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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
HET REGENT

NIET SCHRIKKEN!

HET IS DE HALLOWEEN-OPTOCHT VANUIT DE TORTELTUIN
Het is weer herfst: de blaadjes vallen van
de bomen en het regent parkeerboetes.
Stadstoezicht heeft de doelstellingen
voor 2011 nog niet gehaald en zorgt
nu nog even voor extra handhaving en
inkomsten voor de gemeente. En dat
terwijl alle straten tussen Kleiweg, Ringdijk en Straatweg openliggen. De (deel)
gemeente heeft een strakke planning
voor deze werkzaamheden opgezet “zodat overlast zoveel mogelijk wordt vermeden”. Het gedeelte van de Johan de
Wittlaan dat voor de Tarcisiusschool ligt,
is tijdens de herfstvakantie vervangen,
zodat schoolkinderen zo min mogelijk
last hebben. Het lijkt dus alsof er goed
is nagedacht door de (deel)gemeente
over dit project. Maar waarom gaan dan
zowel de Stadhouderslaan als de zijstraten van de Emmalaan tegelijkertijd op de
schop? Want dat houdt in dat er gedurende 2 maanden zo’n 60 auto’s ergens
anders moeten staan. Maar waar dan?
Fijn dus dat Stadstoezicht ook meedenkt
met de bewoners en ineens weer begint
met bekeuringen geven aan wagens die
te dicht bij een hoek geparkeerd staan of
op de stoep. Er is een goede term voor
dit spel van de (deel)gemeente en Stadstoezicht: bewonertjes pesten.
Op zich uitstekend dat de vele kuilen in
de straten een keer worden opgevuld.
Wat jammer is, is dat de herbestrating
met de goedkoopste materialen gebeurt. Om ons heen in Deelgemeente
Noord en in de dorpskern van Hillegersberg wordt nog wel eens wat luxer materiaal gebruikt: het gaat dan bijvoorbeeld
om andere banken en hekken, andere
straatstenen en andere lantarenpalen.
Het Kleiwegkwartier is blijkbaar niet
goed genoeg voor dit soort investeringen. Jammer. Aan de ene kant is de
deelgemeente zich zeer bewust dat het
Kleiwegkwartier extra aandacht nodig
heeft en besluit men tot het ontwikkelen
van een nieuwe gebiedsvisie. Aan de andere kant zijn kleine extra uitgaven voor
de buitenruimte al te veel. Onbegrijpelijk
en de oplossing is simpel. De deelgemeente moet minder geld uitgeven aan
ambtenaren, deelraadsleden en onderzoeksbureaus en meer geld aan concrete verbeteringen van de buitenruimte.
Ondanks dat onze (deel)gemeente wel
eens zijn best doet om de boel te verpesten, blijft het Kleiwegkwartier natuurlijk fantastisch. We hebben een onovertroffen ligging (dicht bij groen, stad
en alle soorten van transport). Onze
voorzieningen zijn top (ja, soms staat er
wel een winkel leeg op de Kleiweg, maar
het aanbod overstijgt nog steeds iedere
dorpsstraat met een factor twee en de
stad is heel dichtbij). Het huizenaanbod
is hier geweldig (veel particulier woningbezit leidt over het algemeen tot een
prima staat van onderhoud van jarendertig-woningen). Al dit moois hebben
we echter niet te danken aan de (deel)
gemeente, die ons blijkbaar alleen maar
ziet als melkkoe. Wij zullen het hier nog
gaan missen. Volgend jaar gaan wij verhuizen naar een nieuwbouwwijk vlakbij
(park Zestienhoven) waar geen winkel te
vinden is. Maar voor ons goed nieuws:
Er is nog meer groen dan hier, je hebt
er genoeg parkeerplekken en tot nu toe
heb ik er nog geen Stadstoezicht-helden
gezien. Voor onze boodschappen zullen
we minimaal wekelijks met veel plezier
terugkeren naar het Kleiwegkwartier.
Camiel Columnmans

Dat het enthousiasme van bestuur,
beheerders en vijwilligers én de nieuwe
formule aanslaan is goed te merken: de
bezoekersaantallen stijgen gestaag en dit
jaar hebben 117 families een abonnement
op de Torteltuin. Informatie over de
speeltuin en de activiteiten is te vinden op
www.de-torteltuin.nl. Mocht u trouwens
nog kinderen willen aanmelden voor het
halloweenfeest, bel gerust of er nog plek is:
telefoon (010) 4223983.
Op 17 november start er, in de Torteltuin,
peuterdans. Yvonne Dingjan geeft les aan
peuters van 2 tot 4 jaar op donderdagmorgen
van 9.30 u tot 10.30 u. Bij veel animo
start er een 2e groep. Aanmelden via
www.peuterdans.nl Prijs € 60,00.
Annemarie de Visser
Met een beetje geluk ontvangt u deze
Buurtkrant op vrijdag 28 oktober en
bent u net op tijd gewaarschuwd: er
kunnen vanavond engerds langs de
deur komen! Maar niet gevreesd, het is
de kinderoptocht vanuit de Torteltuin, ter
gelegenheid van Halloween. De (meeste)
griezels zijn ongevaarlijk, zeker als er iets
lekkers te halen is...
De Halloweenoptocht is er eentje van vele
activiteten die de Torteltuin organiseert, in
dit geval samen met welzijnsorganisatie
Thermiek. Sinds de herfstvakantie hebben
kinderen hard geknutseld om het clubhuis
van de Torteltuin in sfeer aan te kleden. Zodat
het op 28 oktober een super-halloweenfeest
is, met eten, drinken, verkleden, schminken,
gezelligheid en natuurlijk de optocht met
lampions.

Sinds vijf jaar geleden de toenmalige
‘Bouwspeeltuin Melanchton’ is omgedoopt
tot Torteltuin, is er veel gebouwd en
veranderd. Het mooie nieuwe clubhuis
springt het meest in het oog, maar er zijn
ook nieuwe speeltoestellen en er komt nog
meer! De peuterhoek buiten wordt ingericht
en er komen schommels en een wip, een
grote schuur voor skelters en fietsjes en een
los podium dat op de zandbak geplaatst
kan worden.
Dan kan er bijvoorbeeld
een soundmixshow of een modeshow
gehouden worden. Veel doet de Torteltuin
trouwens in samenwerking met organisaties
als Thermiek, de winkeliersvereniging en
Stichting Dock. Zo wordt de Torteltuin meer
en meer een complete speeltuin met voor elk
wat wils.

