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Dat we trots zijn op de betrok-
kenheid van wijkorganisaties maar 
ook persoonlijke aandacht. Zoals 
Roos, Lisette, Aysel en Ellen die 
zich inzetten voor de ouderen in 
de Walravenbuurt (Lisette),  
Slaghekbuurt (Roos), De Beuke-
laar (Aysel) en in de Laantjes (El-
len). Of Chaynel die zich inzet voor 
bewoners en ouderen rondom het 
Brabantseplein... en iedereen die 
we niet noemen maar zeker waar-
deren!

Wist u dat er in de schoolvakan-
ties veel vrijwilligers actief zijn om 
onze kinderen een leuke tijd te  
bezorgen? Bijvoorbeeld bij de 
sportspeeltuin, speelboerderij 
Odilia, Habiba & Dewike en hun 
team in de Riederbuurt, Sharmine 
en haar team in de Walravenbuurt. 
Maar ook Soliman en de kinderen 
van Jong Actief in de Slaghek-
buurt, Carmelita en de moeders 
op het Stichtseplein en de vrou-
wen van de Essalaam Moskee 
op en rondom het Vredesplein...
toppers! 
 

Graag gezien!
Dhr. Boon komt regelma-

tig langs bij de wijkpost 
van de Stadsmarinier 
op de Riederlaan. 
Hoe grijs de dag 
ook is, met zijn vro-
lijke outfit fleurt hij 
de dag altijd op.

De wijkpost is  
dagelijks open 
voor vragen,  

meldingen of  
contact met o.a. de 
wijknetwerker, stads-
marinier, of politie.

DeWijkpost is geves-
tigd aan de Riederlaan 
79.

LEKKER KORT  
UIT HILLESLUIS!

Hillesluis
Wist u dat er drie  
kippen, twee konijnen en 
zo nu en dan een paar 
honden te vinden zijn op 
de Laurens Cupertino 
aan de Bree 61 in  
Hillesluis?  
 
De school voor speciaal 
basisonderwijs heeft 
diverse praktijk ateliers 
zoals een eigen keuken, 
een techniekruimte en 
er is een moestuin waar 
leerlingen bezig zijn 
met groenvoorziening, 
en daar vindt men ook 
de dieren plek!

Wouter van der Windt 
is de directeur van de 
school en die spreken 

wij. Hij vertelt ons enthousiast over de 
fijne en bijzondere aanwezigheid van 
de dieren. “Onze school geeft speciaal 
onderwijs en soms hebben de kinde-
ren net iets meer en iets anders nodig 
om resultaten te behalen. Meester 
Doron verzorgt de dieren maar dat 
doet hij met de kinderen. Zo leren de 
kinderen welke structuur er nodig is 
om dieren te verzorgen met de nodige 
verantwoordelijkheden. Meester Doron 
is tevens weerbaarheidstrainer en kan 
deze rol goed combineren met het 
traject met de dieren. 

Medewerkers van onze school nemen 
soms hun eigen hond mee, de leer-
lingen kunnen de honden verzorgen 
en uiteraard knuffelen met de die-
ren. Leerlingen die zich minder goed 
kunnen concentreren of onrustig zijn 
komen bij de dieren tot rust, dat is ge-
weldig om te ervaren!”

DIERENMANIEREN 
OP SBO DE LAURENS 

CUPERTINO

De jeugd in Hillesluis heeft het net 
als iedereen soms moeilijk in het 
“corona tijdperk”. Maar men heeft-
niet stilgezeten! Jongerenwerk JOZ 
heeft in samenwerking met  
Humanitas jongeren gemotiveerd 
en geholpen om activiteiten te or-
ganiseren voor een beter Hillesluis. 

Het klusjes project
Een mooi voorbeeld van de buurt-
kracht van de jeugd in Hillesluis is 
het “JPP Klusjes Project”. Het pro-
ject heeft als doel om jongeren te 
betrekken bij het welzijn van hun ei-
gen wijk. De jongeren voeren onder 
begeleiding van jongerenwerkers 
verschillende klusjes uit in Hillesluis 
en krijgen daarvoor een kleine ver-
goeding. Op deze manier wordt er 
goed voor de buurt gezorgd, terwijl 
de jongeren leren dat ze beloond 
kunnen worden voor hun bijdrage. 

