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KEUZES OVER VISIE KLEIWEGKWARTIER  
BLIJVEN HANGEN IN BESLUITVORMING

Sinds 2004 woon ik in Hillegersberg-
Zuid. Deze wijk heeft een duidelijke 
voorkeur voor sport. Op speeldagen 
kun je uit openstaande ramen vaak 
flarden van het wedstrijdverslag van 
Feyenoord horen. In de plaatselijke 
cafés staan vaak voetbalwedstrijden 
op die onder het genot van een 
biertje bekeken kunnen worden. Er 
is een mooie tennisvereniging en 
een zwembad met bijbehorende 
activiteiten. Langs de Rotte lopen 
veel wijkbewoners in het weekend een 
rondje hard, al gebeurt dit ook vaak 
genoeg op doordeweekse dagen. Er 
zijn enkele voetbalveldjes die in de 
zomer druk gebruikt worden en er 
zijn meerdere sportscholen te vinden. 
Er is, kortom, veel te sporten in de 
wijk. Ik heb het vermoeden dat we in 
een relatief gezonde wijk wonen. De 
topattractie op sportgebied is naar mijn 
mening voetbalclub Leonidas. Als u op 
zondag even niets te doen heeft kunt 
u altijd nog even een kijkje nemen bij 
deze voetbalclub aan het Erasmuspad. 
Op zondag 11 maart stond een voor de 
plaatselijke club Leonidas belangrijke 
wedstrijd op het programma. Met 
een heerlijk zonnetje en een graad 
of 15 leek het voorjaar zich al aan te 
dienen. Deze hoofdklasser is vorig 
jaar gepromoveerd en maakt nu weer 
kansen op een volgende promotie: 
naar de topklasse. Het team is er 
ambitieus genoeg voor. De club heeft 
een echte stadse uitstraling met een 
gezellig drukke kantine waar altijd een 
wedstrijdje op de televisie gevolgd kan 
worden. Maar het hoofdprogramma is 
natuurlijk het eerste van Leonidas, dat 
een mix is van oud-profvoetballers, 
aanwinsten van andere clubs en 
plaatselijk talent. Voor iedereen in 
de wijk is de club goed bereikbaar. 
Het ligt pittoresk aan de rand van het 
Melanchtonpark. Zeker op zondag 11 
maart, op de belangrijke voetbaldag 
voor de club, was het een heerlijke 
gelegenheid om eens te gaan kijken 
bij deze club uit de buurt. Het weer 
was voor het eerst sinds maanden 
weer eens aangenaam; de winter 
leek definitief voorbij. De bomen 
en planten rondom het complex 
begonnen hun vertrouwde groene 
kleuren weer te vertonen. Op het veld 
voltrok zich een spannende wedstrijd 
met twee aan elkaar gewaagde teams. 
De tegenstander was ADO’20 uit 
Heemskerk. De uitslag was 2-2 in een 
wedstrijd die vooral bol stond van strijd 
en de wil om te winnen. Hier waren 
twee titelkandidaten aan het werk. 
Het was duidelijk dat de Leonidassers 
hier het minst tevreden over waren. 
Maar het hoge aantal toeschouwers 
kwam niets te kort in een spannend 
duel. Wijkbewoners die nog nooit naar 
Leonidas zijn geweest; gaat u eens 
kijken. Aan het Erasmuspad wordt op 
hoog amateurniveau gevoetbald. En 
zeker in het zonnetje is het een mooie 
gelegenheid om een bezoekje aan het 
park te combineren met aantrekkelijk 
zondagvoetbal. Het is namelijk een 
ongekende luxe voor een wijk om een 
voetbalclub te herbergen en dan ook 
nog eens op hoog, landelijk niveau. 
Maar ook als u niet zo gek op voetbal 
bent valt er genoeg te genieten in 
onze mooie wijk. Vooral de Rotte en 
verderop gelegen Rottemeren zijn 
natuurlijk een prachtig achterland voor 
sportieve of recreatieve ambities. Om 
mooie fietstochten te maken of om een 
lekker stukje hard te lopen of om een 
eindje gaan te roeien. Met de Rotte 
kunnen we ons gelukkig prijzen.

Robin Polm (twitter: @robinpolm)

SPORTEN IN DE WIJK

In de vorige BOK krant stond op deze 
plek een artikel over de visie voor het 
Kleiwegkwartier. Die visie beschrijft 
hoe het Kleiwegkwartier ook de  
komende tientallen jaren een leef-
bare wijk kan blijven. Maar niet  
alles daarvan kan worden uitgevoerd. 
Daarom verscheen er bij de visie een 
bestuurlijke oplegger, waarin staat 
aan welke zaken het beschikbare geld  
-twee ton- wordt uitgegeven.  

Over die oplegger is onenigheid ontstaan 
in de deelgemeentepolitiek. Keuzes en  
beslissingen zijn daardoor tot nu toe uit-
gebleven.

Camiel Coremans, voorzitter van de Bewo-
ners Organisatie Kleiwegkwartier (BOK) is 
er op zijn zachtst gezegd niet gelukkig mee. 
“Het is jammer dat dit een politiek besluit-
vormingsproces is geworden,” zegt hij.  “De 
totstandkoming van de overkoepelende 
visie, met veel input van de bewoners, von-
den wij juist erg goed verlopen.  We heb-
ben de deelgemeente ook bedankt voor het 
feit dat de visie er is gekomen.” Maar nu er 
keuzes gemaakt moeten worden vallen par-
tijen over elkaar heen. Fragmentatie van de 
twee ton ligt daardoor op de loer. “Twee ton 
is al geen enorm bedrag”, stelt Coremans. 
“Voor een goede aanpak van de wijk heb je 
eigenlijk een bedrag met twee nullen meer 

nodig.  In de bestuurlijke oplegger waren 
tien punten gekozen die van de twee ton 
zouden worden aangepakt. Nu de verschil-
lende politieke partijen het met elkaar oneens 
zijn en je aan hun standpunten tegemoet 
moet komen loop je het risico dat er meer 
punten bij komen, waardoor de twee ton over 
nog meer zaken verspreid moet worden.”

