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VISIE KLEIWEGKWARTIER  
moet de wijk op lange termijn verbeteren

Toen laatst de stroom uitviel, en ik er na 
enige acties achter kwam dat dit niet door 
een onbetaalde rekening kon komen, be-
sloot ik even na te denken. Wat te doen? 
De gaskachel deed het nog, de rest niet 
meer. Pas laat op de avond wist ik wat er 
in de Eredivisie gebeurd was; ik had geen 
opgeladen batterijen in huis voor een radio 
en mobiel internet deed het ook nagenoeg 
niet meer. Zoals wel meer mensen in mijn 
straat keek ik opeens veel naar buiten. Zo-
dra de massamedia het af laten weten kijk 
je goed om je heen. Het begin was een 
weelde. Ik besloot een dutje te doen en 
naar muziek op mijn iPhone te luisteren. 
Anderen zullen ongetwijfeld soortgelijke 
ideeën gehad hebben. Geliefden weer an-
dere. Je hebt soms wel even de vrees iets 
belangrijks te missen, maar gaat er tege-
lijkertijd vanuit dat ergens in de buurt een 
team in een busje is gesprongen om alle 
problemen zo snel mogelijk op te lossen. 
Na verloop van tijd vroeg ik me toch af wat 
ik in de avond zou moeten doen, mocht de 
stroomstoring dan nog niet opgelost zijn. 
Een patatje halen bij de Snackbar, een 
biertje doen bij mijn neef op het Bergpol-
derplein, een wedstrijdje kijken in de Gou-
den Snor, het was allemaal onmogelijk ge-
worden. Stroom is toch het bloed van de 
stad. Ik besloot maar vast kaarsen op te 
zoeken. Toen ik ze had aangestoken nam 
ik mij voor de woonkamer vaker te ver-
lichten met kaarsen. Al gauw schoten er 
namen van wat vrienden door mijn hoofd 
om de avond mee door te brengen, hië-
rarchisch geordend op basis van bereik-
baarheid. De eerste paar namen vielen af 
omdat ook zij in de stroomstoring zouden 
moeten zitten; een goede gedachte dat er 
vrienden in de buurt van de Kleiweg wo-
nen bij wie ik zo terecht zou kunnen. Aan 
de overkant van de A20 zag ik de flat van 
de Bergweg staan met veel lichten aan: in 
Noord hadden ze dus stroom. De vrien-
den aan die kant van de weg deelde ik al 
gauw in de stelletjes/vrijgezel dimensie in. 
Het is immers zondag, en je breekt toch 
onaangekondigd in het leven van anderen 
in. Je weet nooit wat je aantreft als je stelle-
tjes op hun zondag verrast. Geliefden heb-
ben recht op ongestoorde zondagen. Dan 
heeft een vrijgezel toch de voorkeur. De 
activiteiten van de vrijgezel op zondag zijn 
iets makkelijker te voorspellen bovendien: 
met de trainingsbroek door het huis slente-
ren, sport kijken op televisie of gewoon de 
deur uit zijn. Na een kort telefoontje bleek 
een van mijn vrijgezelle vrienden ook van 
plan studio Sport te kijken. 

Op weg naar mijn vriend trof ik een  
sinister aandoende wijk: zwartgeblakerde 
panden met unheimische voorbijschie-
tende koplampen die de verlaten lijkende 
gevels verlichtten. Groepjes sensatie- 
beluste jongeren en intensief patrouille-
rende politie: het leek een decor voor een 
expressionistisch theater. Op de Rozen-
brug keek ik nog een keer om en hoorde in 
de verte informatieverstrekkende agenten 
door een megafoon. 

Ik moest denken aan een scene uit I 
am Legend (Francise Lawrence, 2007, 
gebaseerd op de gelijknamige thriller 
van Richard Matheson uit 1954). Neville 
(hoofdrolspeler Will Smith), blijft op het in 
quarantaine gestelde eiland Manhattan, 
terwijl zijn gezin tevergeefs per helikopter 
probeert de overkant van de Hudson te 
bereiken. In deze film loopt Neville door 
een volstrekt leeg New York op prachtige 
zomerdagen. Een beeld dat op een of an-
dere manier verleidelijk blijft en eens in de 
zoveel tijd weer de kop opsteekt. 

Tijdens een stroomstoring bijvoorbeeld! 

Ywan Goll

LEGE STAD

“Over 30 jaar moet het nog een prima plek 
zijn om te wonen”

De deelgemeente heeft het Kleiwegkwartier 
hoog op de prioriteitenlijst staan. Aanleiding 
is dat het Kleiwegkwartier een 100 jaar oude 
wijk is die onvoldoende berekend is op de 
21e eeuw. De wijk is aan het veranderen; met 
name de particuliere verhuur van woningen, 
het verkeer en de enorm toegenomen 
parkeerproblemen zorgen voor druk op de 
leefbaarheid in de wijk. Het imago van de 
wijk is nog erg goed, maar een opknapbeurt 
is dringend noodzakelijk. “Daarom moet 
de deelgemeente nu ingrijpen”, stelt Arian 
Pleizier, dagelijks bestuurder Ruimtelijke 
Ordening van de deelgemeente. De 
voorgestelde aanpak staat in de onlangs 
verschenen ‘visie Kleiwegkwartier’, die op 
25 januari werd besproken in de commissie 
Hillegersberg. Daar was men enthousiast 
over de visie in het algemeen, maar wel 
kritisch over de verdeling van het budget. De 
visie is ontwikkeld in nauwe samenwerking 
met een brede vertegenwoordiging uit de 
wijk, ondernemers en de BOK en is ook 
voorgelegd aan het burgerpanel. Maar voor 
de uitvoering is ´de stad´ keihard nodig, stelt 
Arjan Pleizier. “Het geld en de gronden komen 
namelijk van de stad Rotterdam, niet van de 
deelgemeente.” De visie is bedoeld voor de 
langere termijn; om “ervoor te zorgen dat de 
wijk over 30 jaar nog steeds een prima wijk is 
om in te wonen”, zoals Pleizier het stelt. Het 
dagelijks bestuur heeft op basis van visie drie 
prioriteiten aangegeven voor onze wijk; groen, 
ondernemen en parkeren. De prioriteiten 
hebben betrekking op activiteiten op de 
korte, de lange- (30 jaar) en middellange 
termijn. Doel is om de kwaliteit van de wijk te 
waarborgen en om te voorkomen dat de wijk 

verder achteruit gaat. Voor deze plannen is een 
bedrag van € 200.000 voor 2012 beschikbaar 
gesteld. In eerste instantie gaat men voor 
een aantal ‘quick wins’, op de langere termijn 
komen grotere maatregelen aan de orde, 
zoals herinrichting en de inrichting van een 
nieuwe ‘groenzoom’.

Groen
Pleizier gaat kort in op de prioriteiten van 
het dagelijks bestuur. De eerste daarvan is 
groen. “Het Kleiwegkwartier wordt ervaren 
als een versteende wijk. Meer groen kan op 
korte termijn al kan worden gerealiseerd. Veel 
huizen in het Kleiwegkwartier zijn particulier 
bezit. Je kunt mensen dus moeilijk gaan 
verplichten om hun huis te verven, hun straatje 
te vegen en hun deurbel te poetsen. Maar wat 
de gemeente wel makkelijk kan doen is het 
toestaan van geveltuintjes. Hierdoor wordt 
het groener, leuker en prettiger om te leven. 
Dat kan een echte aanwinst zijn voor de 
straat. Ook boomspiegels (beplanting aan 
de voet van bomen) zijn makkelijk en snel 
te realiseren. Nu is dat nog niet toegestaan, 
maar dat is iets wat de gemeente zou willen 
veranderen.”

