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CAPELLE AANDEN IJSSEL
Kerst in deMorgenster
In de Morgenster aan de Spoor-
laan wordt op kerstavond een
kerknachtdienst gehouden. Het
thema van de dienst is een
Nieuw Begin. Ds. Luci Schermers
gaat voor en het koor Anthem uit
Nieuwerkerk aan den IJssel ver-
leent zijn medewerking. Voor de
dienst worden al bekende kerst-
liederen gezongen. De dienst in
de Morgenster begint om 22.00
uur.

KRALINGEN
Nieuwe fotowebsite
‘Kralingen van toen’
De gepensioneerde Rotterdamse
publicist en fotograaf Leo van
Hoek heeft een fotoweblog op in-
ternet gezet met de naam ‘Kralin-
gen van Toen’. De samensteller,
zelf van origine een Crooswijker,
biedt de bezoeker van de webpa-
gina een ‘fotowandeling’ door de
hele wijk. Aan bod komen onder
meer het oude Jaffa met de
Goudse Rijweg en de Vlietlaan,
Avenue Concordia, de Lusthof-
straat en de Oude Plantage. De
hele tocht is te zien op het inter-
netadres http://www.kralingen-
vantoen.blogspot.com.

KRIMPENERWAARD
Openbaremuziekles
in Lekkerkerk
Muziekvereniging Lekkerkerk
verzorgt op woensdag 5 januari
een proefles Algemene Muzikale
Vorming. De les vindt plaats tus-
sen16.00 en 17.00 uur in de
Trouwzaal van Amicitia in Lek-
kerkerk. Tijdens de cursus ont-
wikkelen de leerlingen een muzi-
kaal gehoor en gevoel voor ritme.
Verder kunnen zij ervaren hoe
leuk het is om met muziek bezig
te zijn. De AMV-cursus kan die-
nen als opstap naar het instru-
mentaal onderwijs en het spelen
in een orkest. De ideale leeftijd
om met AMV te beginnen is 7 of
8 jaar. De reguliere lessen starten
op woensdag 12 januari, en
duren van 16.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden voor de proefles kan
bij Elly Booy op het telefoonnum-
mer 0180-663814 of
booy2@kpnplanet.nl.

NESSELANDE
Lampionnentocht
In Nesselande wordt vrijdag een
lampionnentocht gehouden.
Vanaf 18.00 uur kunnen bewo-
ners een lampion ophalen op het
pleintje voor De Knoop aan de
Robert van ’t Hofstraat. De op-
tocht begint rond 18.15 uur.

Kerstknutselen
Kinderen tussen de 4 en 9 jaar
kunnen donderdag tussen 11.00
en 12.00 uur een kerstkrans
maken in De Kristal aan de Cy-
pruslaan 404 in Nesselande. En
op dinsdag 28 december kunnen
zij tussen 13.30 en 14.30 uur hun

eigen kalender voor 2011 maken.
Beide knutselactiviteiten kosten
twee euro.

PRINSALEXANDERNOORD
Expositie van
Eritrese kunstenaar
In wijkcentrum Romeynshof in
de wijk Ommoord vindt van 3 ja-
nuari 2011 tot en met 28 Januari
een expositie van de van oor-
sprong Eritrese Giorgio Habte-
mariam plaats. Het werk van
Habtemariam werk is groten-
deels gemaakt met acrylverf
waarmee hij portretten, abstracte
en surrealistische schilderijen
maakt.

Kerstmiddag in
Charles Dickenssfeer
Vanmiddag zijn 55-plussers vanaf
13.30 uur welkom in de Ro-
meynshof voor een kerstmiddag.
Er is een kerstbingo, live muziek,
een kennisquiz en een hapje en
een drankje. De Romeynshof is
dezer weken omgetoverd tot een
Charles Dickens-decor. Een toe-
gangskaartje kost vijf euro, Aafje-
en Rotterdampashouders betalen
vier euro. De Romeynshof ligt
aan de Stresemannplaats 8 in
Ommoord.

PRINS ALEXANDER ZUID
Kerstdisco voor
kinderen in Prinsenland
In activiteitencentrum Zjaak is
morgen een disco voor kinderen
van tussen de 4 en 12 jaar oud.
Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn de
kinderen welkom aan de Maria
Wesselingstraat 8 in Prinsenland.
De entree is 1 euro.

ZUIDPLAS
Oldtimers centraal op
expositie in galerie
Tot en met 1 februari 2011 is in
Galerie Atelier Gielen in Nieu-
werkerk de expositie ‘Oldtimers’
van Irina van den Broek-Volova
te zien. Deze Russische woont
sinds twintig jaar in Nederland.
Galerie Atelier Gielen is geopend
op donderdag en vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag
van 10.00 tot 14.00 uur en op an-
dere dagen op afspraak.