Aan de andere kant begrijpt Coremans wel 
dat men over bepaalde punten in de opleg-
ger is gevallen. “Heel veel geld zou bijvoor-
beeld gaan naar een procesbegeleider. Dat 
wilden wij ook niet. Dan heb je nog steeds 
geen spade in de grond gestoken. Geld ste-
ken in geveltuintjes wordt door de BOK ook 
niet echt als een structurele oplossing ge-
zien. “ Weinig groen in de wijk, het parkeer-
probleem, het verkeer dat door het Kleiweg-
kwartier heen moet, het winkelaanbod aan 
de Kleiweg; dat zijn de grootste problemen 
die spelen. Kies daar twee van uit en be-
steedt de twee ton daaraan. Dan kun je een 
verschil maken”, aldus Coremans. Hij stelde 
namens de BOK een standpunt op over de 
genoemde oplegger. “Ik besef heel wel dat 
wij daarmee partij nummer elf zijn die zijn 
standpunt over de oplegger geeft. Maar het 
gaat wel om ons, om onze wijk. “

De deelraad vergadert weer op 3 april 2012. 
Dan kunnen de keuzes rond de visie op-
nieuw worden voorgelegd. 

Christina Boomsma

Belooft ook dit jaar weer een feest te wor-
den. Vorig jaar hebben ondernemers en 
BOK een nieuw  oranjecomité opgericht 
onder de naam: ORANJE KWARTIER. Dit 
initiatief en het fantastische weer heeft er 
toe geleid dat het een geweldige feestdag 
werd. Besloten is op dezelfde voet verder 
te gaan en ook dit jaar weer een Koningin-
nedagfeest te organiseren.

Natuurlijk is er de gezellige rommelmarkt op 
de Kleiweg. Er is muziek en op diverse plaat-
sen zijn leuke attracties. Festiviteiten worden 
verdeeld over twee feestterreinen: het Berg-
polderplein en de Antony Duyklaan. Op het 
Bergpolderplein zijn er voor de kinderen leuke 
bezigheden en gratis poffertjes. Verder komen 
er op verschillende plekken op de Kleiweg 
diverse attracties te staan. In de Antony Duy-
klaan (bij de BOK) komt een (klim)vuurtoren te 
staan. Voor de deur van de BOK worden pan-
nenkoeken gebakken, die kunnen gratis wor-
den gegeten. Terwijl de kinderen zich verma-
ken kunnen de papa´s en mama´s genieten 
van een kopje koffie of thee met een lekkere 
versnapering. Het gebouw is de gehele dag 
open. Bezoekers en standhouders kunnen 
daar tevens gebruik maken van het toilet. 
Uiteraard is er ook muziek.

Inschrijving voor de kraam: Er zijn ± 140 
plaatsen beschikbaar voor (alleen)  parti-
culieren. Inschrijving is alléén mogelijk op 
woensdag 28 maart bij de BOK in de Duike-
laar, Antony Duyklaan nr. 9. Van 08.00 - 10.00 
uur en van 18.00 - 20.00 uur zijn hier vrijwil-
ligers aanwezig van het Oranje Comité om 
de inschrijving, kraamverdeling en betaling 
in goede banen te leiden. Bij inschrijving kunt 

u op de plattegrond aangeven waar op de 
Kleiweg u het liefst wilt staan. U ontvangt dan 
direct uw betalingsbewijs met kraamnummer. 
De kramen worden verdeeld op volgorde van 
binnenkomst. Dus OP=OP en wie het eerst 
komt....! Inschrijfformulieren zijn vooraf te ver-
krijgen bij Albert Heijn, Corry’s Dierenwinkel, 
You&Be, Verlaat Kwadraat, Tabac&Gifts, de 
BOK en bij Drogisterij Paalman. Let op! Inle-
veren kan alléén bij de Duikelaar op 28 maart! 
Kosten: Ook het Oranje Comité heeft te ma-
ken met bezuinigingen en teruglopende sub-
sidies. Om dit jaar toch weer iedereen in de 
gelegenheid te stellen om een kraam te huren 
is de volgende regeling opgesteld.
Voor alle kramen geldt een huur van 17,50 
euro per kraam. Heeft uw niet genoeg spul-
len om een hele kraam te vullen, dan kunt een 
kraam delen met een ander. De kosten voor 
een halve kraam zijn 10,00 euro.
Wat wel en wat niet: Tijdens de Koningin-
nedag mogen er op de kramen en op de 
openbare weg uitsluitend tweedehands of 
oude spullen worden verkocht. Commerci-
ele handel, etenswaren en drinkwaren mogen 
niet worden verkocht! Na afloop is iedereen 
verplicht om zijn spullen die niet verkocht zijn, 
mee naar huis te nemen of in de daarvoor be-
stemde containers te deponeren. De kramen 
dienen schoon opgeleverd te worden.
Extra kosten voor het schoonmaken van de 
kramen worden op de persoon verhaald.
De tijden: Op 30 april mag u vanaf 08.00 uur 
uw kraam gaan inrichten. U gaat dus direct 
zelf naar de kraam die correspondeert met 
het kraamnummer dat u bij inschrijving heeft 
ontvangen. Het kraamnummer staat op uw 
betalingsbewijs. Bewaar dit dus goed en zorg 
dat u het betalingsbewijs op de dag zelf kunt 
tonen. Bij de Duikelaar kunt u terecht voor kof-
fie en thee en kunt u tevens gebruik maken 
van het toilet. Om 16.00 uur is de rommel-
markt afgelopen en moeten alle kramen leeg 
en schoon worden opgeleverd.