De Wijkkrant die u voor u 
heeft is rondgebracht door 
jongeren uit Hillesluis, 
wij zijn er trots op! 

De meidenclub van Hillesluis
In de meidenclub wordt niet alleen 
aan sport en spel gedaan. In 2021 
werden ook serieuzere onderwer-
pen behandeld zoals pesten, zelf-
verdediging en het aangeven van je 
grenzen. Van het leren voor jezelf 
opkomen tot het oplossen van situ-
aties zonder woede of geweld. Ook 
werden er workshops gehouden in 
samenwerking met ondernemers op 
de Beijerlandselaan en de Groene 
Hilledijk. 

Wil je meer informatie als ouder of 
jongere uit Hillesluis? Neem  
contact op met het jongerenwerk 
via 0629520909

JEUGD TOONT 
BUURTKRACHT

Stel je verkiesbaar  

DE WIJK IS AAN ZET 
IN HILLESLUIS!
De afgelopen jaren heeft Hillesluis al 
kunnen ervaren wat een Wijkraad is en 
wat het voor u doet. Vanaf het voor-
jaar zal in iedere wijk in Rotterdam een 
Wijkraad gekozen worden en verande-
ren er een aantal onderdelen. Met Wijk 
aan Zet is er een nieuwe vorm van 
de Wijkraad en daar kan 
iedereen die ouder is dan 
16 jaar in Hillesluis zichzelf 
verkiesbaar voor stellen.

Huidig Wijkraadslid Hillesluis Bert 
Lemmens vroegen wij over zijn rol  
in de Wijkraad.

Waarom zouden mensen zich  
verkiesbaar  stellen?
Iedereen die hart voor Hillesluis heeft 
zou zich verkiesbaar moeten stellen.  
Ik ben in 2014 in Hillesluis komen  
wonen. Het doet mij goed om mij sterk 
te maken voor bewoners uit de wijk  
die hulp nodig hebben.

Wat heeft het u gebracht?
Het heeft mij veel nieuwe contacten 
in de wijk opgeleverd. Ik ben bij-
voorbeeld betrokken bij de ontwik-
kelingen op de Beijerlandselaan en 
de Groene Hilledijk, het is prettig 
om in dit soort contacten en sa-
menwerkingen serieus genomen 

te worden.

Noem een mooi resultaat van  
de Wijkraad 
Waar we erg trots op zijn is het 
schaatsevenement georganiseerd 
door Humanitas en vrijwilligers,  
midden in de winter. Tevens een 
mooie samenwerking met de 
Wijkraad in Bloemhof. We hebben 
snel geschakeld en als Wijkraad 
een budget beschikbaar gesteld. 
Het was fantastisch om ruim 400 kin-
deren te zien genieten in een tijd waar 
veel regels waren en veel niet kon.

BLIJF MELDEN EN  
SAMENWERKEN 

De politie, de gemeente Rotterdam en 
actieve wijkorganisaties werkten in 2021 
actief samen om met gezamenlijke inzet 
en betrokkenheid Hillesluis veiliger te ma-
ken en te houden. Gülay Koster-Çaglioglu 
is vanuit de politie verantwoordelijk voor 
het gebied en stuurt de wijkagenten in 
Hillesluis aan. Zij is regelmatig te vinden in 
de wijk, net zoals de wijkagenten. Contact 
tussen politie en mensen uit de wijk is erg 
belangrijk voor Gülay, zij vertelt;
 
Wij zetten ons als politie in om zoveel 
mogelijk in de wijk aanwezig te zijn maar 
doen ook een beroep op de bewoners. 
We vragen hen meldingen door te geven 
over zaken die de veiligheid in Hillesluis 
aantasten. Dit kan op een aantal manieren. 
Is er spoed, bel altijd 112. Is er geen spoed, 
maar u wilt wel contact met de politie,  
bel 0900-8844.

Via meld misdaad anoniem kan u zeven 
dagen per week anoniem melden via 
0800-7000. Tevens kan u 24/7 online 
melden in een beveiligde omgeving via 
www.meldmisdaadanoniem.nl 
 
Kijk op www.hillesluis.info voor meer info 
en een overzicht van de wijkagenten. 

Namens de wijkagenten van  
Hillesluis wil ik u bedanken voor  
de samenwerking in 2021. Samen  
zetten we ons ook in 2022 in voor  
een veilig en gezellig Hillesluis.