Ondernemen en economie
Een levendige winkelstraat is van groot 
belang voor de wijk. Hier ligt echt de nadruk 
op de Kleiweg zelf. De vraag is hoe je deze 
winkelstraat zo aantrekkelijk mogelijk maakt. 
Bij de Binnenweg en de Zwaanhals is 
gebleken dat een thema als duurzaamheid 
voor een winkelstraat goed werkt. Daar trek 
je een specifiek publiek mee. Pleizier: “De 
deelgemeente wil actief contact zoeken met 
de eigenaren van de leegstaande panden om 
deze sneller te verhuren binnen zo’n vooraf 
gekozen thema. Ook het Bergpolderplein 

is hier onderdeel van. De deelgemeente wil 
van dit plein het hart van de wijk maken. Voor 
de middellange termijn zetten we in op de 
herinrichting van het Kleiwegkwartier. 

Parkeren
Het verminderen van de parkeerdruk is één 
van grootste prioriteiten. Doordat het in het 
Kleiwegkwartier nog vrij parkeren is, komen 
veel mensen van buiten de wijk om gratis te 
parkeren. Het invoeren van betaald parkeren, 
met vergunningen voor de bewoners, zal de 
parkeerdruk naar verwachting verminderen. 
Arian Pleizier stelt dat het één van de 
prioriteiten van de deelgemeente is, maar 
eventuele plannen kunnen alleen in overleg 
met ‘de stad’ worden uitgevoerd. “Wat de 
deelgemeente wel zelf kan realiseren is het 
zoeken naar creatieve oplossingen zoals het 
ontsluiten van particuliere en bedrijfsterreinen 
om te parkeren. Ideeën zijn er volop (zie 
de parkeerstudie 2011).” De Bok heeft 
aangegeven graag mee te willen participeren 
bij de invulling van deze ideeën.”

Van theorie naar praktijk
In de visie worden concrete actiepunten 
benoemd die zijn vertaald naar een 
bestuurlijke oplegger. Dit is een voorzet van 
het Dagelijks Bestuur, onder andere over 
de verdeling van het beschikbare budget 
van 200.000 euro. Dit stuk is op 25 januari 
besproken in de commissie Hillegersberg. 
In grote lijnen was men wel eens met de 
visie. Toch hadden de verschillende sprekers 
een groot aantal aanmerkingen, met name 
over de verdeling van het budget. Een groot 
deel van de twee ton zou gaan naar een 
procesmanager, terwijl eerder al eens is 
gebleken dat een winkelmanager niet werkt. 
Daarnaast heeft de commissie twijfels over 
de voorgestelde branchering. Dan zou de 
Kleiweg buurtoverstijgend moeten worden, 
terwijl men liever heeft dat de winkels op 
de buurtbewoners gericht zijn. Bovendien 
moeten de ondernemers daar wel in mee 
kunnen gaan. Het nut van geveltuintjes en 
boomspiegels werd verder betwijfeld. Is dat 
geen ‘windowdressing’ terwijl eigenlijk grotere 
ingrepen nodig zijn? De bezorgdheid die in de 
commissie leeft, is dat straks deze twee ton 
op is en dat er dan na twee jaar geen geld 
meer is om aan te pakken waar het echt om 
draait: herinrichting van het Kleiwegkwartier.
Samenvattend kan worden vastgesteld dat er 
nog veel vragen leven en dat een groot deel 
van de aanwezigen niet akkoord gingen met 
de bestuurlijke oplegger. Het voorstel is nu dat 

de oplegger nog eens wordt besproken in de 
deelraad en er op basis daarvan wellicht nog 
andere keuzes worden gemaakt.

Visie BOK
De BOK heeft meegewerkt aan de 
totstandkoming van de visie en is blij dat de 
deelgemeente heeft besloten te investeren 
in het leefgebied van het Kleiwegkwartier. 
De BOK is wel bezorgd over de uitvoering 
van de plannen (van theorie naar praktijk) 
en vraagt zich vooral af wat er gebeurt als 
de beschikbare € 200.000 in 2012 benut zijn 
terwijl er nog een groot deel van de plannen 
niet is uitgevoerd. Sommige dingen die de 
BOK als belangrijk heeft aangegeven komen 
niet concreet terug in de visie. Onder andere 
het voor de wijk zo belangrijke kruispunt 
Rozenlaan/Kleiweg. De Bok is bezorgd dat 
als dit niet in de plannen wordt meegenomen, 
hier helemaal geen aandacht meer aan wordt 
besteed. 
Ouderen huisvesting is een ander belangrijk 
punt. Mensen moeten nu op hoge leeftijd 
alsnog naar een andere wijk. De ouderen uit 
de wijk geven ook aan dat ze zich minder 
gezond voelen in deze wijk. De BOK wil graag 
meehelpen bij de uitvoering van de visie en zal 
zich er voor inzetten dat alle aandachtspunten 
die bewoners hebben aangegeven worden 
meegenomen. U kunt de gebiedsvisie 
Kleiwegkwartier online inzien: 

http://www.rotterdam.nl/
gebiedsvisie_kleiwegkwartier

Redactie Buurtkrant

Op 15 december jl. heeft de gemeenteraad 
van Rotterdam ingestemd met het voorstel 
voor een stadsbrede winkelopenstelling 
op zon- en feestdagen van 12:00 tot 
22:00 uur. Sinds 1 januari staat het alle 
ondernemers vrij om gebruik te maken 
van de mogelijkheid om op bovenstaande 
tijden open te zijn. Er worden geen aparte 
koopzondagen meer aangewezen. 

Sinds de invoering van de Winkeltijdenwet 
in 1996 is de koopzondag al een punt 

van discussie. De één hecht waarde aan 
de zondagsrust, de ander wil graag zelf 
bepalen op welk moment er gewinkeld 
wordt. Voor een ondernemer kan het een 
extra dag omzet betekenen, maar het 
kan ook een concurrentienadeel zijn voor 
ondernemers die geen zondagspersoneel 
kunnen betalen. 

Ondanks deze aanpassing kiezen de 
winkeliers ervoor om de winkeldeuren in 
het Kleiwegkwartier (vooralsnog) dicht te 
houden, met uitzondering van Correct (van 
12:00 – 17:00 uur) en Albert Heijn de Wolf 
(sinds 8 januari jl. van 12:00 – 20:00 uur). 

Hoe denken de bewoners in het 
Kleiwegkwartier over een koopzondag in 
de wijk? De studenten van het Grafisch 
Lyceum Rotterdam (Eveline, Lisa, Gizem 
en Madeleine) gingen de straat op en 
hebben meer dan honderd mensen naar 
hun mening gevraagd. De ondervraagden 

zijn mannen en vrouwen in de leeftijd van 
17-77 jaar, die wonen (of winkelen) in het 
Kleiwegkwartier. 