Mobiele zuiger
voor hondenpoep
Wethouder Arjen Hazelebach
(PvdA) wil een mobiele honden-
poepzuiger aanschaffen. Daar-
mee moeten niet opgeruimde
hondendrollen worden wegge-
werkt. Dat staat in de nieuwe
hondenpoepnota waar de wet-
houder momenteel de hand aan
legt. Hoewel volgens hem veel
poep al wordt opgeruimd door
baasjes, blijft er tot ergernis van
veel bewoners altijd een aantal
drollen liggen. Die kunnen dus
met de zuiger worden wegge-
haald.

uw buurt in de krant

Nieuws uit uw buurt?
Deze rubriek verschijnt van dinsdag tot en met zaterdag. Heeft u
ook nieuwtjes? Mail naar rd.oost@ad.nl of bel 010-4004369.

Het kantoorpand, waar in het ver-
leden Zalmhof Muys en Royal Has-
koning zaten, staat al enige tijd
leeg. Door het gebouw nu voor een
klein extra bedrag aan te bieden
met een levende gevel, moet het
voor bedrijven aantrekkelijker wor-
den om juist in dit gebouw ruimte
te huren. Zeker in combinatie met
het energiezuinige label A, dat met
een aantal maatregelen aan dit
pand gegeven kan worden.
,,Er is al zoveel leegstand. Door

dit gebouw een duurzaam imago te
geven, heeft het iets extra’s boven
alle andere gebouwen,’’ zegt Amon
Bötger van NEO Property Solutions.
Dit bedrijf bedenkt manieren om
kantoorpanden duurzamer en daar-
mee aantrekkelijker te maken.

Een kantoorgebouwmet zo’n groen
jasje is er in Rotterdam nog niet, al-
leen aan de parkeergarage West-
blaak in het centrum van Rotter-
dam groeien ook hederaplanten.
Het duurt ongeveer drie jaar tot de

plantjes de hele gevel bedekt heb-
ben. Dan neemt elke 25 vierkante
meter aan planten net zoveel fijn-
stof en CO2 in zich op als een vol-

wassen boom. ,,Dat kan geen kwaad
met een drukke weg als de Hoofd-
weg voor de deur,’’ zegt Bötger. De
ramen worden overigens vrijgehou-
den van begroeiing, zodat de werk-
nemers wel naar buiten kunnen kij-
ken.
Een speciaal drainagesysteem

vangt regenwater op vanaf het dak
en geeft dat aan de planten, zodat
die altijd voldoende water hebben.
Op deze manier is er ook geen over-
last van regenwater voor het riool.
,,Dit systeem is ook gelinkt aan de
website Buienradar,’’ vertelt Bötger.
,,Als er bijvoorbeeld vorst aankomt,
pompt het systeem de leidingen
leeg, zodat die niet kapotvriezen.’’
Het twintig jaar oude gebouw

heeft nu nog energielabel E, wat be-
tekent dat het niet energiezuinig is.
NEO Property Solutions laat de
nieuwe huurder uit een aantal
maatregelen kiezen, waarmee het
gebouw energielabel A kan krijgen.
Zodoende zijn ook de werkomstan-
digheden beter, waardoor de ar-
beidsproductiviteit omhoog gaat.

ROTTERDAM•De gevel van een kantoorgebouw aan
de Hoofdweg 480 in Rotterdam Alexander is binnen-
kort mogelijk helemaal begroeid met hedera. Dankzij
deze groene klimplant gaat de luchtkwaliteit in de
omgeving omhoog.

SUZANNE EIJGENRAAM

Door hederaplanten tegen de gevel te laten groeien, verbetert de luchtkwaliteit in de omgeving van het kantoor-
gebouw aan de Hoofdweg in Rotterdam Alexander. ARTIST IMPRESSION NEO PROPERTY SOLUTIONS B.V.

Dit gebouw heeft nu
voor bedrijven iets
extra’s boven alle
andere kantoren.
Amon Bötger

Groen kantoorpand
krijgt levende gevel

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL •
Sporthal de Drie Maenen in Ouder-
kerk werd voor één dag omgetoverd
tot een jungle. Zo’n tweehonderd
kinderen van 4 tot 12 jaar hebben
zich gisteren tijdens de sport- en
speldag vermaakt met allerlei jun-
gle-activiteiten.
De basisschoolleerlingen genie-

ten van hun kerstvakantie en kon-
den deelnemen aan onder andere
jungle-gym, Rat Race survival par-
cours, dansen, voetbal met een me-
gabal en oud-Hollandse spellen in
junglesfeer. Ook was er een balon-
nenshow.
De gemeente Ouderkerk organi-

seerde de sport- en speeldag en is
zeer tevreden. ,,De hal was ingericht
met allemaal jungledieren, de kin-
deren vonden het erg leuk. Vorig
jaar waren er zo’n honderd kinde-
ren op de speeldag afgekomen en
nu dus het dubbele aantal.”

Kinderen vermaken zich in de jungle

De kinderen wagen zich aan het luchtkussen. Docenten en vrijwilligers hel-
pen de kinderen bij de spelletjes. FOTO FRANK DE ROO