De bewoners onderbraken de presentatie
en lieten direct weten hiervan niet gediend
te zijn. Ten eerste omdat de indruk was gewekt dat er kon worden gekozen uit drie
opties. Terwijl de deelgemeente zelf al een
keuze had gemaakt. En vooral omdat de
bewoners deze bijeenkomst zinloos vonden
omdat hierbij niet integraal naar het hele
gebied werd gekeken maar alleen naar dat
basketbalveldje van het formaat postzegel.
De discussie rond de voetbalkooi (afbreken
of niet) probeerde de deelgemeente te omzeilen. Daar dachten de bewoners anders
over. De discussie rond de voetbalkooi is
nog lang niet ten einde zo werd vanuit de
zaal zelfverzekerd gemeld. In tegendeel!

De Bok kijkt met belangstelling uit naar het
vervolg
Ciska Evers

MEDEDELINGEN
VAN DE BOK

GEBIEDSVISIE KLEIWEGKWARTIER

Bewoners en ondernemers leveren
bouwstenen
Om bewoners en ondernemers te betrekken
bij deze visie is op donderdag 15 september
een informatieavond “Bouw mee aan
de toekomst van het Kleiwegkwartier!”
georganiseerd. Op deze avond heeft Bureau
Stedelijke Planning een presentatie over

De deelgemeente organiseerde op maandag 24 oktober een informatieavond over
de bestemming van het basketbalveldje
dat ligt naast de omstreden voetbalkooi
aan de Johan de Wittlaan. Daarbij werden drie mogelijke impressies gepresenteerd: Een voor louter groen, een combinatie van groen & spelen en een variant
waarbij alleen ruimte was voor speelgelegenheid. En passant werd gemeld dat de
keuze voor de tweede optie al gemaakt
was. Dit was de knuppel in het hoenderhok.

Het einddoel werd nog even duidelijk verwoord: Het basketbalveldje moet groen
worden, de voetbalkooi moet worden afgebroken en daarvoor in de plaats een eenvoudige speelvoorziening die niet aantrekkelijk
is voor overlastgevers van buiten de wijk. De
jeugd kan ook voetballen op de grasveldjes
in de omgeving. Daar is de overlastgevende
voetbalkooi helemaal niet voor nodig. De
deelgemeente had geen antwoord op de
reactie van de zaal. De avond werd daarom
afgesloten met de mededeling dat verslag
zou worden gedaan aan het Dagelijks Bestuur. De bewoners spraken nog hun waardering uit voor de inzet van de mensen van
de deelgemeente. Daarmee werd met de
stand van 2-0 voor de bewoners de avond
sportief afgesloten.

Het hele jaar door zijn er activiteiten voor
kinderen in de Torteltuin. Sportinstuif,
stoepkrijtwedstrijd, voorlezen elke eerste
woensdag van de maand en straks natuurlijk
Sint- en Kerstactiviteiten. Maar ook voor grote
mensen is de Torteltuin een gezellige plek
voor activiteiten en een praatje. Regelmatig
worden creatieve workshops gehouden,
zoals mozaïeken, sieraden maken en
herfstkrans versieren. Elke laatste vrijdag
van de maand is er Schiebroeksedag:
een laagdrempelige bijeenkomst vanaf 11
uur, met koffie, een activiteit of spelletje en
natuurlijk gezelligheid.

Op 28 september organiseerde de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek een
bijeenkomst in de Duikelaar voor bewoners en
organisaties en ondernemers uit Hillegersberg
Zuid. Omdat het dagelijks bestuur van de
deelgemeente zich bewust is van het feit dat
het Kleiwegkwartier een mooie, gevarieerde
en levendige wijk is in de deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek wil het zich inzetten
om deze wijk prettig en leefbaar te houden
voor bewoners en ondernemers. Daarom is
de deelgemeente bezig met het ontwikkelen
van een gebiedsvisie Kleiwegkwartier. Deze
visie wordt door bureau Stedelijke Planning
gemaakt en moet een stevige basis bieden
voor een duurzame en effectieve ontwikkeling
van de wijk. Als het aan de deelgemeente
ligt wordt het Kleiwegkwartier een kansrijk
gebied, waar het waard is om in te investeren.

DEELGEMEENTE MAG VAN
DE OMWONENDEN HET
HUISWERK OVERDOEN

de wijk gegeven en hebben bewoners hun
bouwstenen voor de toekomst aangeleverd.
Visievorming Kleiwegkwartier
Bureau Stedelijke Planning maakt een
afweging van de ingebrachte bouwstenen.
De bruikbare en haalbare bouwstenen
worden meegenomen in de visievorming.
De visie moet eind 2011 klaar zijn en
wordt dan bestuurlijk vastgesteld binnen
de deelgemeente. In het eerste kwartaal
van 2012 wordt de visie aan de gemeente
Rotterdam aangeboden en is dan digitaal
beschikbaar.
De BOK staat achter deze aanpak en denkt
mee, als een van de bij dit project betrokken
instanties en ondernemers.
Belangrijke punten die de BOK aan de orde
heeft gesteld zijn o.a.
1.	de toekomst van de Christus Koningkerk
(bestemmen voor schoollokalen +
gymzaal).
2.	
De kruising Rozenlaan-Kleiweg (minder
ruimte voor tram, meer voor fietsen en
auto’s)
3. RET-locaties (parkeren en groen)

4. 	Potentiële verloedering in smalle straten
(huisjesmelkers weg, meer parkeren,
subsidie voor opknappen door bewoners)
5.	
Hondenpoep (overal opruimen en
handhaven)
6. Parkeervisie
7. Groen in de wijk (meer groen)
De BOK realiseert zich dat het gaat om een
lange termijn visie, maar vindt tegelijkertijd
dat over een aantal zaken al zo lang wordt
gepraat het tijd is om over te gaan tot
actie! De BOK dringt daar dan ook bij de
deelgemeente op aan. In de Buurtkrant
houden wij u op de hoogte van de vorderingen
van de gebiedsvisie

De Buurtkrant is op zoek naar redactieleden. Kun je aardig schrijven en ben je
bereid mee te denken en je in te zetten
voor de krant neem dan contact op met
buurtkrantbok@gmail.com
Mocht je geen schrijversbloed hebben,
maar toch iets willen doen voor de krant
meld je dan aan als BEZORGER. De
Buurtkrant verschijnt 7 x per jaar. Het kost je
dus hoogstens 10 tot 12 uur per jaar.
Op woensdag 7 november wordt weer
een WIJKSPREEKUUR bij de BOK
gehouden. Je kunt dan in gesprek met een
van de leden van het Dagelijks Bestuur
van de Deelgemeente. Dit is tevens een
mooie gelegenheid om de gratis INLOOP
te bezoeken. Deze wordt elke woensdag
gehouden van 10.00 – 11.30 uur. Neem
dan ook gelijk het jaarverslag van de BOK
mee. Daarin staat alle informatie over de
activiteiten van de BOK van het afgelopen
jaar. Het jaarverslag is van dinsdag t/m
donderdag van 9.30 – 12.30 uur gratis af te
halen in de wijkwinkel, Antony Duyklaan 9.

