
werken? Allervriendelijkst en een beetje bescheiden leggen zij mij uit dat het normaal is
om te helpen in de bediening, de afhaalbestellingen te verzorgen en in de keuken een
handje mee te helpen. Kokkerellen zit in hun
bloed. Hun vader heeft als kind de fijne trucjes van de Kantonese keuken geleerd. Hij
heeft zelfs voor de kroonprins van Thailand
mogen koken en ietsje dichterbij huis, voor
onze voormalige burgemeester Opstelten.
Sinds een paar maanden is de familie Li de
nieuwe eigenaar van restaurant New Pearl
op de Kleiweg. Het restaurant in onlangs
helemaal opgeknapt en bij binnenkomst
vallen de sfeervolle gedekte tafels met de
rode en rose kleedjes meteen op. De ruimte
biedt plaats aan zo’n 35 personen. Boven
de bar hangt een scherm waarop een aantal heerlijke Kantonese gerechten verschijnen die ter plekke te bestellen zijn. Tijd om
wat uitgebreider kennis te maken met deze
kersverse nieuwe eigenaren. Mevrouw Li en
haar twee zonen Calvin en Jien-Fei wachtten mij al op. Mijnheer Li staat in de keuken; die krijgen wij niet te zien. Hij is de kok
en hoort zich niet te vertonen. Hij voelt zich
het best op zijn werkplek en blijft daar dan
ook. Het enige wat ik af en toe merk is het
snel open- en dichtschuiven van het keukenluikje waardoor de gerechten worden

De familie heeft hiervoor in Gouda een
restaurant gehad, maar toen ze via familie
het aanbod kregen om deze zaak over te
nemen was de overstap snel gemaakt. Dit
restaurant is iets kleiner maar kan daardoor
wel betere kwaliteit leveren.
Hoewel de familie zelf in het centrum woont,
vinden ze het Kleiwegkwartier een prima
buurt. Alleen vinden ze het wat later op de
avond redelijk stil en weinig te beleven.
Vragend naar de specialiteiten nodigen de
heren mij plots uit voor een kleine proeverij. Ik schrik een beetje want hier heb ik niet
op gerekend en ik moet nog uit eten! Maar
voordat ik het weet zit ik achter een bordje
en komen de schalen op een draaiplateau
op tafel. Inmiddels is er ook een echtpaar
binnengekomen dat direct aanschuift en

gezellig meedoet aan het gesprek. Zij wonen al 65 jaar in het Kleiwegkwartier en
kennen het restaurant op hun duimpje. Niet
alleen deze familie maar ook de vorige eigenaars. Meneer en mevrouw komen hier vaak
en graag eten. Zij spreken hun bewondering
uit over het feit dat het moedig is om in deze
tijd een restaurant over te nemen en dat zo
mooi op te knappen. Calvin vertelt ondertussen dat ze het belangrijk vinden dat er
op gezonde en unieke wijze wordt gekookt.
Veel gerechten zijn dan ook op basis van
fruit en groenten gemaakt. Niet teveel vet
want dat is ongezond! Daarom werken ze
ook veel met seafood.
Vervolgens mag ik proeven van de ossenhaas in zwarte bonensaus, de Koe lo Kai en
nog een bamigerecht met kipfilet. De broers
vertellen dat er altijd nog een grote vraag is
naar nasi goreng en saté maar dat de gasten de laatste jaren steeds meer verschillende Kantonese specialiteiten willen proeven.
Opvallend is dat de gerechten niet alleen
bijzonder smaakvol worden opgediend
maar dat er bij de garnering ook een echt
vers roosje ligt. Dat is weer eens wat anders
dan zo’n plastic bloemetje…
Tenslotte moet ik mij excuseren want de volgende (eet)afspraak wacht! Met de belofte
om de volgende keer wat uitgebreider te
komen dineren neem ik afscheid van deze
hartelijke en zeer gastvrije familie Li.
New Pearl (afhalen en dineren), Kleiweg
87a, Tel: 010-4226263. In de zomer is het
terras geopend
Marjolein Tan