Bijna negen van de tien mensen zijn bekend 
met deze nieuwe situatie dat winkels in heel 
Rotterdam op zondag geopend mogen zijn. 
Tweederde van de ondervraagden blijken 
voor een koopzondag in het algemeen te 
zijn en 90% van deze voorstanders geven 
óók de voorkeur aan een koopzondag in het 
Kleiwegkwartier. Doordeweeks weinig tijd en 
het zelf kunnen bepalen wanneer de inkopen 
worden gedaan zijn hiervoor de meest 
genoemde argumenten. Tegenstanders van 
de koopzondag, voornamelijk mensen van 
50 jaar en ouder, zijn over het algemeen ook 
tegenstander van een koopzondag in het 
Kleiwegkwartier. Zondag rustdag en er geen 
behoefte aan hebben (in onze wijk) zijn de 
veelgehoorde tegenargumenten. 

Naast het huidige winkelaanbod, (bv. 

Albert Heijn) hebben voorstanders vooral 
behoefte aan een drogist (Etos/Drogisterij 
Paalman) die op een zondag zijn deuren 
opent. Ook de mogelijkheid om vers warm 
brood bij Bakkerij Klootwijk te halen, is voor 
veel mensen een gewenste aanvulling, 
net als een huishoudelijke boodschap 
bij de Blokker. De duidelijke top-5 wordt 
gecompleteerd met de Bruna en de 
Action. Mochten deze winkels besluiten 
open te gaan, dan geven vier op de tien 
voorstanders aan minstens één keer in de 
twee weken gebruik te zullen gaan maken 
van dit nieuwe winkelaanbod. 

Maar of u nu voor- of tegenstander bent, 
uiteindelijk beslist de ondernemer zelf of 
de winkel open gaat of toch dicht blijft. De 
buurtkrant bedankt een ieder die zijn/haar 
mening heeft gegeven aan één van de 
dames! 

Laura Nugteren

KOOPZONDAG IN HET KLEIWEGKWARTIER?
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Dit is een hele oude foto van een stukje 
straat in onze wijk. We zien het hoekpand 
van een straatje waarvan de huizen een 
uitbouw hebben, waarschijnlijk de keuken. 
In de tuin die grenst aan een sloot staan 
drie mannen. Beter te zien is een meisje dat 
een witte jurk aan heeft. Om u te helpen, 
nou ja! Dit alles is er nog wel, maar de 
gevel van het huis is erg veranderd en de 
sloot is daar niet meer. De bewoners van 
dit straatje moesten meerdere malen in 
het geweer  komen om de sloop van hun 

huizen te voorkomen. Weet u het al? 

Herkent u een van de mensen op de foto, 
heeft u daar gewoond, of woont u er nog? 
Vertel ons wat u weet over de geschiedenis 
van deze straat. 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 voor de 
sluitingsdatum van de volgende Buurtkrant!

John Hokke

Willy Tiggelman schrijft ons dat het huis met 
de engel, het tweelinghuis Suzanna/Adriana 
is aan de Straatweg tussen Villapark en Jul.
van Stolberglaan. In één van de verhalen 
over haar jeugd in Rotterdam, schrijft Tonny 
van der Horst (1915-2005) over een zon-
dagse familiewandeling naar Lommerrijk 
waar de Straatweg met de grote huizen met 
mooie namen tot de verbeelding spraken, 
vooral de engel op de gladde tegeltjes.
Dat was in de beginjaren ’20. Voor haar 
is het een raadsel wie de engel is en wat 
voor pakjes ze naar beneden gooit, maar 
dit raadsel wordt opgelost door Willem van 
Dordrecht. Hij voegt toe dat het niet moeilijk 
was, omdat exact dezelfde foto in het mooie 
boekje “Gebouwde Accenten” staat, uitge-
geven in 1995. Daar staat in dat er destijds 
een tabakshandelaar woonde en dat je, als 
je goed kijkt, ziet dat het mozaïek een engel 
voorstelt die pakjes shag uitstrooit. Volgens 
het boekje werd de eerste steen in 1919 ge-
legd door de dames Suzanne Catharina en 
Adriana Hemmes. (Blijkbaar was die steen 
zo zwaar dat ze er twee dames,  voor nodig 
hadden. Het prachtige dubbelpand vertoont 
kenmerken van de beroemde Jugendstil-
bouwwijze.  
Ireen Splindler twijfelde even bij het zien van 
de “engel”. Ze heeft ongeveer 5 jaar met 
veel plezier gewerkt in het pand waar de 
beeltenis op staat, maar na verloop van tijd 
zie je volgens haar die buitenkant niet meer 
en wordt ook een prachtig pand “gewoon”. 
Ze heeft het over notariskantoor Kooijman 
en Lambert, gevestigd aan de Straatweg 
5-7. Eerst werkte ze alleen op nummer 7, 
maar na verloop van tijd zijn de 2 panden, 
samengevoegd tot één architectonisch ver-
antwoord gebouw. Voorheen woonde hier 
de familie Hemmes. Het verhaal gaat dat de 
vijfde vermiste dochter van tsaar Nicolaas 
II van Rusland, grootvorstin Alexandra Ni-
kolajewna Romanov, hier opgegroeid is als 
Suzanne Catherina Hemmes, pleegdochter 
van de heer Hemmes. Na drie maanden bij 
de tsarina gebleven te zijn, heeft een Franse 
kwakzalver haar mee naar Parijs genomen, 
waarna zij door bemiddeling van koningin 
Wilhelmina naar Rotterdam is gebracht. 
Daar werd zij opgevoed op een manier die 
iedereen verbaasde. Ze werd nooit alleen 
gelaten en kreeg bijlessen in handwerken 
en rechtop lopen van de lerares van prin-
ses Juliana in paleis Noordeinde. Ze mocht 
nooit buiten spelen en werd streng bewaakt. 
Zelfs als ze in de tuin speelde, werd ze aan 
een lijn vast gebonden! Toen ze negen jaar 
werd kreeg haar pleegvader van de staar de 
bruidschat die al haar zusjes hadden ge-

kregen: vijf miljoen roebel en een deel van 
het servies dat koningin Victoria de tsaar en 
tsarina voor hun bruiloft had gegeven. De 
roebelbiljetten zijn later onderzocht en her-
kend als de echte Paleisroebels. Mevrouw 
De Graaff-Hemmes, is later verhuisd naar 
Doorn en heeft er tot 1959 nooit met iemand 
over gesproken. Toen heeft ze contact ge-
zocht met de andere “dochters” van de 
tsaar. Zij hebben haar erkend als hun zuster. 
Of het waar is, weet Ireen niet zeker, maar 
het is wel een leuk verhaal dat zich toch 
maar hier in de buurt afspeelde.
Cor en Marjan van Herk vragen zich af waar 
je zo’n mooi kunstwerk aan een buitengevel 
vindt, met zo´n prachtig gemetselde omlijs-
ting, echt een plaatje! Zij zouden graag wil-
len weten of de tegeltjes bij de Porceleyne 
fles in Delft zijn gemaakt.
Stef Stolk uit Valkenswaard bevestigt dat het 
pand in 1919 is gebouwd voor een tabaks-
handelaar en dat het tegeltableau hier aan 
herinnert.
Mevr. Bovens vindt het een toepasselijke 
foto voor de maand december omdat het 
een van de mooiste panden aan de Straat-
weg is met die imposante opgang en al dat 
glas in lood. Een genot om naar te kijken.
Mevr. Rolaff kwam een maand voor de oor-
log in de Ridderspoorstraat te wonen, door 
de Duitsers omgedoopt tot Azaleastraat na 
de annexatie tot Rotterdam. Zij heeft zeer 
armelijke oorlogsjaren meegemaakt en is 
op 23 jarige leeftijd vandaar uit getrouwd. 
Ze komt dus uit de wijk maar sloeg nooit 
acht op de villa met de mooie afbeelding. 
Ze heeft hier met het grootste genoegen 
gewoond en is na 43 jaar kolenstoken ver-
huisd, 3 hoog naar het Oude Noorden.
Ireen Spindler heeft, na loting, de cadeau-
bon gewonnen en kan deze afhalen bij de 
BOK.