Heeft u nog vragen? 
Mail naar: comiteoranjekwartier@gmail.com 

of loop even langs bij een van  
bovengenoemde ondernemers

KONINGINNEDAG

Samenvatting van het
standpunt van de BOK:

-  Besteed de twee ton aan 1 of 2 initiatieven 
zodat er op korte termijn iets tastbaars ver-
betert in het Kleiwegkwartier

-  Geld inzetten voor de realisatie van gevel-
tuinen of boomspiegels zal slechts een 
zeer tijdelijk effect hebben

-  Geld inzetten voor extra procesbegeleiders 
vinden wij niet verstandig omdat dit op korte 
termijn niet zal leiden tot tastbare resultaten

Onze voorkeur gaat uit naar het met de be-
staande expertise van de deelgemeente:
-  Aanpakken van de parkeersituatie, door 

als deelgemeente de particuliere eigena-
ren van terreinen te benaderen voor het 
gebruik als parkeerruimte door bewoners 
in de avond en nacht (kosten 0 euro).

-  Verbeteren van het groen, door iedereen toe 
te staan een geveltuin aan te leggen, maar 
het hier verder bij te laten (kosten 0 euro).

-  Snel afronden van de studie naar de mo-
gelijkheden om de de kruising Kleiweg-
Uitweg-Rozenlaan te verbeteren (hier is 
al budget voor beschikbaar). Gebruik ver-
volgens de volledige 200.000 euro om de 
verbeteringen zo veel mogelijk nog in 2012 
uit te voeren. Wij realiseren ons dat met 
200.000 euro lang niet alle noodzakelijke 
verbeteringen aan de kruising kunnen wor-
den gerealiseerd, maar wij denken graag 
mee over een plan van aanpak en wij heb-
ben een aantal concrete ideeën waarmee 
al snel resultaat zichtbaar is voor een be-
perkt bedrag.  

Wij hebben veel vertrouwen in de wijsheid 
van het Dagelijks Bestuur, Deelraadsleden 
en Commissieleden.  Laten we met de mid-
delen die we hebben op korte termijn iets 
tastbaars voor het Kleiwegkwartier doen en 
voor de lange termijn blijven lobbyen bij de 
stad om met de benodigde extra middelen 
over de (Rozenlaan-) brug te komen. Want 
voor het realiseren van de volledige Visie 
Kleiwegkwartier zullen ongetwijfeld nog vele 
miljoenen nodig zijn.

O nee! Een snelweg dwars door het Lage 
Bergse Bos! Dat is de reactie van velen die 
voor het eerst van de plannen over een ver-
binding tussen de A13 en A16 horen. Deze 
snelweg loopt van de A13 over de Doenka-
de, buigt dan af naar het Lage Bergse Bos, 
gaat onder de Rotte door langs Ommoord 
om uiteindelijk op de A16 aan te sluiten. De 
snelweg moet een oplossing bieden voor 
de drukke A20 en de A13 en zou ook de si-
tuatie op de Molenlaan kunnen verbeteren. 
 
Het Lage Bergse Bos, een mooi stuk recre-
atiegebied waar veel bewoners van het Klei-
wegkwartier recreëren. Dat moet je niet wil-
len, zou je zeggen.  Aan de andere kant: het 
verminderen van de druk op de A20 en de 
A13 kan voor het Kleiwegkwartier verlichting 
bieden. Bij ons op de drempel wordt het dan 
rustiger en wellicht wordt de luchtkwaliteit iets 
beter. Ook het verkeer op de Straatweg zou 
minder druk kunnen worden. Een alternatief 
voor de nieuwe snelweg is de zogenoemde 
‹Bos Variant›. Die maakt onder andere gebruik 
van een tracé langs de Ceintuurbaan. Dat zou 
juist zeer ongunstig zijn voor het Kleiwegkwar-
tier. Het lijkt erop dat het Kleiwegkwartier als 
enige wijk in de deelgemeente iets te win-
nen heeft bij de snelweg. De mensen aan de 
noordrand van Schiebroek en in Ommoord 
zijn het minst blij. Daar komt de snelweg bijna 
open en bloot langs. Aan de noordrand van 

Hillegersberg kan het meevallen. Zoals de 
plannen nu zijn, komt de weg daar in een  
tunnel die boven het maaiveld loopt. Je krijgt 
dan een hoge bult waarin de weg is verstopt. 
Dat is de voorwaarde waaronder veel partijen 
akkoord zijn gegaan: we willen de weg niet 
horen, ruiken of zien. Op donderdag 5 april 
buigt de Rotterdamse gemeenteraad zich 
over de A13-A16. Op basis van alle verzamel-
de adviezen zal wethouder Baljeu haar advies 
aan minister Schulz-Verhagen geven en die 
stelt uiteindelijk de variant vast. Wilt u zelf uw 
mening vormen, kijk dan op www.stadsregio.
info. Onderaan op de homepage vindt u een 
banner die naar informatie over de weg leidt. 
Er staat ook een link naar de informatie van 
Rijkswaterstaat, verslagen van alle (raads)
vergaderingen over de weg en een duidelijk 
youTube filmpje over de plannen. Als u toch 
op youTube bent: er staat hier ook een filmpje 
van Groen Links Hillegersberg Schiebroek. Zij 
zijn tegen. Dan hoort u het verhaal van beide 
kanten.

Christina Boomsma

DE A13-A16:  
WAT BETEKENT DAT VOOR 
HET KLEIWEGKWARTIER?

De A20 tijdens het afbreken van het Hofplein viaduct in het weekend van 28 augustus 2011



Op de foto zijn woningen te zien die er niet 
zo fraai meer uit zien. We kijken een straat in 
met wat auto’s. Aan het eind zien we twee 
witte huisjes. Zo te zien worden de twee wo-
ningen vooraan op de foto gesloopt. Van-
daag de dag ziet het er daar veel beter uit 
en is het een mooie plek om te wonen. Weet 
u welke straten dit zijn? Herinnert u zich dat 
er in het middelste pand tussen de bomen 
een winkeltje was en zo ja wat daar werd 
verkocht? Herkent u de twee witte huisjes 

aan het eind van de straat en weet u wat in 
deze huisjes gevestigd was? Heeft u enig 
idee in welk jaar de foto is genomen en weet 
u wie daar hebben gewoond of woont u er? 
Vertel ons wat u weet over deze buurt. Deel 
uw herinneringen met de lezers van de 
Buurtkrant. Na loting onder de inzenders 
ligt een cadeaubon klaar in de wijkwinkel. 
Schrijf of mail ons voor de sluitingsdatum 
van de volgende Buurtkrant!

