Straatnamen rond de Kruiskade
Op het Gemeentearchief wordt op dit moment hard gewerkt aan een boek waarin alle oude en nieuwe Rotterdamse
straatnamen en hun geschiedenis worden beschreven. Het straatnamenboek is nog niet klaar, maar voor de Buurtkrant
wierp Jan van den Noort er al vast een blik in.
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