ZOEKPLAATJE

ANTWOORD OP ZOEKPLAATJE BK7 

Op 18 januari ging het Hout- en Meubile-
ringscollege uit Rotterdam-Kleiweg naar de 
beroemde IMM inrichtings- en meubelbeurs 
in Keulen. ‘Jaarlijks bezoeken we deze beurs 
en het blijft altijd interessant. Het zit elk jaar 
weer vol met de nieuwste designs’, zegt een 
van de begeleidende leraren van het College. 

De meubelbeurs wordt elk jaar gehouden op 
dezelfde datum. ‘We sporen de leerlingen altijd 
weer aan om mee te gaan’, zeggen de leraren. 
‘We geven ze geen opdrachten, maar ons doel 

erbij is dat de leerlingen er wat van opsteken.’ 
Deze meubelbeurs is er niet zomaar één,  je 
moet er zelfs voor worden uitgenodigd! De 
beurs toont alle mogelijkheden op het gebied 
van inrichting en meubelen voor onder meer de 
horeca. De nieuwste modellen en trends zijn  er 
te zien, van strak tot klassiek. En zelfs meubelen 
met fancy diamantjes.  De beurs werd in een 
groot, indrukwekkend gebouw gehouden met 
maar liefst drie verschillende zalen, en daarin 
nog eens twee verdiepingen. De leerlingen 
hadden het veel kleiner verwacht. ‘De beurs is 
drie keer groter dan normale meubelbeurzen, 
en deze beurs is ook meer gericht op allerlei 
soorten meubels dan op sfeer en accessoires’, 
aldus een leerling.  Ook wij besluiten rond te lo-
pen en ons te vergapen aan de vele interieurs. 
Een medewerker van een van de stands vertelt 
ons: ‘Je kunt hier van alles vinden, van zitmeu-
belen tot kapstokken.’ Wij lopen weer verder 
en horen een wirwar van talen: Frans, Engels, 
Duits, zakenmensen maar ook veel bezoekers 

die  gezellig rondlopen.
In de bus terug zijn de reacties van de stu-
denten vooral positief: ‘De meubelbeurs was 
zo groot, we hebben helaas niet alles kunnen 
zien’, treurde een van de leerlingen. ‘Het was 
leuk om wat je op school leert ook echt te zien 
en te herkennen’. Het was een  geslaagd tripje 
naar de meubelbeurs in Keulen. ‘We hebben 
ons ogen uitgekeken, en het was ècht waan-
zinnig’. 

Lotte Suijkerbuijk en Madeleine Lemson

De slopers zijn begonnen met het afbreken 
van Kleiweg 45, het pand naast AH de Wolf. 
Angelique de Wolf vertelt over alle plannen voor 
de nieuwbouw. Er wordt gewerkt in vier fases. 
In de eerste fase is het oude pand gesloopt. 
In de tweede fase begint de aannemer met 
de bouwwerkzaamheden. De derde fase 
wordt alles als bouwterrein aangewezen en de 
vierde fase is de afronding. In de derde fase 
is de doorbraak naar de huidige winkel. Een 
paar spannende momenten kan Angelique 
nu al aanwijzen in o.a. deze derde fase; het 
verplaatsten van de condensor, de machine 
voor de totale koeling. Door de uitbreiding van 
de winkel gaat deze condensor uiteindelijk 
naar het dak van het nieuwe pand. Het 
tweede spannende moment is het tijdelijk 
dichtmaken van de ingang bij de parkeerplaats 
aan de achterzijde. Dit is nodig voor de 
bouwwerkzaamheden. Hierdoor blijft alleen de 

ingang aan de voorzijde van de Kleiweg over, 
gedurende de bouwperiode van de winkel. 
Verder is natuurlijk het spannendste moment 
de uiteindelijke oplevering van de compleet 
nieuwe winkel. De winkel wordt behoorlijk 
uitgebreid en komt er uit te zien volgens 
de huidige indeling van Albert Heijn. De 
personeelsruimte en het kantoor komen boven 
de winkel waardoor er meer plaats is voor 
opslag. Het uiterlijk wijzigt en de ingang krijgt 
een nieuwe uitstraling. De winkel van Marco en 
Peter (Tabac en Gifts) komt  terug op zijn oude 
plek. Ook is er naast de winkel van Marco en 
Peter nog winkelruimte beschikbaar die nader 
in te vullen is. Boven deze twee winkels komen 
woningen.  De planning is dat de nieuwe winkel 
eind 2012 klaar is. Hierna wordt begonnen met 
het laatste stuk van de winkels en woningen. 
De planning is dat het hele project klaar is in 
april 2013. Maar een vorstperiode tijdens de 

eerste bouw, een tegenslag en de planning 
kan zomaar uitlopen. Albert Heyn de Wolf gaat 
in ieder geval er alles aan doen om de overlast 
zo veel mogelijk te beperken. In de winkel ligt 
de nieuwsbrief waar de klanten op de hoogte 
worden gebracht van alle ontwikkelingen. En 
ze gaan keihard werken om er een prachtige, 
nieuwe winkel van te maken.  

Mirjam Fondse

Na de bouwvak starten ingrijpende 
werkzaamheden aan de GK van 
Hogendorpweg. Directe aanleiding is de 
nieuwbouwwijk Park Zestienhoven bij het 
vliegveld. Voor nieuwbouw gelden strengere 
eisen met betrekking tot geluidsoverlast. 
De GK van Hogendorpweg wordt daarom 
in plaats van een 70 kilometerweg, 
een weg waar 50 kilometer gereden 
mag worden. Naar verwachting zijn de 
werkzaamheden in het eerste kwartaal van 
2013 klaar. Dat werd duidelijk tijdens een 
voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 2 
februari.

De GK van Hogendorpweg is een van de 
invalswegen naar Rotterdam en loopt tussen 
Overschie en Hillegersberg Schiebroek in. Het 
stuk dat aangepast wordt, is het stuk tussen 
het Van Limburg Stirumplein (aan het eind van 
de Melanchtonweg, bij de benzinepomp) en 
het Schieplein in. Niet alleen de nieuwbouwwijk 
Park Zestienhoven is aanleiding, ook de 
Rotterdamse aanpak van de luchtkwaliteit en 

de ‘Rotterdamse stijl’ die uitgaat van groene, 
‘parkachtige’ entreewegen naar Rotterdam, 
vormen belangrijke uitgangspunten voor 
de aanpassing. Door het aanpassen van 
het ‘wegbeeld’ wil men ervoor zorgen dat 
automobilisten langzamer gaan rijden. 
Zo worden de rijbanen smaller, wordt de 
middenberm tussen de beide rijrichtingen 
waar mogelijk breder en groener, en komt 
er een fietspad van rood asfalt, 3,5 meter 
breed. De vangrail gaat weg, de vluchtstroken 
vervallen ook. Zo lijkt de weg minder op 
een snelweg, waardoor automobilisten hun 
snelheid gaan aanpassen. Het fietspad wordt 
extra gefundeerd zodat de hulpdiensten er 
eventueel gebruik van kunnen maken. De 
oprit vanaf de Oude Kleiweg naar de GK 
van Hogendorpweg, nu een flauwe bocht 
omhoog, wordt recht en haaks, ook om de 
snelheid te verminderen. De oprit kruist het 
fietspad, fietsers hebben hier voorrang. Op 
verschillende plekken worden bomen gerooid 
omdat ze vanwege hun wortels of gezondheid 
niet gehandhaafd kunnen worden, maar deze 

worden wel vervangen. Hier en daar wordt 
ook het groen aangepast met groene struiken 
en sierstruiken. Of de huidige bouwoprit die 
voor de verbouwing van het Sint Franciscus 
gasthuis is ingezet ook bij de plannen 
betrokken kan worden, is nog onderwerp van 
discussie.