TROUWPLANNEN?
Arian Pleizier licht de gebiedsvisie
Kleiwegkwartier toe

WWW.WEDDINGPLANIT.NL

ZOEKPLAATJE
Deze keer echt eens wat anders dan dat
u van mij bent gewend; zomaar een detail
van een blok huizen ergens in een straat.
Kijkt u maar eens goed naar die vlakke
muur tussen de woningen. Wat is daar nu
te zien, even een beetje helpen, is echt of
nep? Herkent u deze plek?
Waar is dit, wie weet hierover wat te ver-

BUURTATELIER SUCCESVOL
telier een vervolg gekregen in de vorm van
een kunstproeverij. Na het proeven aan de
kunstvorm is het altijd mogelijk om een cursus te volgen bij de kunstenaar in haar of
zijn atelier.

tellen? Heeft u er in de buurt gewoond of
woont u er nu? Stel ons niet teleur nu, 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

Vanaf eind augustus tot eind september
zijn er drie weken lang allerlei workshops
geweest in de leegstaande ruimte naast
Albert Heijn aan de Kleiweg. De ruimte
is inmiddels omgedoopt tot Buurtatelier.
In het Buurtatelier hebben diverse kunstenaars op verschillende tijdstippen
een kijkje in hun keuken gegeven door
een workshop te verzorgen. Buurtbewoners hebben op een leuke manier kennis
gemaakt met kunst.
Na het succesvolle begin heeft het Buurta-

De nieuwe serie in het Buurtatelier vindt
elke woensdag plaats van 14.00 uur tot
16.00 uur:

drama?! !
23 november surprises maken o.l.v. Ankie
Wessels van Rubbish Design, wel je eigen
cadeautje meenemen!
30 november dichten
7 december winterspektakel
14 december kookkunst, dit is de allerlaatste workshop in het huidige Buurtatelier.

2 november Ted Eggink: maak een kubus
en een piramide van een lege melkdoos en
gekleurd papier. Van deze vormen maak je
een nieuwe vorm: een huisje, een raket of
een abstract beeld.
Dinsdagavond 8 november van 19.30
-21.00 uur voor volwassenen en tieners
Kaarsenkandelaar of waxinehouder bouwen van afval en restmaterialen door Ankie
Wessels van Rubbish Design
9 november Sint Maarten met lampionnen
maken
16 november expressie, dans, theater,

Kortom een heel breed aanbod van lokale
kunstenaars voor de bewoners uit de omgeving. Opgeven is heel eenvoudig. Dagelijks via de servicebalie van Albert Heijn of
door een mail te sturen naar buurtatelierhis@gmail.com. De kosten variëren tussen
de € 2,50 en € 7,50 per workshop. Deze
kosten zijn is inclusief materialen. Op de
website vind je meer informatie over de
kunstenaars en de inhoud van de workshops:
www.buurtatelierhis.tk
Mirjam Fondse

GROOTS SINTERKLAASFEEST OP HET BERGPOLDERPLEIN!
Op Zaterdag 19 november wordt er een
groots Sinterklaasfeest georganiseerd
op het Bergpolderplein.

ANTWOORD OP ZOEKPLAATJE BK5
De heer v.d. Keur laat ons weten dat de
foto de hoge brug toont over de Rotte tussen de Bergse Linker en Rechter Rottekade, ter hoogte van de Ph. Willemstraat.
Deze brug betekent voor hem een klein
deel van zijn leven. Vanaf zijn 10e jaar
liep hij er elke week vanuit Crooswijk over
heen om te gaan zwemmen in “de Overdekte”. Er werden zwemlessen georganiseerd via de lagere scholen. Het kostte 10
cent per keer. Het geld werd geïnd door 2
onderwijzers van een school uit Crooswijk
en een uit Het Oude Noorden. Zo heeft hij
zijn zwemdiploma’s A en B behaald (1948
– 1950). Zijn vader had een vriend die
werkte op de “Blikfabriek”aan de Ph. Willemstraat/Bergse R. Rottekade. Hij woonde in de van Reijnstraat. Zowel die vriend
als hij liepen van huis naar de fabriek naar
het zwembad en ook weer terug. Later
had hij een vriend die woonde op de B.L.
Linker Rottekade. Bij de verbouwing van
zijn huis gingen ze elektromaterialen halen
bij de Technische Unie. Deze was gevestigd in de oude blikfabriek (1976). Tegenover de blikfabriek was een terrein van
A.H. de Man. In de jaren ‘80 is de blikfabriek gesloopt en het terrein van de Man is
rond 2000 opgeruimd. Op beide locaties
is nieuwbouw gepleegd. Aan de overkant
rechts was tot 2000 een manege.
Mevr. van Boven weet nog toe te voegen
dat de brug in de volksmond “De Hoge
Brug” genoemd wordt. Zij meldt dat je als
je op de brug staat een prachtig uitzicht
hebt over de rivier de Rotte, waar Rotterdam zijn naam aan ontleent. Op de foto
lijkt de brug niet zo hoog, maar het is hard
trappen als je op de fiets de brug op gaat.
Maar aan de andere kant er vanaf ‘sjezen’
is o zo heerlijk!
C. en M. van Herk kunnen het zoekplaatje
dikwijls wel thuisbrengen, maar reageren
niet altijd omdat ze dachten dat er wel
meerdere inzendingen zouden zijn. Ze
hebben deze keer besloten ons te laten
weten dat het om de PhilipsWillembrug
aan de Rotte gaat. Het is volgens hen wel
een foto van een paar jaar geleden. Er
staan nu portalen op waardoor er geen
(te) zware voertuigen meer over kunnen.
De foto is genomen vanaf de flat aan de
Bergse Rechter Rottekade. Deze flat is op
de plaats gekomen waar van oorsprong
de ‘blikfabriek’ van Van Leer is geweest
en later De Technische Unie. Zij weten ook