John Hokke

‘Hallo redactie’, schrijft Rob Noorlander. ‘Op 
dit zoekplaatje ‘’Robert Owenstraat’’ moet 
ik  wel reageren. Dit is namelijk de straat 
waar ik in 1947 geboren ben en waar ik tot 
2008 heb gewoond. Hoewel dit piepkleine 
huisjes waren, hebben wij eerst twee jaar 
ingewoond op nr. 17. Dit inwonen was in die 
tijd heel normaal. Het straatje is gebouwd 
in 1923 en vernoemd naar een Engelse 
industrieel die het goed voor had met zijn 
arbeiders en o.a. huizen voor hen bouwde. 
Het diende als voorbeeld om dit ook in 
Hillegersberg te gaan doen. Uiteraard niet 
te dicht bij eigen huis en haard. Het gevolg 
was dat het midden in de weilanden aan de 
rand van de gemeente werd gerealiseerd. 
Het was de bedoeling dat er meer huizen 
zouden volgen maar de crisis gooide roet 
in het eten. Daarom is het gebleven bij 
één doodlopend straatje van 24 huisjes. 
Het straatje heeft de oorlog met geringe 
schade overleefd, ondanks het feit dat in de 
hongerwinter twee gezinnen in één huisje 
zaten en het andere volledig leeg werd 
gesloopt voor brandhout. Ik heb daar een 
fantastische jeugd beleefd. Legendarisch 
waren de Koninginnedagfeesten die ieder 
jaar werden georganiseerd. De gehele 
straat werd versierd; spelletjes voor jong 
en oud en s‘avonds muziek en dansen 
voor de ouderen. Ook niet te vergeten 
zijn de kerstboomverbrandingen op 
oudejaarsavond.  Ook de omgeving was 
een prachtig speelterrein, rondom de 
weilanden met koeien en korenvelden,  
tot aan de spoorlijn aan toe. Later is dat 
allemaal veranderd o.a. door de ‘komst van 
de  vuilnisbelt, de GK van Hogendorpweg 
en tramlijn 5. In de zeventiger jaren zijn de 
huisjes grondig gerenoveerd. Ik denk dat de 
foto van voor de oorlog is. Ik mis namelijk de 
erker aan het hoekhuis. Groeten uit Drenthe 
van Rob Noorlander (Bram Kleiwegt).’
Dhr. van Herk schrijft ons. Het is een hele 
oude foto, en heel oud kan wel 70 jaar zijn. 
Mede door de aanwijzing dat bewoners 
in het geweer moesten komen tegen 
sloop,  wisten zij (Cor en Marjan van Herk) 
dat het de Roben Owenstraat is, de laatste 
linkerzijstraat van de Kleiweg, dichtbij het 
SFG. Dhr. Van Herk heeft geen idee wie 

de personen op de foto zijn maar heeft wel 
wat informatie over de arbeiderswoningen. 
‘In 1923 werd in opdracht van de 
Woningbouwvereniging  Aller Belang  te 
Hillegersberg een complex van 24   
arbeiderswoningen bij de Kleiweg gebouwd.   
De huizen werden door architectenbureau 
Cramer ontworpen  volgens ideeën van 
de Britse sociale hervormer Robert Owen. 
Deze had in Schotland een modeldorp 
voor arbeiders gesticht.   In 1929 zijn de 
woningen overgedragen aan de  gemeente 
Hillegersberg. Dhr. Van Herk heeft geen idee 
of het nu nog huurwoningen zijn, hij is wel 
benieuwd naar wat  de huurprijs was in 1929 
en wat die nu is.
Dick Carlier meldt dat het om een wat van 
de wijk  afliggend , maar sfeervol en gezellig 
straatje gaat, waar velen aan voorbij rijden 
zonder dat het hen direct opvalt, op weg 
naar ziekenhuis of stad. Een grensgebiedje 
tussen Kleiwegkwartier en Overschie. De 
bewoners beschouwen het als een  stukje 
dorp en gaan zo ook met elkaar om. Veel 
contact en nabuurschap. Helaas tracht 
de woningbouwvereniging,  die het in 
eigendom mag  beheren , regelmatig om 
een bom te leggen onder deze gezellige 
gemeenschap. Men tracht andere plannen 
door te drukken. De bewoners zijn daar 
echter niet voor te porren,  waarom ook?  
Velen wonen er al hun hele leven.  De 
huizen zijn in goede staat, verzakken niet , 
wat er wel wordt beweerd.  Laat men niet 
verknoeien wat goed en gezellig is,  maar 
meer zorg hebben voor deze juweeltjes in 
het Rotterdamse, aldus Dick.
Na loting heeft dhr. Van Herk de cadeaubon 
gewonnen. Hij kan deze afhalen bij de BOK.  
 

ZOEKPLAATJE

ANTWOORD OP ZOEKPLAATJE BK1 

Onlangs hebben we afscheid genomen 
van twee van de vaste mensen bij de 
BOK. Michiel van Berkel en  Annemarie de 
Visser zwaaien we na een paar jaar trouwe 
dienst uit bij de bewonersorganisatie. Onze 
oproepen enkele kranten geleden hebben 
wel zes(!) nieuwe mensen gebracht. Zes 
mensen die zich allemaal graag voor de 
wijk en medebewoners in willen zetten. 