Dankzij het verlagen van de snelheid daalt 
het geluid met gemiddeld 1,5 decibel, dankzij 
stiller asfalt kan dit oplopen tot -4,5 decibel. 
Wat de effecten voor de luchtkwaliteit zijn 
kon men op de voorlichtingsbijeenkomst 
nog niet zeggen. Ook hoe de verlaagde 
snelheid gehandhaafd wordt, is nog niet 
duidelijk. Voor het andere stuk van de GK 
van Hogendorpweg, tussen de Doenkade 
en het Van Limburg Stirumplein in, verandert 
er niets. Al met al een serie zeer ingrijpende 
maatregelen, die na de bouwvak van start 
gaan en in het eerste kwartaal van 2013 klaar 
zullen zijn.

Redactie Buurtkrant

Niet elke vernieuwing is meteen een 
verbetering. Dat bewijzen de nieuwe trams op 
lijn 8. Sinds de vervanging van de oude gele 
trams door de nieuwe witte exemplaren is de 
tram voor een aantal bewoners een stap te ver 
geworden. Of beter gezegd een stap te hoog. 
Er is ook geen stang bij de deur waaraan je je 
kunt vasthouden en optrekken. De  instap is 
voor hen een behoorlijke hindernis die niet door 
het extra comfort van de nieuwe tram wordt 
gecompenseerd. Dit is zover gekomen omdat 
in ons wijkje de perrons nog niet zijn aangepast 
(verhoogd) aan de nieuwe trams. De RET gaat 
over de trams. Het is de verantwoordelijkheid 
van de wegbeheerder om verhoogde perrons 
aan te leggen, daar kan de RET weinig aan 
doen.  Het zou zonde zijn dat bewoners die 
moeite hebben met de opstap het openbaar 
vervoer daarom niet meer kunnen gebruiken. 
Daarom heeft de buurtkrant contact gezocht 
met Chantal Zeegers van de deelgemeente. 
Mevrouw Zeegers heeft onder andere 
buitenruimte en vervoer in haar portefeuille. We 
kregen snel een reactie. De problematiek was 
haar niet bekend. Het zou worden voorgelegd 
aan de ambtelijke organisatie, waarna deze 
een reactie geeft.  
Natuurlijk, dat duurt even. Het is bekend 
dat ambtelijke molens niet de snelste 
zijn. We wachten dus nog  op informatie.  
Wat me ondertussen wel verwondert is dat 

bij de deelraad mogelijk niets bekend is. Voor 
geïntegreerde introductie van de nieuwe trams 
met de nieuwe haltes is  enige coördinatie 
nodig tussen vervoerder en wegbeheerder. 
En toezicht vanuit de deelgemeente is niet 
overbodig. Al is het maar om te voorkomen dat 
de nieuwe trams al lang rijden zonder dat er is 
nagedacht over aanpassing van de haltes. 
Het kan dus zijn dat u de komende periode 
mensen met een krukje onder de arm richting 
tramhalte ziet lopen. U weet nu in ieder geval 
waarom.  Bewoners die hinder ervaren worden 
geadviseerd contact op te nemen met de 
deelgemeente info@his.rotterdam.nl. 
Voor klachten over de tram kunt u contact 
opnemen met de klantenservice van de RET 
(kcc@ret.nl). De buurtkrant blijft geïnteresseerd 
in uw ervaringen. Als er nieuwe ontwikkelingen 
zijn wordt u via een volgende krant en de 
website op de hoogte gebracht.

Ciska Evers 

Inloop
Elke woensdagochtend bent u van  
10.00 – 11.30 uur van harte welkom voor 
een kopje koffie, thee, een praatje met onze 
gastvrouwen en –heren. Zij verwelkomen u 
graag. Neem gerust uw kinderen mee. 

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)

STUDENTEN HMC NAAR SPRAAKMAKENDE MEUBELBEURS IN KEULEN

GROOTSE PLANNEN VOOR AH DE WOLF

GK VAN HOGENDORPWEG GAAT OP DE SCHOP

NIEUWE TRAM IS EEN STAPJE TE HOOG MEDEDELINGEN VAN DE BOK

-



AANVULLING OP HET ARTIKEL VAN ACADEM  
IN DE BUURTKRANT VAN DECEMBER

De informatie in het stuk over Academ is niet duidelijk overgekomen. 
De naam moet zijn ACADEM “Centrum voor Innerlijk Welzijn”.
De aanbieding voor onze lezers is als volgt:

Mensen die deze krant tonen kunnen eenmalig een les Qigong op maandagavond 
of op dinsdagavond gratis bijwonen. Voor meer informatie: www.academ.nl. Graag 
vooraf aanmelden per mailadres info@academ.nl.

HOE VEILIG IS UW HUIS?
EEN ONTMOETING MET ZZP’ER HENK MERTENS

FIT FOR FREE

Sinds 20 december jl. heeft de Kleiweg 
er een Italiaanse delicatessewinkel en 
(afhaal) pizzeria bij!

Tijdens de feestelijke opening van Pic-
cola Italia werden de genodigden zeer 
gastvrij ontvangen met verrukkelijke hap-
jes en wijnen. De winkel bestaat uit twee 
delen. In een ruimte kun je diverse tradi-
tionele producten kopen,  zoals olijven, 
Italiaanse wijnen en lekkere pasta’s. Daar 
bevind zich ook een prachtige vitrine met 
Antipasti (koud en warm) om direct mee 
te nemen. In het andere gedeelte staan 
tafeltjes waaraan je lekker kunt lunchen. 
Eigenaresse Marjam en haar collega Ma-
ria ontvangen mij allerhartelijkst en ver-
tellen enthousiast over de zaak. Marjam 
heeft voorheen in Den Haag en Capelle 
a/d IJssel gewerkt en heeft de nodige er-
varing met de Italiaanse horeca.

Zij had goede verhalen over de wijk ge-
hoord en toen ze hoorde dat het pand te 
huur kwam te staan was de keuze snel 
gemaakt! Tot nu toe zijn zij erg tevreden 
en de klanten ook! Dat blijkt wel uit het 
feit dat er tijdens mijn bezoekje een bloe-
metje werd gebracht door een dankbare 
klant. Marjam vertelt dat de pasta’s en 
pizza’s over de toonbank vliegen. De Vi-
tello Tonnato ( dun gesneden kalfsvlees 
met tonijn), is eveneens een groot suc-
ces. Het is ook mogelijk om een menu 

met lekkere gerechten af te halen of, 
indien gewenst, thuis te laten bezorgen. 
Daarnaast verzorgt Piccola Italia de cate-
ring voor bedrijven, recepties, bruiloften 
of voor feesten bij mensen thuis.
Wat ook belangrijk is, er wordt gewerkt in 
een open keuken en dat is zeker vanuit 
hygiënisch oogpunt geen slechte zaak. 
Wie hier wil lunchen, kan met maximaal 
12 personen aan tafel.