nog te vertellen dat op de achtergrond
achter het witte huis een worstenmakerij
was en rechts het grote gebouw van de
failliet gegane Manege Hillegersberg waar
nu PaintBal e.d. kan worden gedaan.
Stef Stolk voegt nog toe dat het om een
ijzeren brug gaat met in de verte de spoorlijn naar Gouda en de Rijksweg A20. Op
de plek van waaruit deze foto is gemaakt
werden tijdens zijn jeugd in de 50- en 60er jaren conservenblikken gemaakt. De fabriek werd rond 1990 gesloopt en op het
terrein werden woningen gebouwd.
Mevr. A.C.A Vroegop laat ons weten dat
dit zoekplaatje een hele goede herinnering is aan haar jeugd. Haar grootouders
woonden in het witte huis rechts op de
foto, dat begin 1900 gebouwd is.
In het huis en op het terrein achter het huis
heeft zij menig keer gelogeerd en in vakanties met vriendinnetjes gespeeld. Op
het daarachter gelegen terrein had haar
grootvader een vleeswarenfabriek samen
met drie zoons waarvan één haar vader
was.
Na het bombardement op Rotterdam, in
mei 1940, kwam er een stroom vluchtelingen vanuit het centrum over de Bergse
linker Rottekade. Een aantal heeft in de
koelkelders onder de fabriek een tijdelijk
onderdak gevonden voordat zij verder
trokken.
De fabriek heeft bestaan tot eind jaren 80.
Er werd 6 dagen per week hard gewerkt.
Hierna heeft de nieuwe eigenaar er een
autobedrijf gevestigd en is het huis wit
geverfd.
Aan de rechterzijde van het huis zat een
aannemersbedrijf en daar pal naast de
Manege Hillegersberg die in de oorlog
door de Duitser gevorderd werd en als
onderkomen voor een grote groep Duitse
soldaten gebruikt werd.
Na loting heeft Mevr. Vroegop de cadeaubon gewonnen. Zij kan deze afhalen bij
het kantoor van de BOK.

Vanaf 13.30 uur zijn alle kinderen van harte
welkom in de tent. Om 14.00 uur begint het
feest. In afwachting van de komst van Sinterklaas is er een spannende, hippe, interactieve en muzikale theatershow voor kids
& ouders!
Achteroverhangen is er niet meer bij! Iedereen doet mee met deze knotsgekke en interactieve show, waarbij de kinderen en hun
ouders ervoor moeten zorgen dat de Sint
dit jaar ook daadwerkelijk komt.
Zo moet er een speciaal lied worden geoefend, dansjes wordeningestudeerd en vinden er diverse wedstrijdjes plaats.

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

Lathyrusplein 3a 3051 TL Rotterdam

010 - 2653510

f.bergman@planet.nl
Uw instrument vakkundig gestemd!
Ook voor alle reparaties en onderhoud.

Maar…. als de Sint op tijd komt heeft hij in
ieder geval voor alle kinderen een cadeautje
bij zich en zal hij de 1e prijzen uitreiken van
de kleurwedstrijd die in de weken vooraf aan
het feest wordt gehouden. Kinderen kunnen
de kleurplaten vanaf 1 november afhalen bij
de deelnemende winkeliers.
Het feest is georganiseerd door het Sinterklaascomité bestaande uit Ondernemersvereniging OK en de BOK.
(Kids DJ was eerder te bewonderen tijdens
de live intocht van Sinterklaas in Harderwijk)

ALLE KIDSACTIVITEITEN IN DE BUURT OP ÉÉN WEBSITE!
we kennis met de wereld van en met kinderen. Zo dacht ik dat hij ze geweldig zou
vinden, die gloednieuwe speeltoestellen
op de dijk van onze wijk, maar ze waren
voor de ondernemende peuter toch nog
wat te gewaagd. Twee jaar geleden werden
we zelf ouders en toen wij vorig jaar onze
zoon meenamen naar de speeltuin in de
straat, bleek deze toch niet zo peuterproof
als we als kersverse ouders dachten; de
schommels hebben geen ‘kleine-kinderzitjes’, het houten huisje staat op palen van
anderhalve meter hoog en we moesten de
kleine man goed in de gaten houden om
te voorkomen dat hij het vieze zand in zijn
mond stopte. Het nabijgelegen grasveld
was ‘veiliger’, maar veel minder leuk en uitdagend,” aldus Gaby.

gediplomeerd pianostemmer & technicus

de pianostemmer

met een vrolijke muzikale noot met als belangrijkste vraag………. zal de Sint nog wel
op tijd komen … ?

EINDELIJK…

Het is een regenachtige, doordeweekse
dag en je hebt de kinderen thuis. Een
leuke binnenactiviteit in de buurt zou
een welkome afleiding zijn. Of je bent
opa en oma en past een dagje op de
kleinkinderen. Het is lekker weer, maar
om nu weer naar hetzelfde speeltuintje
om de hoek te gaan waar de oudste al
tijden op uitgekeken is … maar waar in
de buurt zou dan wel een leuke speeltuin zijn? Speleninhillegersberg.nl biedt
uitkomst!

Frank Bergman

Het wordt vooral een interactief spektakel

Peuter- en kleuterproof
Bedenker en bouwer van de website is
Gaby Eenschoten. De 38-jarige moeder
van een zoon van twee en sinds begin dit
jaar zelfstandig ondernemer, maakte de
website vanuit haar eigen behoefte. “Toen
ik tien jaar geleden met mijn partner in
Nieuw-Terbregge kwam wonen, hadden
we nog geen kinderen. We werkten beiden
fulltime en waren meer weg dan thuis. Toen
we een paar jaar later af en toe mijn neefje
een dagje over de vloer kregen, maakten