Tijd voor een korte introductie. Tijdens een 
eerste bijeenkomst heb ik ze allemaal dezelfde 
vragen gesteld om een eerste impressie 
te krijgen van onze nieuwe redactie- en 
bestuursleden. Robin Polm is één van onze 
nieuwe redacteuren. Behalve de column gaat 
hij zich richten op de sportieve en sociale kant 
van de wijk. Hij vindt de Rotte de mooiste plek 
van de wijk om hard te lopen en te fietsen. Hij 
is afgestudeerd als leraar maatschappijleer 
maar hier is geen baan in te vinden. Daarom is 
hij nu chauffeur. En niet zomaar een chauffeur, 
hij verzorgt het vervoer van doodskisten van 
de makers naar de begrafenisondernemers. 
Daarnaast studeert hij sociologie. Inmiddels 
woont Robin al zeven jaar in de wijk en is hij 
net één deur verder verhuist. Die deur staat 
overigens open voor een kopje koffie!
Christina Boomsma is onze tweede nieuwe 
redacteur. Met een stevige achtergrond uit 
de journalistiek kan ze uren praten met Geer 
Meershoek over alle veranderingen die in 
de krantenwereld plaats vinden. Christina 
zal zich met name richten op de politiek. 
Haar favoriete plaats is de achterplas met 
de eilanden. Momenteel werkt ze bij de 

Nederlandse watersector en verzorgt zij de 
internationale promotie. Ze woont 15 jaar in 
het Kleiwegkwartier.
Laura Nugteren draait al een paar kranten 
mee als redactielid. Haar eerste krant heeft 
ze gemaakt vlak voordat ze een paar weken 
op vakantie ging naar Australië. Het mooiste 
aan de wijk vindt Laura de ligging; dichtbij 
de stad maar toch met de natuur binnen 
handbereik (bos en de Rotte) en het “dorpse 
karakter”. Laura werkt bij Blauw Research, 
een marktonderzoeksbureau midden in het 
centrum van Rotterdam. Ze is hier Panel 
Coördinator en is verantwoordelijk voor het 
beheer van het online consumentenpanel, 
zoals het onderhoud en uitbouw van het 
panel, de communicatie met de panelleden 
en het opzetten van marketingacties. Laura 
woont hier inmiddels 3,5 jaar naar volle 
tevredenheid en ze vond het tijd om iets voor 
de wijk te gaan doen. 
Bij het bestuur zijn drie nieuwe leden 
aangeschoven. John Meuffels is één van de 
nieuwe bestuursleden. Hij vindt het mooiste 
plekje van de wijk het hoekje bij het Sluisje en 
de Rotte. In het dagelijkse leven is hij directeur 
van negen datingsites met duizenden leden, 
verspreid over meerdere landen in Europa. 
Hij woont hier sinds acht jaar. Ronald Peters 
is de tweede nieuwe man bij het bestuur. Hij 
wil zich met name op de politiek richten en 
hier een kritisch tegenwicht geven. Hij wil niet 
zomaar alles klakkeloos aannemen maar ook 
de andere kant belichten. Hij vindt zelf het 2e 
deel van het Melanchtonpark het mooist “het 
deel van het spoor en de voetbalvelden”.  

En dan met name in de lente kun je hem hier 
vinden. In het dagelijks leven is hij werkzaam 
als IV consultant bij defensie. IV staat voor 
informatie voorziening. Hij verzorgt het 
functioneel beheer van defensie applicaties. 
Ronald woont 10,5 jaar met veel plezier in de 
wijk. 

Het  derde bestuurslid is Stephanie Appenzeller. 
 Zij wil graag kijken of ze het werk voor de BOK 
gecombineerd kan krijgen met haar overige 
werkzaamheden, inclusief gezin. Want als ze 
ergens voor gaat, dan gaat ze er vol voor en wil 
alles meemaken. Dus ook de vergaderingen 
van de deelgemeente. Haar lievelingsplek in 
de wijk is het schapenweitje, het onverwachte 
stukje groen na het spoor en voor het SFG. 
Stephanie is zelfstandig architect en haar 
passie is projecten voor mensen aan de rand 
van de samenleving. Verder geeft ze ook les 
aan de TU Delft, afdeling bouwkunde. Ze 
woont sinds 2 jaar in het Kleiwegkwartier.
De vaste redactie bestaat nu uit Ciska Evers, 
Mirjam Fondse, Geer Meershoek (coördi-
nator), Robin Polm, Christina Boomsma en 
Laura Nugteren. Marjolein Tan heeft besloten 
om incidenteel artikelen aan te leveren.  U zult 
haar naam dan ook vast nog wel tegenkomen 
in de Buurtkrant.
Het bestuur bestaat uit Camiel Coremans 
(voorzitter), John Hokke (penningmeester), 
Geer Meershoek, John Meuffels, Ronald Pe-
ters en Stephanie Appenzeller.

Mirjam Fondse

NIEUWE VRIJWILLIGERS BIJ DE BOK

DE SENAAT IS EEN HELE LEUKE SERIEUZE ZAAK

Even voorstellen:
Ik ben Eva van Vlijmen. Ik zit op de Tarci-
siusschool in groep 5. Ik houd veel van te-
kenen knutselen en  gymmen en natuurlijk 
van lezen. Ik lees veel verschillende boe-
ken. 