Romy van Breukelen is dit jaar Nederlands
kampioen Skiën. Bij drie onderdelen behaalde ze de eerste plaats: slalom, reuzenslalom en de combinatie. Bij de junioren werd
ze kampioen, bij de senioren is ze op alle
drie de onderdelen derde geworden. Met
zes prachtige medailles kwam ze thuis! Dit
wordt groots gevierd met een mooi spandoek voor het raam. Een jonge meid van
vijftien jaar uit onze buurt, die zo goed kan
skiën! Diverse media hebben al over haar
prestaties geschreven. De buurtkrant is benieuwd hoe het Romy het afgelopen jaar is
vergaan. Is haar leven veranderd sinds de
vorige ontmoeting?
Hard werken
Ik zit 25 weken per jaar in Oostenrijk. Dan
verblijf ik in een huis van de Nederlandse
Skibond. Telkens voor een paar weken. Het
zijn lange dagen daar. Ik sta om zes uur op
(meestal eerder) en om half acht nemen we
de eerste skilift naar boven. We trainen op
een speciaal parcours voor wedstrijdskiërs,
tot een uur of een. Daarna terug naar huis
om te eten, ski’s prepareren, materiaalonderhoud, schooluren, krachttraining en
vroeg naar bed. Ik slaap tien uur per dag.
Het dagritme is heel strak ingedeeld. Voor
het schoolwerk is huiswerkbegeleiding in
het huis. En in de vakantieperiode, als ik
geen huiswerk heb, gebruik ik die uren voor
andere zelfstudie. Sommige mensen denken dat de weken in Oostenrijk een soort
vakantie zijn. Het is juist hard werken!
Ook in Nederland houdt ze op een ontspannen manier een gezonde discipline
aan.
“Ik houd van gezond eten, veel groente.
Vind ik lekkerder dan patat met een frikadel.
Ik moet ook veel aan mijn conditie werken.
Vroeger kon ik alleen op mijn talent winnen.
Nu wordt de concurrentie steeds sterker en
is dus conditie en krachttraining heel belangrijk. Dus na school veel hardlopen of
conditietraining. Daarbij heb ik hulp van een
trainer, maar het meeste doe ik zelf. In de
weken dat ik thuis woon ga ik gewoon naar
school. Ik zit op het Thorbecke College.
Daar hebben ze lesroosters die speciaal zijn
samengesteld voor sporters zoals ik. Voor
de periodes in Oostenrijk krijg ik huiswerk
mee. Alleen op voorwaarde van goede cijfers mag ik weg voor training in Oostenrijk.
In de weekenden ben ik vaak in SnowWorld
in Zoetermeer.
De resultaten zijn ernaar. Trots laat Romy
samen met haar moeder haar kamer vol
prijzen zien. Naast de professionele skiuit-

rusting hangen rijen medailles en staan drie
kasten vol met bekers. De vierde kast is eigenlijk ook nodig maar daar is moeder nog
niet aan toegekomen.
Hoewel ze er al jaren aan gewend zijn missen moeder en dochter elkaar als Romy in
Oostenrijk zit. Bij belangrijke wedstrijden
zijn de beide ouders aanwezig. “Ik heb dan
een vast ritueel, wat betreft aankleden, skistokken en voorbereiding. De skistokken
gebruik ik omgekeerd, links voor rechts en
rechts voor links. Ik draag altijd een gelukspoppetje aan mijn helm. En als ik voor de
wedstrijd de lift in ga geef ik mijn vader een
kus!”
Moeder-dochter uitjes
“Ik vind het fijn als mijn ouders er zijn. Ik mis
ze als ik daar ben. Gelukkig hebben we de
computer. Er is elke avond wel contact. En
als ik in Nederland ben hebben we moederdochter uitjes. Dan gaan we uit eten, naar
de bioscoop en praten we bij. Moeder fietst
ook mee als ik ga hardlopen. We groeien
steeds meer naar elkaar toe en dat is mooi!”
De genegenheid tussen de beide dames is
duidelijk voelbaar.
Niet alleen Romy werkt hard aan haar
droom, ook haar ouders. Skiën is een hele
dure sport. Vader en moeder werken allebei
zes dagen per week om het mogelijk te maken. Dat geeft Romy extra motivatie. “Soms
heb ik wat minder zin. Maar ik doe het nooit
omdat het moet. Op de vraag of Romy
wensen heeft is ze kort en duidelijk. “Ik heb
niets te klagen!” Hoewel, enkele sponsors
erbij zou fijn zijn. Bijvoorbeeld voor vervoer.
Als moeder Romy naar de training rijdt naar
Zoetermeer of Oostenrijk wordt heel wat ingeladen. Zes paar ski’s, stokken, schoenen,
en dat is pas het begin. Dat past niet in een
Fordje Ka. De ski’s moeten ook met zorg
gedragen en ingeladen worden. Een enkel
krasje kan al het verschil maken! Haar ouders draagt ze op handen, de ski’s nemen
op haar ranglijst van heiligen een belangrijke derde plaats in.
Natuurlijk is er ook nog tijd voor vriendinnen, een avondje zappen op de bank of een
loopje door de wijk. In dat op zicht verschilt
ze niets van de andere 15 jarigen. Op de
foto’s uit de krant kunnen we haar in de
wedstrijdoutfit niet herkennen. Hoe weten
we tijdens de wintersport dat Romy langs
stuift? Ik draag altijd een roze helm. En een
witte en een zwarte handschoen. Je kunt me
echt niet missen!
Ciska Evers