Gaby vroeg zich af of er in de buurt andere
speeltuintjes zouden zijn die meer geschikt
zijn voor (kleine) peuters. Toen zij op een
dag in de bus naar het Alexandrium zat, viel
haar oog op een speeltuintje in Ommoord
met ideale speeltoestellen voor kleine kinderen. Ze zijn er dus wel! Zo ontstond het
idee om een website te maken waarop alle
speeltuinen in de deelgemeente vermeld
konden worden. Compleet met adres,
foto(‘s), overzicht van de speelmogelijkheden en voor welke leeftijdscategorie deze
speeltuin geschikt is.
Waarom Spelen in Hillegerberg.nl?
“Hoe meer ik er mee bezig was, hoe meer
ideeën ik kreeg,” vervolgt Gaby. “Spelen is
natuurlijk meer dan spelen in de speeltuin
en ik besloot dat alle kinderactiviteiten in
de deelgemeente, georganiseerd door iedereen ( de gemeente, een speeltuinvereniging, school of bewoners) ook op deze
website vermeld moesten worden. Op die
manier wordt de website een plek waar je
alle informatie kunt vinden over activiteiten
die je met kinderen in de buurt kunt doen.
Binnen of buiten”

Up to date krijgen en houden
Inmiddels is het maanden later en is de
website in grote lijnen klaar. Diverse partijen zijn aangeschreven met de vraag hun
activiteitenagenda aan te leveren. De reacties zijn zeer positief. Het is echter de vraag
of Gaby alle partijen die (weleens) wat organiseren in onze deelgemeente bereikt
heeft. Bovendien is de website natuurlijk
nooit af, want hij moet actueel worden en
blijven! “En dat kan ik alleen met de medewerking van zoveel mogelijk mensen uit de
buurt”, benadrukt Gaby. “Ik kan onmogelijk
achter alle activiteiten komen die er op kleine of grote schaal georganiseerd worden,
dus wie iets weet wat een aanvulling is voor
de website … bel of mail mij!”
Uitgebreider zoeken
Wanneer de website officieel online is,
gaat het verder ontwikkelen van de website
door. “Zo wil ik in de toekomst een uitgebreidere zoekfunctie, zodat je kunt zoeken
op een bepaald soort activiteit, in een bepaalde leeftijdscategorie of een bepaalde
organisatie. Ik wil misschien ook foto’s
van evenementen en activiteiten online
plaatsen, een forum en natuurlijk zoveel
mogelijk, ook meer commerciële, partijen
geïnteresseerd krijgen voor de website,”
vertelt Gaby. De website heeft zij nu geheel
in haar eigen tijd en met haar eigen inzet
ontwikkeld.
www.speleninhillegersberg.nl gaat officieel 1 november online, maar neem alvast
een kijkje voor een eerste indruk. Bezoek
ook de facebookpagina: https://www.facebook.com/SpeleninHIS en ‘like ons’. De
website zal de komende maanden verder
aangevuld worden met informatie over
speeltuinen en activiteiten. Via Facebook
proberen we alle ‘fans’ op de hoogte houden van de ontwikkelingen en horen we
natuurlijk graag wat we nog moeten verbeteren, toevoegen of veranderen.”
Mirjam Fondse

NEEM VAKER EEN BLOEMETJE MEE...

Op 10 november a.s. opent the Flower
Factory officieel zijn deuren. Waar voorheen galerie Le Tableau gehuisvest was
herrijst nu langzamerhand een prachtige
bloemen- en plantenwinkel. Op het moment van mijn bezoek wordt er nog druk
getimmerd en verbouwd.
De eigenaren, Wilko en Saskia de Groot,
zijn druk bezig om het ingewikkelde kassasysteem onder de knie te krijgen. Ondanks
de drukte en lawaai nemen zij toch even
de tijd om alvast een tipje van de sluier te
lichten.

Wilko en Saskia komen zelf uit Spijkenisse.
Hij is 20 jaar meesterbinder en zij was tot
voor kort werkzaam als groepleidster in een
jeugdinrichting. Na het vinden van een geschikte ruimte op een goede locatie zijn ze
samen deze Flower Factory gestart.
Saskia doet de verkoop en Wilko maakt op
professionele wijze de bloemen op. Ook al
is er nu nog niet veel aan bloemen en planten te zien, het toekomstige assortiment
klinkt veelbelovend. Bloemen, planten,
luxe vazen en aardewerk. Ook kan men er
terecht voor bruidswerk, rouwstukken en
bedrijfsabonnementen.
De enorme ruimte is in ieder geval uitstekend geschikt voor the Flower Factory. Een
strakke zwarte tegelvloer, moderne witte
kasten en vooral veel licht. Saskia vertelt
dat de winkel in twee ruimtes zal worden
ingedeeld. Als mensen voor een rouwarrangement komen is het mogelijk om samen in
een apart hoekje te gaan zitten. Voor de
klanten is er een kopje koffie of thee.
The Flower Factory zal een moderne, luxe
uitstraling krijgen met betaalbare prijzen. De

service staat in een hoog vaandel. Warmte,
gezelligheid en een laagdrempelige sfeer.
Met dat concept moet het lukken! Aan de
enthousiaste eigenaren zal het zeker niet
liggen. Saskia en Wilko staan in de startblokken om hun Flower Factory te kunnen
presenteren. Mede dankzij de positieve reacties van de wijkbewoners voelen zij zich
hartelijk welkom in deze gezellige buurt en
zullen ze alles doen om u prettig en vakkundig te helpen. Kom maar binnenwandelen
om de sfeer te proeven, te kijken en te kopen.
(Deze weken zullen flyers worden uitgedeeld waarmee men kans maakt op mooie
prijzen. Houd uw brievenbus in de gaten!)

The Flower Factory
Straatweg 59-61
010-7532043
info@the-flower-factory.nl
aan de website wordt momenteel gewerkt

Marjolein Tan

LEKKER LANDELIJK IN HET KLEIWEGKWARTIER…
DE WITTE LELIE, AMBACHTELIJKE PRODUCTEN.