De winkel is populair bij studenten, maar 
ook de oudere buurtbewoners weten 
steeds meer de weg te vinden. De klan-
ten zijn allemaal even enthousiast en 
uiten hun dankbaarheid met positieve 
opmerkingen. De buurtbewoners zijn blij 
dat er eindelijk een culinaire (afhaal) win-
kel is bijgekomen!
De openingsborrel was een groot succes 
en belooft veel voor de toekomst! Het al-
leraardigst personeel zal hier zeker een 
steentje aan bijdragen.

De openings- en bezorgtijden zijn te  
vinden op de website 

www.piccolaitaliarotterdam.nl

Piccola Italia, Italiaanse  
delicatessen &Pizzeria

Kleiweg 30
010-4224675

info@piccoloitaliarotterdam.nl

Marjolein Tan

In het Kleiwegkwartier hoef je er echt 
niet onverzorgd bij te lopen wat je haar 
betreft. Er is hier groot aantal kappers. 
Radjesh van kapsalon Hair Art vertelde 
een paar jaar geleden al zijn redenen 
om zich juist aan de Kleiweg te vesti-
gen. ‘Omdat er hier al zoveel kappers 
zijn, is het goed om je hier te vestigen 
en dan er voor te zorgen dat je de beste 
wordt’! Onlangs is een nieuwe zaak 
geopend aan de Straatweg. Het onder-
scheidende van deze kapper is dat ze 
zich speciaal op kinderen richt, maar 
pappa’s en mamma’s zijn ook welkom. 
Tijd om deze zaak een bezoekje te 
brengen met kinderen!

Ginius heeft zich gevestigd in de salon 
waar voorheen beautyproducten ver-
kocht werden. De vorige eigenaar had er 
een blauwe grot van gemaakt. Gini, de 
eigenaresse van Ginius, moest wel een 
paar keer slikken toen ze het interieur 
zag. Maar voor een kinderkapper is het 
een prima omgeving. 

‘We gaan weer naar de grot toe’ zeggen 
de kinderen enthousiast. Met een flinke 
verfbeurt, wat eigen accessoires en een 

compleet kappersinterieur is Gini op 8 
december 2011 geopend. 

Gini heeft inmiddels vijf jaar ervaring in 
het kappersvak. Ze is begonnen bij een 
kinderkapper en hier is haar liefde voor 
het knippen van kinderen begonnen. Na 
bij diverse salons gewerkt te hebben, 
heeft ze de knoop doorgehakt. In februari 
2011 is ze begonnen met een cursus bij 
de Kamer van Koophandel, de gemeente 
en de Rabobank. Hier werd ze geholpen 
met het schrijven van een goed onder-
nemersplan en het verder uitwerken van 
haar ideeën. In november waren de pa-
pieren getekend en op 8 december volg-
de de opening van haar eigen zaak. 

Gini wil graag verschil maken. Kinderen 
zijn beslist een andere groep dan vol-
wassenen. Sommige kinderen zijn zo 
geknipt maar andere kinderen hebben 
echt wel even tijd nodig. Daarom rekent 
ze standaard een half uur voor een knip-
beurt. Inmiddels is, tijdens ons interview, 
de eerste klant gearriveerd. Robine gaat 
voor het eerst naar de kapper. Ze kan 
kiezen om plaats te nemen op de brand-
weerauto of op het paardje.  Haar moe-
der wordt voorzien van een lekker kopje 
koffie en mijn kinderen spelen met het 
dochtertje van Gini. Kortom een gezel-
lige boel. Halverwege het interview zit de 
jongste dochter van de klant bij mij op 
schoot en komen nieuwe klanten binnen. 
Robine is aan het einde netjes geknipt en 
heeft geen kik gegeven. 
Gini is geboren en getogen in het Klei-
wegkwartier. Ze heeft jarenlang op Straat-
weg 38 gewoond. Dus ze is terug bij haar 
roots. Behalve dat ze kinderkapper is, 
knipt ze ook volwassenen. Ze werkt met 
biologische producten, dus zonder am-
monia voor kleuringen of permanent, met 
100% grijsdekking. Ook een coupe soleil, 
high en low lights en zelfs een hoofdmas-
sage zijn mogelijk. Op afspraak is ze ook 
doordeweeks ’s avonds geopend. 

Kapsalon Ginius is gevestigd aan de 
Straatweg 42c en telefonisch bereikbaar 
op 010-8480459

Mirjam Fondse

Fitness voor iedereen

Op 19 december jl. heeft Fit For Free een 
nieuwe vestiging aan de Ceintuurbaan ge-
opend. In de voormalig enveloppenfabriek 
Van Stolk en Reese zit nu een professionele 
sportschool. Hier kun je in een gezellige en 
professionele omgeving aan je gezondheid 
werken. Inmiddels zijn er 41 vestigingen in 
heel Nederland en met je F4F ledenpas kun 
je in al deze vestigingen sporten voor een 
vaste lage prijs. Zoals altijd in de maand ja-
nuari is iedereen weer begonnen met talloze 
afval- en sportprogramma’s.

Dus besluit ik bij deze nieuwe aanwinst voor 
onze wijk een kijkje te nemen. Ik word har-
telijk ontvangen door Richard, Fit For Free 
regiomanager Rijnmond en Bianca, de 
vestigingsmanager van deze Fit For Free 
locatie. Twee enthousiaste sportievelingen 

die mij maar al te graag een rondleiding wil-
len geven. Het geheel bestaat uit 3 ruimtes. 
Een grote sportzaal op de begane grond 
en, naast de kleedkamers, twee ruimtes op 
de 1e verdieping die bestemd zijn voor de 
(gecertificeerde) groepslessen. Ik val binnen 
bij een zojuist gestarte “ Virtual Spinning”. 
Een groepje deelnemers is net gestart met 
een warming-up. Om daarna aan de Alpe 
d’Huez te beginnen…Dat is mogelijk d.m.v. 
een prachtig televisiescherm waardoor je 
echt het gevoel hebt deze beroemde berg te 
bedwingen! Iets te vermoeiend voor mij, dus 
na een korte uitleg maar weer snel verder.

Ondertussen vertelt Richard iets over zijn 
achtergrond. Hij komt eigenlijk uit de verze-
keringsbranche maar toen hij twee en een 
half jaar geleden de kans kreeg om regio-
manager te worden van deze grote keten 
was hij snel om! Bij Fit For Free krijg je gratis 
professionele begeleiding en is er cardio-
en krachtapparatuur van topkwaliteit. Indien 
men wenst is er een mogelijkheid voor een 
persoonlijk trainingsschema met behulp van 
een van de goed opgeleide instructeurs. 
De ruime openingstijden en makkelijke par-
keergelegenheid maken de drempel extra 
laag. Fitness For Free is voor iedereen toe-
gankelijk! Ook veel scholieren en studenten 
maken inmiddels druk gebruik van deze 
sportschool. In de toekomst zal het groeps-

lesrooster nog worden uitgebreid.