Wist u dat er in 2021 ruim 60 bewonersinitiatieven zijn uit-
gevoerd in Hillesluis? Fijn dat Rotterdammers zich inzetten 
voor hun eigen buurt, op allerlei verschillende en positieve 
manieren. Zoals in de Beverstraat, Beukelaarsstraat en West 
Varkenoordseweg. Waar bewoners geveltuinen en planten-
bakken vulde, veelal geinspireerd door de uitstraling van de 
Riederlaan en de Blokweg.

In de Zuidpolderstraat / Polderstraat zijn 
bewoners samen gestart met initiatief-
groep Poldertuin. Zij beheren het  
plantsoen en werken samen aan een  
schone buurt. Er zijn zefls plannen voor 
nog meer groen in de straat. Begin  
december heeft men de Opzoomermee 
kerstboom samen versierd (zie foto  
hierboven).

We doen het  samen!
En dan is het December en het jaar alweer bijna om.  
En wat een jaar! Juist met een wereldwijde pandemie blijkt 
hoe het belangrijk het is om dichtbij in de eigen woon en 
leefomgeving fijn en veilig te kunnen samenleven.

Met alle beperkingen van dit jaar was het extra bijzonder 
hoeveel bewoners en wijkpartners zich hebben ingezet om 
het in Hillesluis gezellig en fijn te maken.

Bewonersinitiatieven, digitale bijeenkomsten, buurtpre-
ventieteams, vrijwilligers, het was een jaar met waarin er 
veel gebeurde, het niet altijd makkelijk was maar waarin de 
samenwerking en betrokkenheid onverminderd staan op 
z’n Hillesluis: Sterk, warm en aanwezig.

Team Hillesluis wil iedereen bedanken voor de inzet en 
samenwerking van het afgelopen jaar!

Het Opzoomerteam van de Riederlaan  
gaat in de decembermaand kerststol-
len rondbrengen in de buurt.  
Een prachtig gebaar!

ALS ROTTERDAMMERS HUN  
HILLESLUIS MOOIER MAKEN!

Het WijkPlatform waar trots, positiviteit en aandacht elkaar verbindt.

Rotterdammers 
krigen meer te zeggen 
over hun wik. 
In Rotterdam is de Wijk aan Zet. Met onze nieuwe 
wijkdemocratie krijg je meer invloed op jouw wijk. 
Zo kun je vanaf maart 2022 met al je ideeën terecht 
bij de wijkraad. En ga je liever zelf aan de slag? 
Stel je dan verkiesbaar voor de wijkraad! 

www.rotterdam.nl/wijkraden 

Wil jij boeven te slim af zijn 
en de held van jouw familie 
worden? Zorg dat je dit leuke 
Donkere Dagen Doeboek te 
pakken krijgt! Vol spannende 
spelletjes en tips! Zo hoef je 
je geen moment te vervelen 
tijdens de kerstvakantie. We 
geven de eerste 5 spiksplin-
ternieuwe Doeboeken weg 
in Bloemhof!

       Prijsvraag:
Wat is een goede manier om 

je huis tegen inbrekers te 
beschermen?

Stuur jouw antwoord en je 
adres naar: inbraakpreven-
tie@rotterdam.nl

De eerste 5 winnaars  
krijgen dit gave  
Doeboek thuisgestuurd!

Win het donkere dagen doeboek!

Als je op Zuid woont en je start 
met een mbo-opleiding in de 
zorg, bouw&infra, defensie, tech-
niek, politie, haven, kinderopvang, 
food, transport & logistiek,  
installatie & metaal kom je 
in aanmerking voor  
een AanDeBak-garantie.  
Met die garantie heb je 
al bij de start van je op-
leiding de zekerheid dat 
er een werkgever klaarstaat die 
een baan - mét een goed sala-

ris - voor je heeft. Meer weten? 
Scan de QR code

Nieuws van het N P R Z 
Baangarantie voor jeugd 

Foto: Jan de Groen
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Trots is Habiba op de bibliotheek in de 
Huiskamer Riederkwartier. In de ge-
zellig ingerichte ruimte aan het Sticht-
seplein staat een grote wand met heel 
veel boeken voor jong en oud. Habiba 
is sinds een jaar beheerster van de 
Huiskamer en daarvoor 6 jaar vrijwil-
ligster op dezelfde locatie. Ze woont al 
elf jaar in Hillesluis en heeft met moe-
ders uit de buurt het afgelopen jaar de 
bibliotheek nieuw leven ingeblazen. 