Sinds begin oktober hebben Ronald en
Carla Mullié, eigenaren van de Witte Lelie en winnaar van de ondernemersprijs
JOPWG 2011, hun intrede gedaan in
onze wijk. Zij verkopen hun ambachtelijke producten bij Albert Heijn de Wolf.
Het hele assortiment bestaat uit een twintigtal soorten en smaken. De verleidelijke
potjes chutney, jams en piccalilly staan
in een houten kast. Allemaal duidelijk
herkenbaar aan het etiket met een witte
lelie. Alle producten komen uit hun eigen
keuken in Maasland. En de glazen potten
worden door de net zo enthousiaste omgeving keurig aangeleverd.
Het gesprek met dit dynamische ondernemerskoppel is al een feestje op zich.
Eigenlijk hoef ik niets te vragen. Carla is
een spraakwaterval en Ronald vult haar als
vanzelf aan. Deze mensen hebben echt
een passie voor hun producten. Ze zijn in
2009 begonnen met een winkel en theetuin
in Schipluiden waar ze hun zelfgemaakte
jam door de klanten lieten proeven. Daarna
werden de eerste potjes chutneys al snel
verkocht en de glazen potten werden door
de net zo enthousiaste omgeving keurig
aangeleverd. Later kwamen daar lekkere likeurtjes bij. Zoals Heeren van Maeslant! Dat
is een mooie kruidenbitter die volgens Ronald absoluut naar meer proeft! Eind 2010
kwamen ze voor een keuze te staan. Of een
uitbreiding van de theetuin of zich helemaal
gaan richten op de ambachtelijke producten. Mede door de vele lovende reacties

besloten ze hun producten grootschaliger
op de markt te brengen. Albert Heijn in
Maasland was de eerste die aanbood om
het assortiment van de Witte Lelie te gaan
verkopen.
Er is veel vraag naar ambachtelijke producten. Mensen zijn in deze tijden zeer bewust
bezig met gezond eten. De Witte Lelie biedt
een professioneel assortiment. Alles is
gewaarborgd en voldoet aan de normen.
Daarbij is het van goede kwaliteit!

appelchutney. Het recept sluit af met een
weddenschap en die wordt door de Witte
Lelie gewonnen….ze hebben gelijk, iedereen wil nog een bordje!

De Witte Lelie is de naam is van een veld in
de buurt van Maasland. Maar ook het wapen van Schipluiden bestaat uit 3 Franse
lelies. Dat leek hen een mooi symbool voor
de homemade producten. Inmiddels hebben ze met hun frambozenjam de Gouden
Lelie gewonnen.
Het assortiment wordt intussen verkocht in
een flink aantal supermarkten in het Westland, Midden Delfland en Maassluis. Ook
de vestiging van AH de Wolf in Schiedam
komt daarbij. Momenteel rijdt het promotieteam van De Witte Lelie een Lekker landelijk
Tour. Westland, Midden Delfland, Maassluis,
Schiedam en Rotterdam worden vanaf oktober bezocht. Met een grote aardbei op het
dak van de auto wordt aandacht gevraagd
voor hun 100% natuurlijke producten.
Na afscheid van Ronald en Carla te hebben genomen gris ik nog snel een receptje mee. Ik kies voor de kip-kerrie rijst met

De Witte Lelie verzorgt ook homeparties bij
u thuis. Voor inlichtingen:
06-20840475
of email : de.witte.lelie@hotmail.com
Leuke filmpjes staan op: www.youtube.nl
(kanaal: CarlaenRonald)
Website is in de maak

BEJAARD ECHTPAAR OPGELICHT MET BABBELTRUC
Een bejaard echtpaar is onlangs voor duizenden euro’s opgelicht
De oplichter, een Ierse man die enkel Engels
spreekt, bood aan voor een schappelijk bedrag de buitenzijde van het huis te reinigen.
Voor € 400,- zou hij de voor- en achterzijde
laten schoonspuiten. Een redelijk bedrag
dacht de eigenaar van het huis. Toen de
Ierse man echter ook de tuinzijde bekeek,
ontdekte hij problemen aan het huis. Er zou
waterschade zijn en ook de isolatie was niet
op orde. Hij offreerde mondeling een nieuw
bedrag van meer dan € 10.000,-. Ze konden meteen beginnen maar de Ier wilde wel
graag een voorschot van de helft om materiaal aan te schaffen. Het echtpaar is toen direct diezelfde dag naar de bank gegaan om
dit bedrag contant te halen. Ondertussen
waren een paar Ieren aan de slag gegaan
met het schoonspuiten van de voorzijde van
het huis. Na overhandiging van het bedrag
is de Ier verdwenen. Het echtpaar heeft
geen naam, geen telefoonnummer en geen
kopie van het getekende contract.
De volgende dag kwamen er Oost-Europese mensen langs om aan de achterzijde van
het huis te gaan werken. Met de hand bikten zij de voegen los. Ondertussen had het
echtpaar gesproken met één van hun kinderen. Zij rook direct onraad en schakelde de
politie in. De politie was snel ter plekke. De
huiseigenaar sommeerde de Letten om het
werk te staken en hun baas te bellen. Terwijl
het bejaarde echtpaar en de politieagent
aan het wachten waren op het telefoontje
van de Ierse man, zijn de Letten er vandoor
gegaan. Ze hebben hun spullen achter gelaten, maar deze spullen dekken niet het betaalde bedrag. Na twee weken zijn er Letten
noch een Ier gesignaleerd. Het werk is niet
voltooid en het bejaarde echtpaar kan naar
hun geld fluiten! Totaal overdonderd zijn ze
door deze oplichtingsactie. In het Kleiwegkwartier is deze groep mensen niet actief.
De verhalen die hier in de buurt in het rond
gaan zijn over schilders en schoorsteenvegers.
Wat te doen bij een dergelijke ‘overval’?
Vraag bedenktijd! (Tenzij je meer dan
€ 10.000,- zonder problemen kan ophoesten, spek dan vooral de Ierse persoonlijke
micro economie). Vraag een offerte aan en
zet vooral niet direct je handtekening. Vraag
een telefoonnummer en een naam van het
bedrijf en referenties van andere klanten.
Onderhandel over de prijs als deze te hoog
is naar eigen inzicht. Bedenk dat je hier