Tijdens het sporten kun je gebruik maken van 
een drankmachine. Leden met een speciaal 
sportdrankabonnement kunnen onbeperkt 
drankjes tappen. Voor deze groep sporters is 
dit een aangename verfrissing. Richard laat 
mij een groen cactus-vijgendrankje proeven 
dat mij, ondanks de lage buitentemperatu-
ren, al snel in een heerlijke tropische stem-
ming brengt. Hoewel ik het ook al behoorlijk 
warm krijg van het aanschouwen van deze 
groep fanatieke sporters.
Bianca is tevreden met haar vestiging. Het 
sportcentrum draait inmiddels op volle toe-
ren en er komen nog steeds nieuwe wijkbe-
woners bij. (Er waren al veel aanmeldingen 
voor de officiële opening). Als Richard mij 
spontaan vraagt om ook lid te worden is de 
verleiding groot om meteen in te schrijven.
Zo’n mooi fitnesscentrum om de hoek en 
dan nog voor een lage prijs! Lid worden is 
net zo makkelijk, dat doe je gewoon online. 
Toch maar eens over nadenken! 

Voor meer informatie over Fit for Free: 
www.fitforfree.nl  

Rotterdam-ceintuurbaan@fitforfree.nl   
Tel: 0900-3483673733          

Marjolein Tan

Een inbraak bij u thuis…, u moet er na-
tuurlijk niet aan denken dat het u over-
komt. Helaas vindt er elke 73 seconden 
ergens in Nederland een (poging tot) 
woninginbraak plaats. Ondanks dat Hil-
legersberg-Schiebroek zeer goed scoort 
op de Rotterdamse Veiligheidsindex, 
betekent dit niet dat er geen inbraken 
in de deelgemeente voorkomen. Om 
meer te weten te komen over het voor-
komen en “genezen” van een inbraak, 
brengt de buurtkrant een bezoek aan  

Henk Mertens. 
Henk is ZZP’er, al 18 jaar. Hij is gespeci-
aliseerd in mechanische beveiliging (het 
hang- en sluitwerk) in de brede zin van het 
woord. Van preventie van inbraak (advies 
en montage van sloten) tot reparatie van 
de ontstane schade. Maar ook bij een af

gebroken sleutel in het slot of het vergeten 
van een sleutel, kan zijn bedrijf uitkomst 
bieden door de gesloten deur te openen. 
Al op jonge leeftijd kwam Henk geregeld 
in het Kleiwegkwartier. Hij hielp dan zijn 
opa, die timmerman was en in de Aza-
leastraat woonde. Na zijn diensttijd is hij 
gaan werken in een ijzerwaren- en gereed-
schapswinkel en daar is zijn passie voor 
het vak ontstaan. Hij werkt vanuit huis, 
net buiten de officiële grenzen van het 
Kleiwegkwartier, maar wel binnen die van 
de Buurtkrant. Het eerste contact met zijn 
klanten verloopt telefonisch. Daarna gaat 
hij bij de mensen langs om vrijblijvend ad-
vies te geven en eventueel direct aan de 
slag. Hij is dan ook vaak op pad en bekijkt 
de huizen door de ogen van een inbreker. 
“Acht van de tien inbraken zijn gelegen-
heidsinbraken. Dit zijn de zogenoemde 
ongeplande inbraken, de inbreker ziet 
zijn kans schoon als hem de gelegen-
heid wordt geboden. Denk aan een (ga-
rage)deur op een kier of een “ik ben even 
weg”-briefje op de deur. En ja, inbrekers 
kunnen bijzonder lenig zijn en komen ook 
door de meest kleine raampjes, zoals een 
open bovenlicht. Alle maatregelen die de 
gelegenheidsinbreker meer tijd kost om 
in te breken of om zijn buit af te voeren, 
verminderen zijn interesse in de woning.”

Een aantal tijdvertragende tips om de 
aantrekkingskracht van een woning te ver-
minderen: 
•	 	Kwalitatief	 goed	 hang-	 en	 sluitwerk	

op ramen en deuren, die voldoen aan 
het SKG-keurmerk (Stichting Kwaliteit 
Gevelbouw) of het PKVW-keurmerk  
 

(Politiekeurmerk Veilig Wonen),  in com-
binatie met anti-inbraakstrips verklei-
nen de kans op een inbraak aanzienlijk. 
En vergeet ook de beveiliging van uw 
garage, schuur of tuinhuisje niet. 

•	 	Gelegenheidsinbrekers	 kijken	 altijd	
eerst naar binnen om te zien of er wat te  
halen valt. Leg daarom geen waarde-
volle spullen in het zicht. Een portemon-
nee, handtas, autosleutels of laptop 
maken inbrekers nieuwsgierig. 

•	 	Sluit	 altijd	 alle	 deuren	 en	 ramen	 goed	
af (ook op de 1e verdieping) en draai 
de sloten in het nachtslot, ook als u 
maar even weg bent. Op deze manier 
voorkomt u het zogenoemde flipperen, 
het openen van een deur met een hard 
stukje plastic. En haal ook alle sleutels 
uit de sloten. 

•	 	Inbrekers	staan	niet	graag	in	de	schijn-
werpers. Goede buitenverlichting bij de 
voordeur (en in de achtertuin) zorgt er-
voor dat het minder aantrekkelijk is om 
in te breken.

•	 	Help	 de	 inbreker	 niet.	 Berg	 ladders/
steigers en gereedschap goed op en 
vergrendel de ladder eventueel met 
een ketting en hangslot. En minimali-
seer opklimmogelijkheden, zoals het 
plaatsen van een beugel met scherpe 
punten op de afvoerpijp. 

Kijk voor meer inbraakpreventietips op 
www.politiekeurmerk.nl. 
Deze maatregelen zijn niet inbraakwe-
rend, maar werken wel inbraakvertragend. 
Kijk eens zelf in uw eigen huis door de 
ogen van een inbreker. Of neem anders 
(vrijblijvend) contact op met Henk, om sa-
men uw huis te beschermen tegen onge-
nodigde gasten. 

Mertens Beveiliging
Tel. 06-26038280

mertens.h@telfort.nl

Laura Nugteren

BELLA ITALIA, PICCOLA ITALIA!!

KINDERKAPPER GINIUS KNIPT IN EEN GROT

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

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 WWW.WEDDINGPLANIT.NL



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.

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

www.bzfysiotherapie.nl
Geen wachtlijst, meestal geen verwijsbrief nodig,

contracten met de grotere zorgverzekeraars.

verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen

Wij maken alles in eigen
machinale werkplaats. 24-uurs serviceVoor al uw timmerwerkzaamheden 

binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al

uw kastenwanden op maat !!

Bergse Linker Rottekade 59 - 3056 LB Rotterdam
Tel. 010 - 4127043 - Mobiel: 06 - 53403616
Fax 010 - 2143522

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

In de laatste week van januari hebben de 
medewerkers van de bakkerij samen met hun 
mannen keihard gewerkt aan de verbouwing van de 
winkel. 

Het aanzien vanaf de buitenkant is ook verbeterd en 
daarmee hopen zij een stukje bij te dragen aan een 
nettere winkelstraat!