Habiba vertelt : “Sinds 2019 is er een 
plek in de Huiskamer waar iedereen uit 
Hillesluis gratis boeken kan lenen.  
Het heette toen de kinderboeken  
academy, opgestart in samenwerking 

BETROKKENHEID IN  
HILLESLUIS IS GROOT

Het Stichtseplein is weer een stukje 
mooier geworden. Kunstenaar Mart  
Bechtold (SKVR) heeft, samen met 
kinderen van het kunstatelier van het 
Riederkwartier, prachtige tekeningen 
gemaakt. Een aantal zijn vertaald naar 
beschilderingen van de elektriciteits 
huisjes op het plein. Iedere maandag-
avond organiseert het SKVR het kunstatelier in  
de Huiskamer Riederkwartier. In november werd  
stilgestaan bij het opfleuren van het plein met een 
gezellig pleinfeest. Het werd goed gevierd met pof-
fertjes, een potje voetbal en een echte goochelaar.  
 
Een mooi moment om op een positieve manier  
samen te komen en elkaar beter te leren kennen, 
voor jong en oud!

Het prachtige pand aan Hillevliet 90 
op de rand van Hillesluis en de wijk 
Bloemhof is vooral bekend als de oude 
Technische School én als Huis van de 
wijk. Sinds dit jaar is De Hillevliet aan 
het groeien met steeds meer onderne-
mers en organisaties die actief zijn in 
de wijken. 

De wijken zijn belangrijk, daar wonen 
en leven mensen! Rotterdam wil met 
Wijk aan Zet meer zeggenschap voor 
bewoners voor hun eigen wijk. Van-
af maart 2022 komen er 39 wijkra-
den in Rotterdam met Wijk aan Zet. 
Vooruitlopend daarop hebben de 
huidige wethouders alvast een wijk 
geadopteerd. Wethouder Arno Bonte 
is als wijkwethouder regelmatig in 
Hillesluis om de wijk te leren kennen 
en waar nodig te helpen om zaken te 
verbeteren. 
 
We spreken wethouder Bonte op de 
Polderlaan. “Hillesluis is een veelzijdi-
ge wijk, ik ben er gemiddeld één keer 
per week. Dan loop ik graag mee met 
de wijkagent, jongerenwerker of de 
stadsmarinier (zie foto) om gesprek-
ken te voeren met bewoners en zelf te 
zien en horen wat er speelt. Een goed 
voorbeeld van de veerkracht van de 
buurt is de manier waarop de Alliantie 
Hand in Hand en iedereen die betrok-

ken is bij de Beijerlandselaan en Groe-
ne Hilledijk zich inzet. Je ziet dat deze 
belangrijke winkelstraat stap voor stap 
vooruitgaat.

Wethouder Bonte vervolgt: “Ik spreek 
veel bewoners in Hillesluis en de  
betrokkenheid is groot. Men woont 
er soms al tientallen jaren en kent de 
buurt en de buren goed. Door veel in 
de wijk te zijn ervaar je de positiviteit 
en kracht van deze buurt. Mijn weke-
lijkse aanwezigheid heeft mijn beeld 
van Hillesluis nog positiever gemaakt. 
De Rotterdammers in Hillesluis zijn 
uitgesproken, positief en soms ook 
terecht kritisch. Ik hoor en zie dat er 
problemen zijn met overlast, parke-
ren, afval en veiligheid. Daar wordt en 
moet aan gewerkt worden en het is 
goed om te zien dat gemeente,  
politie, bewoners en wijkorganisaties 
hier steeds beter samen in optrekken.”

Als wethouder Duurzaamheid, Lucht-
kwaliteit en Energietransitie kijk ik ook 
met een andere bril naar de wijk. In de 
winkelstraat wil ik vanuit mijn eigen 
portefeuille starten met een project 
om duurzaam en gezond voedsel te 
promoten. En op de Hillevliet is mo-
menteel een experiment gaande met 
stille klinkers om geluidsoverlast van 
verkeer te verminderen. Als de corona 
maatregelen het toelaten zal er een 
zogenoemde “soundwalk” plaatsvin-
den om met bewoners te ontdekken 
of de stille klinkers werken en in welke 
mate. Met deze initiatieven wil ik iets 
toevoegen aan een betere woon en 
leefomgeving voor de bewoners van 
Hillesluis. 