niet om hebt gevraagd; de man is langs de
deuren gegaan en heeft zijn diensten aangeboden. Ook al kan iemand betrouwbaar
overkomen en heeft hij een zielig persoonlijk
verhaal; ga er niet op in!
Tips vanuit de politie en het ouderenwerk:
als er aangebeld wordt of je krijgt telefoon:
Je hoeft niet open te doen of op te nemen.
Officiële instanties, banken, verzekeringsmaatschappijen bellen nooit in de avond op
en komen niet ’s avonds langs. Onlangs is
een mijnheer in deze buurt ’s nachts opgebeld door een zogenaamde verzekeringsmaatschappij vanwege een ongeluk. Deze
mijnheer was eerder die nacht gebeld door
een mijnheer dat hij tegen zijn auto was gereden. Gelukkig is hij er niet op ingegaan
maar het geeft wel aan hoe creatief de oplichters te werk gaan.
In deze deelgemeente wordt geen weerbaarheidtraining gegeven door het ouderenwerk van Thermiek. Mogelijk wel in de
toekomst maar dit jaar niet. Thermiek heeft
vorige jaar op drie plaatsen voorlichting gegeven over babbeltrucs. Een daarvan was
in de Kleijburg en deze was goed bezocht.
Dus houd de informatie hierover in de gaten.
“U kunt ook contact opnemen met uw wijkagent will.stolzenbach@rijnmond.politie.nl
en/of het wijkteam, bel dan 0900 - 8844
(lokaal tarief) en vraag naar wijkagent Stolzenbach bureau Noord. Indien uw wijkagent
afwezig is, kunt u ook geholpen worden
door een andere politiemedewerker.” Deze
kan eventueel ook uw boodschap doorgeven aan de wijkagent. Informatie over babbeltrucs is ook te vinden op www.rotterdam.
nl/voorkom_babbeltrucs__Rotterdam/Rijnmond/preventietips/babbeltrucs
Advies van Wil Stolzenbach: mochten
mensen slachtoffer zijn geworden van
een babbeltruc en het is nog steeds
recent (bv op heterdaad of na enkele
uren): BEL DIRECT DE POLITIE MIDDELS 112! maar al te vaak krijgen wij
een belletje van een slachtoffer die aangeeft dat hij of zij 3 dagen geleden in de
woning bestolen is. Vaak weten mensen
dan geen signalementen meer of andere
cruciale informatie. Dit willen wij zo snel
mogelijk weten zodat er direct gezocht
kan worden naar de daders.

Mirjam Fondse

KNUFFELS VOOR KIKA

Marjolein Tan

GROOTSCHEEPSE RENOVATIE ORANJEKERK AFGEROND
Het orgel is gerenoveerd, hiervoor is een aparte werkgroep in het leven geroepen. En wat
ook bijzonder is het gebrandschilderde raam,
gemaakt door Marius Richter, is verplaatst
naar de achterwand van de kerkzaal. Het
raam was uit zicht verdwenen bij het verwijderen van de kopgalerij. Er zijn destijds kleine
zaaltjes gemaakt. Inmiddels is het raam gedemonteerd en opgeknapt en zit dit stevig in de
achterwand en weer voor iedereen zichtbaar.
Na vier jaar heel hard werken door vele vrijwilligers is de renovatie van de Oranjekerk afgerond. Zes jaar geleden zijn de voorbereidingen gestart voor het opknappen van de kerk.
De laatste renovatie had plaatsgevonden in
1971. Dit was duidelijk te merken in het verouderde interieur van de kerk met veel bruin
en bijvoorbeeld de harmonica tussenwand.
De leden van de kerk hebben drie werkgroepen gevormd die ieder heel hard aan de slag
zijn gegaan. Een van de actieve leden van de
werkgroep voor de grondige opknapbeurt is
de heer Hoek. De heer Hoek heb ik (telefonisch) gesproken over alle werkzaamheden
die er sinds de afgelopen tijd zijn gebeurd.
Het was snel opgenoemd maar het heeft
heel veel tijd en energie van alle vrijwilligers
gekost. Een korte opsomming; de muren zijn
gewit, het plafond is geverfd, de front kerk is
gemoderniseerd, het podium is vergroot en
omhoog gebracht, er is een nieuwe geluiddichte scheidingswand tussen de kerkzaal en
de koffieruimte, nieuwe vloerbedekking, nieuw
meubilair, de verlichting is aangepast en de
preekstoel is opgeknapt.

De heer Hoek vertelde dat ongeveer 80%
van al het werk uitgevoerd is door vele vrijwilligers. Het aantal uren dat in de verbouwing
is gaan zitten, is niet meer te tellen. “het was
veel praten, veel regelen maar ik heb een hele
leuke tijd gehad” aldus de heer Hoek. Waar
hij erg trots op is, is het feit dat alles binnen
de begroting is gebleven ondanks enkele
forse uitschieters die niet voorzien waren. Enkele deelprojecten zijn uitbesteed aan externe
bedrijven maar het merendeel van het werk is
door de vele handen uitgevoerd. Alleen al aan
het verwijderen van de vloer hebben dertig
mensen meegewerkt in drie ploegendiensten.
Binnen een week was de enorme vloer eruit
gesloopt, had het bedrijf de nieuwe vloer erin
gelegd en stonden op vrijdag alle stoelen en
tafels weer op hun plek. De kosten voor het
opknappen van de kerk zijn o.a. gefinancierd
door de verkoop van een andere kerk in
Schiebroek en diverse fondsen.
Eén van de andere positieve wendingen aan
de verbouwing is de versterkte band tussen

alle actieve leden van de Oranjekerk. Alles is
gefaseerd en voorzichtig aangepakt en iedereen is erg tevreden over het resultaat. Ze hebben geen negatieve reacties gehoord op de
verbouwing zowel uit de leden van de kerk, de
gebruikers van de kerk, als de omgeving. Behalve voor de kerkdiensten, waarbij elke zondag zo’n 80 tot 100 mensen de kerk bezoeken, wordt de Oranjekerk ook gebruikt door
diverse verenigingen als Verenigingen van
eigen huis, de bewonersvereniging en koren.
Mocht u als vereniging gebruik willen maken
van deze fraai opgeknapte Oranjekerk, dan
kunt u altijd contact opnemen met de koster,
de heer Steven de Jong.
Mirjam Fondse

Sommige buurtbewoners hebben een bijzondere passie. Esmeralda Proost heeft
een passie voor Kika. De buurtkrant was
nieuwsgierig en sprak met Esmeralda.
“Er zijn nog steeds kinderen die kanker krijgen. En dat mag niet. Kinderen en kanker
passen niet bij elkaar. Daarom wil ik dat er
onderzoek gedaan blijft worden naar het
voorkomen van kinderkanker. Kika zamelt
geld in voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Geen kinderkanker meer is het ultieme doel. Maar ook onderzoek naar minder pijn en bijwerkingen bij behandelingen
wordt door KiKa ondersteund.
In deze tijd van crisis en bezuinigingen is het
ook voor goede doelen moeilijker om geld
op te halen. Mensen willen niet meer doneren of doen dat alleen als ze er wat voor
terug krijgen. Daarom wil ik knuffels verkopen voor jonge kinderen. Voordat ik kan verkopen moeten ze wel gemaakt worden. Als
eerste stap heb ik vijftien knuffels ontworpen
met geometrische vormen. Kubusjes, rondjes en zo. Samen met vrienden en familie
ga ik de knuffels in elkaar naaien. Daarvoor
is materiaal nodig. Veel mensen hebben
nog restjes stof en knoopjes ongebruikt op