Zij zijn er klaar voor en zorgen er door alle verbeteringen 
in de kwaliteit nog verder omhoog  te brengen.  De 
medewerkers nodigen u van harte uit om een lekker 
kopje koffie te komen drinken en ondertussen de 
nieuwe winkel te bewonderen 

Zaterdag 3 maart opent tenniswinkel First Service haar 
deuren aan de Kleiweg 185a. Om 12:00 uur begint de 
spectaculaire opening met een welkomstwoord van 
Raemon Sluiter. Heel de dag zijn er speciale kortingen 
op alle producten en kan het publiek kennis maken met 
deze winkel met Rotterdamse inslag.

Tennisschool First Service verzorgt al jaren de lessen op 
TC Schiebroek, LTC Lommerrijk, Toeg en IJsclub Kralin-
gen. Ook op Blijdorp kunnen niet-leden les krijgen bij de 
tennisschool. Dit kan ook (voor mensen die geen lid zijn 
van een vereniging) als vanouds op Kralingen en dit jaar 
voor het eerst ook op TC Schiebroek. 
In de tenniswinkel wordt men geholpen door ervaren ten-
nissers waaronder tennisleraren, een professionele ATP 
speler en een van de drie gediplomeerde bespanners van 
Nederland.
De rackets kunnen binnen getest worden en uiteraard ook 
op de baan! First Service doet ook aan ‘Racket Tuning’ 
waarbij een racket op maat gemaakt kan worden. 
Tijdens openingsuren en de open dag kan men zich in-
schrijven voor tennislessen, clinics en trainingsweeken-
den. Met een groot bereik op verschillende parken hoopt 

men tennissend Rotterdam van verzorgde tennisspullen 
te voorzien. Men is nog druk bezig met de voorbereidin-
gen, maar vanaf 3 maart is iedereen welkom op de Klei-
weg 185a!

Openingstijden: 
Maandag  t/m donderdag 10:00 - 18:00 u. 

Vrijdag 10:00 - 20:00 u. 
Zaterdag 09:00 - 17:00 u.  

www.firstservices.eu, www.tenniswinkel.cc,  
www.tennisschoolfirstservice.nl

Mirjam Fondse

Café het Halve Maatje is een leuk cafeetje in het 
Kleiwegkwartier, waar de buurtbewoners gezellig bij 
elkaar komen. Jammer genoeg is het onlangs overvallen. 
De overvaller heeft blijkbaar gehoopt dat de gasten in 
café het Halve Maatje zouden schrikken van zijn actie met 
het vuurwapen. Helaas voor hem is zijn poging mislukt 
en is hij gepakt door een van de gasten en de eigenaar. 
De Buurtkrant neemt een interview af met de gastvrouw 
van het café; Wijnie van der Keur en de eigenaar Henk 
van Beek.

Henk van Beek (38) is bezig in de keuken. Even later loopt 
hij de zaak in en ziet een man met een pistool gericht op zijn 
collega en roept voor geld uit de kassa. ‘Ik schrok er niet 
echt van’, vertelt Henk op een rustige manier. Hoewel hij 
het niet eerder heeft meegemaakt. De gasten negeerden 
de dader volledig. ‘Op zo’n moment ga je op je instinct af’.

Adrenaline 
De dader kwam erachter dat zijn poging zou mislukken, 
dus gaf hij op en probeerde te ontsnappen. Van Beek 
rende ongeveer anderhalve kilometer achter hem aan, 
waarna hij hem uiteindelijk te pakken kreeg. Een van de 
gasten belde de politie en de dader werd gepakt. ‘Ik schat 
de dader tussen de 25 en 30 jaar’, vertelt van Beek.

Meer bekendheid
Café het Halve Maatje is al vrij bekend geworden met dit 
incident. ‘Ik zou niet willen dat het café meer bekendheid 
krijgt, ik vind het wel fijn zo’, zegt hij.

‘Grote buurtfamilie’
Wijnie van der Keur (72) gaat elke maandagavond sjoelen 
in het café en volgens haar is het een gezellig cafeetje 
waar veel buurtbewoners komen. ‘Het is net een grote 
buurtfamilie’, zegt van der Keur. Op de vraag wat het café 
zo speciaal maakt, is dat ze zich er thuis voelt.

Gizem Aktas

Eind februari is er  veel te doen in basisscholen en 
kerken  in de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek. Scholen en kerken hebben de handen 
ineen geslagen om voor de derde keer een gezamenlijke 
projectweek te organiseren. In de week van 13 tot en met 
17 februari is er op diverse basisscholen een aangepast 
lesprogramma. Schoolklassen bezoeken verschillende 
kerken. En in elke deelnemende kerk is er op zondag 19 
februari een speciale viering. In enkele kerken worden 
ook kunstwerkjes van leerlingen tentoongesteld. Dit 
alles staat in het teken van het bekende Bijbelverhaal 
over ‘Zacheüs’.

Deze projectweek is een initiatief van de gezamenlijke 
protestantse en katholieke pastores in de wijk, 
verschillende basisscholen (protestants en katholiek) en 
de identiteits-begeleiders van de katholieke basisscholen 
(RVKO). Met deze projectweek hopen zij, net als vorig jaar 
de band tussen school en kerk te versterken. Scholen 

kunnen op deze manier meer kleur geven aan hun eigen 
(katholieke of protestante) identiteit. Kerken geven op hun 
beurt goede impulsen aan de kinderen en ouders op de 
deelnemende scholen.
Bijzonder aan dit project is dat basisscholen en kerken met 
elkaar samenwerken rond hetzelfde thema. Ouders en 
kinderen horen zondag in de kerk hetzelfde verhaal waar zij 
in de week op school mee bezig zijn geweest. Bovendien 
is het een oecumenisch project: een samenwerking 
tussen scholen en kerken van verschillende richtingen 
(protestants en katholiek). Zo worden er dwarsverbanden 
gelegd tussen kerken en scholen. Samen laten zij hun 
gezicht zien aan jonge gezinnen in de wijk.
Meer informatie:

Ds.Lourens de Jong, tel. 010-2180448,  
mail F2hldejong432@hetnet.nl;

Pastor G. Martens, tel. 010-4181850,  
mail martens.dve@kpnmail.nl 

WINKEL BAKKERIJ KLOOTWIJK VERBOUWD

TENNISWINKEL FIRST SERVICE
DE NIEUWE TENNISSPECIAALZAAK IN ROTTERDAM

INCIDENT IN CAFÉ HET HALVE MAATJE 

BASISSCHOLEN EN KERKEN SAMEN ONDERWEG

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

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, Laura Nugteren, 
Marjolein Tan, Robin Polm en  
Geer Meershoek (coördinator)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk: 
17 maart 2012

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

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

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 

GALAXY MODE
Kleiweg 24 ROTTERDAM Tel 010 4 18 48 47

Angels Jeans • Bandolera • Blaf
Marsh • Nick • Rinascimento

Poools • Transmission • Zi-Zo
Zo-Zo • Sophia Perla

WWW.GALAXYMODE.NL
OPENINGSTIJDEN DI T/M VR VAN 10.00 – 17.30 UUR

ZATERDAG VAN 10.00 – 17.00 UUR

 NIEUWE  VOORJAARSCOLLECTIE 2012

KOM EEN KIJKJE NEMEN IN ONZE WINKEL 

EN LAAT U INSPIREREN DOOR ONZE 

NIEUWE VOORJAARSMODE

Kleiweg 26N, 3052 GR Rotterdam          telefoon 010 4223095          www.andrestapijthuis.nl