Wellicht tot ziens binnenkort  
in Hillesluis!

Hillesluis

BUURTMOEDERS SLAGHEKBUURT ACTIEVER DAN OOIT!
De buurtmoeders van de Slaghek-
buurt is een multiculturele groep 
vrouwen die samen deelnemen aan 
activiteiten om op allerlei thema’s 
samen een positief verschil te maken 
voor de wijk en zichzelf.  
 
Een prachtig initiatief wat al sinds 
2007 bestaat met als initiatiefneemster 
Aysel Tan. Moeder van twee kinde-
ren en zeer betrokken bij Hillesluis en 
de bewoners, en in het bijzonder de 

moeders. In de huiskamer van de Slag-
hekbuurt worden activiteiten georga-
niseerd waar alle moeders uit Hillesluis 
aan mee mogen doen. Het doel is om 
mensen te helpen in hun ontwikkeling, 
kennis te vergroten om zo moeders uit 
de buurt te helpen hun zelfvertrouwen 
te laten groeien. Het helpt hen om be-
ter mee te doen in de maatschappij en 
stappen vooruit te maken. Daarnaast is 
het ook simpelweg gezellig om met  
elkaar te zijn en nieuwe mensen te  
leren kennen uit de buurt.

“We ontbijten iedere dinsdagochtend 
met elkaar, soms sluit er iemand aan 
vanuit het wijknetwerk. Laatst schoof 
stadsmarinier Sana van Hillesluis aan 
en zo kon zij zichzelf even voorstellen 
en kennismaken met de buurtmoe-
ders, zeer waardevol. Na het ontbijt 

maken we een stevige wandeling voor 
het project “Sportief met diabetes”. 
We wandelen door de wijk en spreken 
met elkaar over gezondheid en dat in 
beweging blijven een positief effect 
heeft op hoe je je voelt. Ook worden 
zo elke keer  nieuwe plekjes van Hilles-
luis ontdekt. 

De buurtmoeders van de Slaghekbuurt 
doen veel en Aysel roept alle moeders 
op om mee te doen en eens binnen 
te lopen aan de Slaghekstraat 140 
in Hillesluis. Wil je eerst meer weten 
neem contact op met Aysel Tan via 
0624293972 of per mail via  
aysel780@hotmail.com
 
Lees het volledige artikel op 
www.hillesluis.info 

met de buurt. Dit jaar hebben we veel 
boeken gekregen van Humanitas, de 
scholen en bewoners uit Hillesluis. 
Samen met moeders hebben we het 
allemaal netjes en gezellig gemaakt. 
Nu kunnen volwassenen en kinderen 
gratis een boek lenen zo lang als zij 
zelf willen”

Woont u in Hillesluis en wilt u een boek 
lenen? Dat kan op dinsdagochtend en 
woensdag en donderdag de gehele 
dag. Mensen die boeken over hebben 
kunnen deze brengen, alles is welkom! 
Lezen is leuk voor jong en oud, dus 
neem snel een kijkje in deze mooie 
wijkbieb!

LEEN GRATIS 
BOEKEN BIJ 
DE BUURT 
BIBLIOTHEEK

Zo zijn er ateliers van kunstenaars, 
workshopruimtes van de SKVR, werk 
en leerlocatie van de EMI Hoge school, 
ontmoetingsplekken, ruimte voor  
organisaties die advies bieden en  
exposities van Boijmans. U vindt De  
Rotterdamse Stadskeuken op de  
begane grond waar je terecht kan voor 
een kopje koffie of een heerlijke lunch. 
In De Hillevliet kunt u leren, werken, 
ontmoeten. Het is er voor jong en oud. 

Benieuwd naar wie en wat er  
allemaal te vinden is in De Hillevliet?  
Loop eens binnen om een kijkje te  
nemen. Meer info vindt u op de  
website www.dehillevliet.nl en volg 
hen op Instagram en Facebook.

Het is handig om de wijkkrant te bewaren. Wij hebben alle belangrijke  
telefoonnummers nog eens op een rijtje gezet.