Een tijdje terug zag ik op internet de site van 
de Nederlandse Kinderjury voor kinderboe-
ken. Dit is een echte kinderjury. Alle kinderen 
in het hele land kunnen stemmen op hun lie-
velingsboek. Dit kan tot 11 mei in de biblio-
theek, of via de site www.kinderjury.nl.  Als alle 
stemmen zijn geteld dan is bekend welke vijf 
boeken de meeste stemmen hebben gekre-
gen. De leden van de Senaat moeten dan in 
twee weken tijd die vijf boeken lezen. Daarna 
is er een ‘geheime vergadering’ waar de  

Senaatsleden vergaderen over welk boek zij 
het beste vinden. Op 6 juni maakt de Senaat 
de winnaar bekend. Toen ik zag dat ik me voor 
de Senaat kon opgeven heb ik dat meteen 
gedaan. Natuurlijk moest ik wel opvallen tus-
sen die 350 andere aanmeldingen, dus heb ik 
het sollicitatieformulier extra mooi gemaakt. Ik 
heb opgeschreven dat ik echt zelf bepaal wat 
ik mooi vind en waarom ik dat dan vind. Ik ga 
niet iets leuk vinden omdat anderen dat ook 
doen. Ik ben dus creatief en kritisch. Ik heb 
ook nog vermeld dat als ik erbij kom, dat het 
dan gezellig wordt. Dat vonden ze zo goed, 
dat ik ben uitgekozen om provincie Zuid Hol-
land te vertegenwoordigen in de Senaat. De 
Senaat is een serieuze zaak. Dus alle twaalf 
leden zijn echt geïnstalleerd door een beken-
de man: Sipke Jan Bousema. We kregen zo’n 
mooie baret en een echte hippe paarse sjerp. 
En natuurlijk op de foto. Behalve het bepalen 
van de winnaar  hebben Senaatsleden zoals 
ik de taak om aan andere meiden en jongens 
te vertellen hoe mooi boeken zijn en hoe leuk 
lezen is. Dus daar begin ik alvast mee. Lezen 
is hartstikke leuk! En als kinderen boeken 
hebben gelezen  moeten ze zeker gaan stem-
men! En het leuke is dat als je stemt, je ook 
nog kans maakt om bij de uitreiking aanwezig 
te zijn op 6 juni!

Eva van Vlijmen & Ciska Evers

De Hoofdlaan in het Kleiwegkwartier, er 
staat een onopvallend gebouw waarin al-
lerlei leuke dingen te beleven zijn. Bewe-
gingstheater Kruimels is hier gevestigd. En 
sinds maart ook het kindertheater Plineke. 

Op zondag 18 maart was de première van 
de voorstelling “Muisje Pluis zoekt een 
huis “ van kindertheater Plineke. Al vanaf 
januari 2011 speelt Ineke Poel deze voor-
stelling succesvol in Poortugaal en Ba-
rendrecht en nu komt zij naar Rotterdam. 
De peuters en kleuters doen zelf actief mee 
met de voorstelling. Zij mogen dingen ruiken, 
voelen, bellen blazen, meezingen en mee to-
veren. Samen met de tovenaar proberen zij 
een nieuw huisje te vinden voor muisje Pluis, 
maar dat blijkt niet zo gemakkelijk als ge-
dacht. Bij de première waren sommige kinde-
ren afwachtend, andere kinderen knuffelden 
het muisje direct. Na een paar minuten zaten 
vrijwel alle kinderen op de vloer en speelden 
actief mee met het zoeken naar het huisje voor 
de muis. De kinderen worden heel actief be-
trokken en na afloop krijgen ze nog een lekker 
glaasje limonade en de ouders een kop koffie.  
De voorstelling wordt gegeven in de studio 
van bewegingstheater Kruimels, Hoofdlaan 
45, 3051 XE Rotterdam tel: 06-43711834. De 
Hoofdlaan zit vlak voor de spoorovergang 
van de RandstadRail. Er zijn nog twee dagen 
met voorstellingen gepland maar als er veel 
belangstelling is, dan komt Muisje Pluis graag 
nog een keer langs!
 
zondag 15 april 11.00 uur peutervoorstelling 
(2-4 jaar) 14.00 uur kleutervoorstelling (4-6jr) 
zondag 13 mei 11.00 uur peutervoorstelling 
(2-4jr) 14.00 uur kleutervoorstelling (4-6jr)
 
toegang: kinderen € 6,- 
volwassenen € 4,-

 
Vooraf reserveren op plineke@live.nl of  

via www.kindertheaterplineke.jouwweb.nl

KINDEREN DOEN ACTIEF MEE  
BIJ BEWEGINGSTHEATER

Op het moment dat de kinderen aan het ge-
nieten waren van hun voorjaarsvakantie, zijn 
bouwvakkers aan de slag gegaan met de 
herinrichting van de veelbesproken voetbal-
kooi. Het stalen hek is verdwenen. Langst drie 
zijden van het voetbalveldje zijn twee rijen ha-
gen geplaatst, de straatkant blijft open. Eén rij 
van ongeveer 2 meter hoog, de andere drie 
tot vier meter. Om ervoor te zorgen dat deze 
haag goed dichtgroeit, zal er een steunhek 
(bestaande uit houten palen en gaas) van 80 
centimeter worden geplaatst dat maximaal vijf 
jaar blijft staan. 

Hallo, mijn naam is Ilona Schouten.
Als afstudeeropdracht wil ik gaan onderzoeken 
hoe de buurtbewoners  van het Kleiwegkwar-
tier de toekomstplannen van de deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek ervaren. In de aan-
komende weken kunt u mij op straat of bij uw 
aan de deur treffen, ik zal u dan vragen om sa-
men met mij de enquête in te vullen. 
U kunt zich ook digitaal aanmelden op het 
volgende e-mailadres: onderzoekkleiwegkwar-
tier@hotmail.com. Naar aanleiding van uw 
aanmelding krijgt u dan de enquête digitaal 
opgestuurd. 
Met behulp van de enquêtes hoop ik een bre-
dere kijk op de behoeftes van de buurtbewo-
ners van het Kleiwegkwartier te krijgen. Hier-
mee wil ik onderzoeken of deze  sporen met 
de toekomstplannen van de Deelgemeente. 
Naar aanleiding hiervan schrijf ik een  aanbeve-
ling voor de Bewoners Organisatie en deelge-
meente. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Groeten,
Ilona Schouten, laatste jaar opleiding CMV 

(Culturele en Maatschappelijke Vorming)

GROENE HAAG VOOR 
VOETBALKOOI

OLIFANTENPAADJE  
WERD VOETPAD

Na het opknappen van het Melanch-
tonpark bleek dat de ingang vanaf het 
Hoofdlaan-bruggetje was verplaatst. Hier-
door ontstond de situatie dat bewoners 
om moesten lopen of over het gras het 
park konden bereiken. De BOK heeft toen 
direct een voorstel ingediend om een be-
tegeld voetpad te maken, maar dat werd 
helaas niet gehonoreerd door de toen-
malige portefeuillehouder buitenruimte. 
Gelukkig was er een ambtenaar bij de 
deelgemeente die de BOK tipte om voor 
dit voetpad een bewonersinitiatief in te die-
nen. Hierbij ziet u het resultaat, dus geen 
natte voeten meer als je naar het park gaat. 