!! Opening !!

Op zondag 20 maart opent
“De Beautysalon” haar deuren.
Nagelstyliste Hannie Peeters en
schoonheidsspecialiste Marri Martin
Reina verwelkomen u graag van
13.00 tot 17.00 uur in hun salon,
gevestigd op Kleiweg 269a. Dit alles
onder het genot van een hapje en
een drankje. Wie op deze middag
een afspraak regelt en direct de
betaling in orde maakt krijgt korting
op de behandeling.

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

En toen ging het licht uit…
Woensdagavond 9 februari rond 20.00 uur… de meeste
bewoners van de Emmalaan zaten net gezellig achter de
buis. En toen ging het licht uit. De buitenverlichting, de
binnenverlichting en ook alle elektrische apparaten vielen stil. Het was werkelijk pikkedonker en ik trapte zelfs
bijna op onze (zwarte) hond. Met enige moeite kon ik
de zaklantaarn vinden om daarmee kaarsen en lucifers
te zoeken. In eerste instantie was het nog best romantisch. Overal zag ik kaarslicht. Bij de achterburen op de
Schiebroeksesingel zag het er sfeervol uit. In zo’n onverwachte situatie ontdek je weer hoe afhankelijk de mens
kan zijn van elektriciteit. Omdat ook de verwarming was
uitgevallen werd het huis al snel kouder. Dus dan maar
een haardvuurtje maken, dat gaf in ieder geval licht en
warmte. En wat ga je dan doen? Koffie te zetten? Nee natuurlijk niet. De machine was ook uitgevallen. Dan maar
de televisie aan om even op tv Rijnmond te checken of
er informatie is. Ook stil. De koelkast was stil evenals
de vriezer ( o. al die liters ijs voor het weekend!). Bellen
met de huistelefoon lukte ook niet en de mobiel wilde
ik sparen want je weet nooit hoe lang zo’n stroomuitval
uiteindelijk gaat duren. Toch maar naar buiten met de
zaklantaarn. De Bergse Plas was op zijn mooist, vooral
omdat de lichtjes aan de overkant wel aan waren. Aan
het eind van de laan waren een paar mannen druk bezig
met werkzaamheden in het elektriciteitshuisje. Zij gaven
gelukkig een duidelijke uitleg. Ja, er was een niet te traceren storing bij een huis verderop en omdat ze natuurlijk niet onder spanning konden werken moest alle elektriciteit uit. Het kon nog wel drie uur duren, tenminste….
Zodoende had een deel van de buurt geen stroom. Het
was niet anders. Gelukkig ging na twee uur opeens het
licht weer aan. Je schrikt nog ook, want in een keer is ook
alles weer aan en terug. Alle dagelijkse geluiden waren
er weer. De vaatwasser draaide verder met zijn programma, boven hoorde ik weer het vertrouwde geluid van de
droger en langzaam warmde het huis zich weer op. Dan