Politie
Spoedeisende of verdachte situatie - 112
Overlastgevende of verdachte situaties - 0900 - 8844
Meld Misdaad Anoniem - 0800 - 7000

Zaken melden bij de gemeente  - 14010
Meldpunt verwarde personen - 010 26 70 700
Geluid, stank, stofoverlast - 010 24 68 000

Stadsmarinier Hillesluis
Sana El Fizazi - 06 22 05 00 04

Gebiedsteam Hillesluis
Gebiedsmanager Harry Kraaijeveld - 06 19 27 78 88
Gebiedsnetwerker Jacqueline Gullit - 06 57 25 70 72 

Deze uitgave is samengesteld in samenwerking met de wijk, in opdracht  
van de Stadsmarinier. Vragen? Mail met Hillesluis@likejewijk.nl

BELANGRIJKE NUMMERS Hillesluis

Arno Bonte:  Adoptiewethouder 

Lees alles over 
LikeJeWijk  en 

download  
de App!

Habiba

LEREN, WERKEN 
EN ONTMOETEN IN 
DE HILLEVLIET

GA EENS KIJKEN OP 
HET STICHTSEPLEIN!

Bij SKVR kun je dansen, schilde-
ren, muziek maken en nog veel 
meer. En daar kun jij aan mee-
doen. Begin 2022 opent SKVR een 
locatie in De Hillevliet (Hillevliet 
90). De komende maanden zal 
SKVR alvast kennis maken in de 
wijk met allerlei activiteiten. Vanaf 
het voorjaar zijn er op De Hillevliet 
cursussen en activiteiten voor alle 
leeftijden. Zo kun je muziek maken 
op de Brassbandschool, meedoen 
aan verschillende danscursussen 
(zoals Intermediate popping met 
Argil Randon), aan de slag in het 
Fashion Atelier en ontwerpen in 
het Maaklab. En daar komt nog 
veel meer bij!

Volg wat er allemaal te doen is bij 
SKVR Hillevliet via @skvrhillevliet 
op instagram en op www.skvr.nl/
skvr-hillevliet  
 
Lees het hele artikel op  
www.hillesluis.info

SKVR IN DE BUURT! 

Metamorfose voor Speeltuin  
Hillesluis in volle gang!

De speeltuin aan de Vlasakker-
straat is gesloten, maar het club-
gebouw is open voor gezelligheid 
en activiteiten! De speeltuin on-
dergaat een ware metamorfose 
waarbij steen vooral vervangen 
zal worden door groen. Er komen 
nieuwe speeltoestellen behalve 
de rolstoeldraaimolen zal blijven. 
Er komt dus veel gras en er komt 
een berging voor regenwater, een 
moestuin en beplanting voor een 
goede biodiversiteit. 

“Er was wat oponthoud door 
grondvervuiling maar dat is opge-
lost. Er komt trouwens een gigan-
tisch springkussen, een waterat-
tractie en er worden 10 volwassen 
bomen geplant. Alles wordt zo 
duurzaam mogelijk gebouwd. Het 
moet straks een tuin worden met 
bloemen, planten, bomen en bij-
enhuisjes. Ik ben er met het hele 
team nu al erg trots op.” Aldus 
beheerder Cor de Geus

WELKOM IN HET ALLIANTIE HUIS 
OP DE BEIJERLANDSELAAN 167A
U bent van harte welkom bij de Allian-
tie Hand in Hand op de Beijerlandse-
laan 167a. Iedereen is welkom die wil 
weten hoe de Beijerlandselaan/Groene 
Hilledijk steeds mooier wordt. 

Hier ben je welkom voor een kop koffie 
en een gesprek. Je krijgt hier de laat-
ste informatie over de inrichting van 
de straat en ideeën voor de nabije  
toekomst. De Alliantie Hand in Hand 
luistert naar je wensen en suggesties. 
Is er niet direct een antwoord op je 
vraag dan zorgen we dat je in contact 
wordt gebracht met mensen die jou 
verder kunnen helpen. Dagelijks is er 
iemand aanwezig. 

Dus loop gerust binnen en voel je  
welkom! Voor meer informatie:
www.hand-in-hand.nu

Foto is gemaakt in periode zonder coronamaatregelen.

‘ZORG GOED 
VOOR ELKAAR!’