John Hokke 

JohnLauraRobin Ronald StephanieChristina
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‘There’s just something about dogs that 
makes you feel good’
Mijn Engelse schoonmoeder kon deze zin 
altijd zo mooi uitspreken! Tijdens de wande-
lingen met mijn hond moet ik hier vaak aan 
terugdenken. Want ik ontmoet dagelijks vele 
wandelaars die net als ik met hun trouwe 
viervoeters door het Kleiwegkwartier lopen. 
Meestal blijft het bij een snelle groet, soms 
is het een wat uitgebreider praatje. Het is 
vaak afhankelijk van het weer, de tijd en 
of de andere hondenbezitter er voor open 
staat. Maar soms ontmoet je iemand die je 
even moet nakijken. Of die je doet naden-
ken. Een wandelaar die haar of zijn  hondje 
uitlaat op een  bijzondere manier. En ik ken 
zo’n duo. Onverstoorbaar lopen zij samen, 
in alle rust, door de wijk. Al wandelend leest 
zij een boek en naast haar waggelt een 
stevige, imposante Bulldog. Niets lijkt hen 
te storen, de hond volgt trouw het baasje. 
Voor mij is dit het ideale plaatje; mens en 
dier, in perfecte harmonie. In eerste instantie 
durf ik beiden niet eens te groeten. Zij kijkt 
toch niet op of om, enkel bij het oversteken. 
Ook daar wacht de hond geduldig. Zodra 
het vrouwtje lezend verder loopt wandelt hij 
vanzelf weer mee. Ik aanschouw dit rustge-
vend tafereeltje nu al maanden en besluit 
om deze twee toch eens aan te houden. 

Want ik ben best nieuwsgierig naar de ach-
tergrond van dit duo.
De mevrouw heet Emmy en is het baasje 
van Mika. Een bijna 10- jarige stoere En-
gelse Bulldog, een schat van een hond. 
Emmy en Mika wonen sinds 2006 in het 
Kleiwegkwartier. In het dagelijks leven werkt 
Emmy fulltime als maatschappelijk werker 
en zorgbemiddelaar bij een zorgcentrum 
buiten de wijk. Daarbij heeft zij onlangs aan 
de Transfergroep Rotterdam haar opleiding 
voor Master Begeleidingskunde afgerond. 
Emmy blijkt helemaal geen onbekende bij 
de BOK te zijn. Zij is anderhalf jaar actief 
geweest als deelnemer aan de wijkschouw, 
ze neemt deel aan het Burgerpanel en volgt 
met een schuin oog de huidige ontwikke-
lingen in het Kleiwegkwartier. Zij is ook wel 
kritisch in haar bevindingen. De wijk is aan-
genaam om te wonen maar waarom staan 
er sinds augustus 2011 nog steeds drie 
bouwketen op de Elektroweg? Wordt er nog 
wel wat gebouwd? Ook het gebrek aan par-
keerruimte is haar een doorn in het oog. Wat 
meer groenstroken en geveltuintjes zouden 
ook welkom zijn. Daarentegen is zij erg te-
vreden over de bereikbaarheid en reactie-
snelheid van de gemeente via het klachten-
formulier van de gemeentelijke website.     
Zij realiseert zich dat je met alleen klagen 

weinig bereikt en filosofeert daarom mee 
over mogelijke oplossingen. Dat filosoferen 
kan prima tijdens de vele wandelingetjes 
over de Kleiweg en door het park. Samen 
met Mika. Uiterlijk zijn er dan wel geen ge-
lijkenissen maar innerlijke kenmerken zijn er 
genoeg. Als voorbeeld haalt Emmy aan dat 
ze allebei rustig en geduldig zijn en dat ze 
zich zeker niet snel op de kast laten jagen. 
Of zoals ze het zo treffend zegt; wij zijn ge-
woon een goeie match!
En dat is nou precies wat ze samen tijdens 
het wandelen uitstralen.
Volgens Emmy wordt Mika door sommige 
buurtbewoners wel de burgemeester van 
het Kleiwegkwartier genoemd. Je zou hem 
inderdaad zo de ambtsketting omhangen!

Marjolein Tan  

BIJZONDERE WIJKBEWOONSTER NULTIEN KLEDING
EEN ODE AAN DE STAD 

Op zaterdag 24 maart om 14:00 uur opent 
Nultien Kleding zijn deuren aan de Kleiweg 
192B, op de hoek van de Kleiweg en de 
Gladiolusstraat (tegenover Moose Tattoo). 
Rotterdammer in hart en nieren Guy de 
Hoog is de bedenker van de Nultien-lijn. 
Met zijn uitingen “010 isn’t just a code” 
en “Rotterdam All Day” op de ramen van 
de winkel schuift hij zijn komst in het Klei-
wegkwartier niet onder stoelen of banken. 
De Buurtkrant werd nieuwsgierig en wilde 
meer weten van deze “man met een mes-
sage”. 

Guy is nog maar drieëntwintig lentes jong en 
zit boordevol ambitie. Met veel enthousiasme 
deelt hij zijn plannen over zijn allereerste offli-
ne shop, één van zijn dromen die in vervulling 
gaat. Hij is geboren en getogen in het Klei-
wegkwartier, eerst aan de Van Slingelandtlaan 
en daarna aan de Kootsekade. “Toen de mo-
gelijkheid zich voordeed om in deze wijk een 
winkel te openen, wilde ik deze kans niet laten 
lopen. Ik voel me thuis in het Kleiwegkwartier.”