Oproep

maar even naar de computer. Die bleef stil. Helemaal
stil. Geen enkel geluid. Vervelend want er werden nog
wat mails verwacht. Dan maar weer uitzetten. En weer
aan. Geen leven, helemaal niets. En nog geen twee jaar
oud. De volgende ochtend ben ik meteen naar de computerman gereden. Terwijl ik de laan uitreed passeerde
ik de heren van Joulz die nog steeds druk bezig waren
met het verhelpen van dezelfde storing. Ik legde de situatie uit en op mijn vraag of ze de bewoners niet even
van tevoren hadden kunnen waarschuwen kreeg ik als
antwoord dat hiervoor te weinig tijd en mankracht was.
Klachten kon ik bij Stedin achterlaten, zij gaven mij direct
het kaartje met alle benodigde gegevens. De computerman deelde mij mee dat de computer kapot was. Na
enkele tests bleek dat het moederbord niet meer goed
functioneerde, evenals de voeding, wat duidelijk duidde
op een overbelasting/piek uit het stroomnet aangezien
de computer voor de storing nog naar behoren functioneerde en aanstond. Kortom, niet meer te repareren.
Meteen contact opgenomen met Stedin. Om vervolgens
te horen dat elke computer hier tegen moest kunnen.
En dat ik van geluk mocht spreken dat de plasmatelevisie het nog wel deed…. Maar toen een uurtje later de
buurvrouw met hetzelfde verhaal kwam en ook op weg
was naar de computerman bedacht ik mij toch wel dat
het ontzettend jammer was dat wij van tevoren niet even
ingelicht waren. Zo moeilijk moet het niet zijn om aan te
bellen en de bewoners te waarschuwen. Dan hadden wij
onze apparaten in ieder geval op tijd uit kunnen zetten.
Opvallend genoeg lag er een paar dagen later wel een
kaartje in de bus met een aangekondigde stroomonderbreking. Voor de zekerheid heb ik onze (nieuwe) computer die dag toch maar uitgezet. Mochten er nog meer
buurtbewoners zijn met (lichte) schade aan huishoudelijke apparaten dan hoort ondergetekende dat graag via
buurtkrantbok@gmail.com.
Marjolein Tan

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

-

trouwplannen?
www.weddingplanit.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

Wij zoeken foto’s van Hillegersberg voor het nieuwe fotoboek ‘Hillegersberg in de 20ste eeuw’, dat in oktober
2011 verschijnt en wordt gepresenteerd in de Hillegondakerk. Wij zoeken straatfoto’s, schoolfoto’s, foto’s van
huizen, winkels en personen. De foto’s worden gereproduceerd en u krijgt de originele foto’s weer netjes binnen
drie weken terug.

www.bzfysiotherapie.nl
Geen wachtlijst, meestal geen verwijsbrief nodig,
contracten met de grotere zorgverzekeraars.

U kunt contact opnemen met: Tinus en Bep de Does,
Korte Kromhout 50, 3075 DM Rotterdam
Tel. 010 485 53 18 - 06 17 82 16 06

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.

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

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

NIEUWE VOORJAARSMODE:
Angels Jeans • Bandolera • Blaf
Marsh • Nick • Rinascimento

GALAXY MODE
Kleiweg 24 Telefoon 010 4 18 48 47
BEKIJK ONZE COLLECTIE OP

WWW.GALAXYMODE.NL

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

KANTOOR BOK,
WIJKWINKEL en REDACTIE
Antony Duyklaan 9, 3051 HA R’dam
tel: 422 44 45
Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag van 9.30-12.30 uur
(m.u.v. de vakantieperiodes)
e-mail: info@bokrotterdam.nl
Redactie
Ciska Evers, Mirjam Fondse, Marjolein Tan,
Annemarie de Visser en John Hokke (foto’s),
Geer Meershoek (coördinator)
Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk:
4 mei 2011
e-mail: buurtkrantbok@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl

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

Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Peter Hordijk
Druk: Drukkerij Goos,
Ouderkerk aan den IJssel
Overige informatie is te vinden op de
website van de BOK
www.bokrotterdam.nl