zolder liggen. Als ze die aan ons willen geven
steunen ze er ook KiKa mee. Mijn knuffels
zijn eenvoudig in elkaar te naaien. Per knuffel een uurtje werk ongeveer. Ze zijn leuk om
te zien en door het gebruik van verschillende stoffen zijn ze spannend voor kinderen.
Hergebruik van materialen vind ik belangrijk. Dit is beter voor de portemonnee en
het milieu. Op termijn wil ik een eigen zaak
starten met opknappen van oude meubels
en zo. Er wordt veel te veel zomaar weggegooid. Daar moeten we vanaf. Mijn eigen
zaak komt later, eerst werk ik voor Kika!
In onze buurt wil ik winkeliers en stichtingen
vragen te helpen met verkoop van de knuffels. Ik doe een oproep aan hen om er een
aantal te kopen voor doorverkoop. Of dat
ik er een aantal kosteloos in hun winkel te
koop mag zetten.
De opbrengst gaat naar Kika. Volgend jaar
wil ik een mooie cheque overhandigen. Ik
hoop dat de buurtkrant daar ook weer bij is.”
Heeft u nog materialen voor Esmeralda?
Stuur een mailtje naar info@oncemorewithfeeling.nl. komt ze graag bij u ophalen.
Ciska Evers

REACTIES OP ARTIKEL OVER A20
Op het artikel in de Buurtkrant over de A20 hebben
wij 2 reacties ontvangen.
De ene van iemand die erg blij was met het artikel en die
zich al langer afvroeg hoe het kan dat het experiment
van 80 km. (wat aangetoond heeft dat te bereiken wat
men wilde n.l. schoner en veiliger), zo maar ineens veranderd kan worden. Naar zijn idee is dit een jopie -popie maatregel die rationele gronden voorbij gaat. Maar hij
vindt het ergste is nog dat dat kan, maar is wel blij dat
hij zijn weerzin hiertegen kan uitdrukken. Hij vraagt zich
af of het goed zou zijn om een keer alle onderzoeken
nog eens te benoemen van het experiment van 80 km.

FOTOBOEK HILLEGERSBERG
IN DE 20E EEUW
Op zaterdag 8 oktober werd het 1e exemplaar van
het fotoboek Hillegersberg in de 20e eeuw door
de samenstellers, Tinus en Bep den Does, aangeboden aan Burgemeester Aboutaleb. De overhandiging vond plaats tijdens de opening van een
fototentoonstelling over Hillegersberg in de Hillegondakerk.

Kleiweg 26N, 3052 GR Rotterdam

telefoon 010 4223095

www.andrestapijthuis.nl

De andere reactie was van iemand die het artikel met
verbazing had gelezen. Hij vond dat de hele situatie
over de A20 wel heel eenzijdig werd belicht en dat de
buurtkrant zich vooral moet richten op het Kleiwegkwartier en ervoor moet waken een politiek kwartier te worden!
De regel ‘hogere snelheid waar het kan’ is z.i. zeker
ook op de A20 van toepassing in de zomermaanden,
wanneer het verkeersaanbod nu eenmaal minder is.
Natuurlijk zal een fractievoorzitter van Groen Links desgevraagd het plan met zijn pijlen beschieten, maar hij
stelt voor in een volgende uitgave eens met de fractie
van de VVD te spreken. Hij is ervan overtuigd dat de
fractievoorzitter een heel ander beeld zal schetsen.
Namen en adressen bij de redactie bekend

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

Het boek omvat 220 foto’s uit de periode van 1900
tot 2011. Het echtpaar De Does neemt de lezers
mee voor een visuele wandeling door de wijk. Verschillende bewoners uit het Kleiwegkwartier hebben hun bijdrage aan het boek geleverd. Het is
voor € 29.95 te koop bij de boekhandel of te bestellen bij Tinus en Bep Den Does, tel. 010 4855318
of 06 17821606
(ISBN 978-90-5534-278-5). www.deboektant.nl

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

Noot van de redactie:
De redactie heeft zich met dit artikel niet in de
politieke besluitvorming willen mengen, maar heeft
dit geplaatst uit bezorgdheid voor de eventuele gevolgen van een toename aan geluidshinder en fijnstof voor het Kleiwegkwartier.

Rijwielstalling

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam
Telefoon: 010 4611295

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.

Openingstijden:
ma t/m donderdag 9.00 tot 18.00
vrijdag van 9.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 17.00

Wilt u meer weten over deze aanwinst in
de wijk neem dan contact op met Janus
Somers, telefoon 0655831908

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

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

Basis Zdrave
Praktijk voor
Fysiotherapie Mw.P.N.Leone
Fysiotherapie / McKenzie Therapie
Oedeem Therapie / Lymfedrainage
Medische Fitness Training

INFORMATIE
BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter),
John Hokke, Michiel van Berkel en
Geer Meershoek
KANTOOR BOK,
WIJKWINKEL en REDACTIE
Antony Duyklaan 9, 3051 HA R’dam
tel: 422 44 45

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.
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Kleiweg Tweewielers de enige echte
fietsen maker in het Kleiweg kwartier.
Dealer van:
Gazelle
Trek
Batavus
Sparta
Natuurlijk ook voor reparatie.
Tot ziens in onze winkel!
Kleiweg Tweewielers
info@kleiwegtweewielers.nl
Kleiweg 167
3051 GP ROTTERDAM
Tel 010 4183964
www.kleiwegtweewielers.nl

Angels Jeans • Bandolera • Blaf
Marsh • Nick • Rinascimento
Poools • Transmission • Zi-Zo
Zo-Zo • Sophia Perla

GALAXY MODE
Kleiweg 24 ROTTERDAM Tel 010 4 18 48 47

WWW.GALAXYMODE.NL

OPENINGSTIJDEN DI T/M VR VAN 10.00 – 17.30 UUR
ZATERDAG VAN 10.00 – 17.00 UUR

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,
Geer Meershoek (coördinator)
Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk:
29 november 2011
e-mail: buurtkrantbok@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl
Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Sander Kruit
Druk: Goos Communicatiemakers,
Ouderkerk aan den IJssel
Overige informatie is te vinden op de
website van de BOK
www.bokrotterdam.nl