Het ondernemerschap zit hem in het bloed, 
zowel zijn vader als zijn moeder zaten in de 
detailhandel. Toen zijn vader overleed op zijn 
elfde jaar, nam hij de vaderrol over voor zijn 
twee jongere broertjes. Sindsdien is hij ge-
wend om zijn zaken zelf te regelen en keihard 
te werken om zijn dromen waar te maken. Al 
op deze leeftijd liep hij dan ook met het idee 
rond om voor zichzelf te beginnen. 

“In 2009 is het begonnen met mijn eerste shirt, 
het wapen van Rotterdam met de tekst “Ster-
ker door strijd”, wat ik droeg tijdens een feest-
je. Ik ben trots op m’n stad, de mentaliteit, 
de kracht, het harde werken, en ik wilde aan 
iedereen laten zien waar ik vandaan kom.” 
Toen de vraag naar het shirt toenam, wist hij 
dat meer Rotterdammers dit gevoel delen en 
graag willen uitdragen. Inmiddels lopen ook 
bekende voetballers als Jerson Cabral (spe-
ler Feyenoord) en Luc Castaignos (voormalig 
Feyenoorder) in de shirts van De Hoog. Hij 
ontwerpt, drukt en verzorgt de verkoop van 
de shirts via zijn webshop. Tot nu toe werkte 
hij vanaf zijn zolderkamer in het Oude Noor-
den, waar hij sinds een jaar woont. “Ik doe 
alles zelf. En als ik niet weet hoe, dan zoek ik 
dat zelf uit. Ik weet zelf het best hoe ik het wil 
hebben”. 

Guy vindt zichzelf een artiest met een “messa-
ge”. In plaats van het zetten van graffiti, zet hij 
het op een shirt. Niet alleen het uitdagen van 
zijn boodschap vindt hij belangrijk, ook het 
creëren van een band door zijn shirts. “Kom je 
op een feestje en iemand draagt dezelfde kle-
ding als jij, dan is dat niet leuk. Kom je op een 
feestje en je ziet dat iemand “010 isn’t just a 
code” draagt dan schept dat een band, welke 
achtergrond je ook hebt. ” 

Door het succes van zijn shirts in het afge-
lopen jaar is zijn collectie verder uitgebreid. 
Tijdens de opening op zaterdag 24 maart zal 
de gehele nieuwe Metro-lijn gepresenteerd 
worden. “De metro die de hele stad met el-
kaar in verbinding brengt, is van grote waarde 
en daar mogen we trots op zijn.” Ook Bep 
van Klaveren, wereldkampioen boksen en 
de trots uit Crooswijk, heeft een plek op de 
shirts verworven. “Bep gaf een ander zicht op 
Rotterdam en de bokssport. Zo heeft Rotter-
dam vele helden voortgebracht en die zullen 
allemaal geëerd worden met een t-shirt”. De 
“Rotterdam All Day Landen-lijn”, waar de trots 
op de stad wordt gemixt met de trots op de 
multiculturele samenleving, wordt tijdens de 
opening verrijkt met een shirt in de kleuren van 
de Molukse vlag. 
Ondanks dat de verkoop online goed loopt, 
is de stap naar een offline shop een bewuste 
keuze. “Een website creëert onzichtbaarheid. 
Mensen geven hun vertrouwen aan mij en 
doen een online betaling. Ik wil een gezicht 
geven aan het merk en aan mensen het ver-
trouwen geven dat ze ergens aan kunnen 
kloppen. Daarnaast zijn nog niet alle lagen 
van de bevolking bedreven met internetban-
kieren. Met deze winkel hoop ik de drempel 
zo laag mogelijk te houden. Ook kan ik nu een 
uitgebreider aanbod laten zien, zoals jurkjes, 
petjes maar ook rompertjes voor baby’s. En 
wil je die in een andere kleur, dan regelen we 
dat. Kom maar langs!

Ook nieuwsgierig naar Guy en zijn Nultien 
Kleding? De openingstijden zijn dinsdag t/m 
zaterdag van 11 tot 18 uur.

Voor meer informatie over Nultien Kleding, 
kijk op de website: www.nultien.nu
Of volg via Twitter: @nultienkleding

Laura Nugteren

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart  
organiseerde het Oranje Fonds voor de 
tweede keer de landelijke grootscheepse 
vrijwilligersactie: NL DOET. Ook in (de 
buurt van) het Kleiwegkwartie werden 
de handen uit de mouwen gestoken. On-
danks de voorspellingen waren de weer-
goden tijdens deze dag goed gezind en 
bleven de verwachte buien in Rotterdam 
gelukkig uit. 

Speeltuin de Torteltuin
Met zo’n 25 vrijwilligers werd er hard ge-
werkt aan het opknappen van de speeltuin. 
Onder de noemer “Grote klusdag” zijn o.a. 
de speeltoestellen weer voorzien van een 
nieuw likje verf, de groenvoorzieningen uit-
gebreid en opgeknapt, en de nieuwe op-
slagbox is beschilderd met een afbeelding 
van Pietje Puk. Ook de technische vrijwilli-
gers kwamen als geroepen; zij hebben de 
elektriciteit doorgetrokken naar buiten. 

De vrijwilligers die vaker actief zijn voor de 
speeltuin, kregen zaterdag hulp van zeven 
leden van JCI Rotterdam. JCI, wat staat 
voor Junior Chamber International, is een 
netwerkorganisatie voor persoonlijke ont-
wikkeling voor ondernemende mensen 
tot 40 jaar. Zij hadden zich via de website 
van NL DOET aangemeld voor deze klus. 
Ondanks hun drukke levens vinden ze het 
belangrijk om iets te doen voor de maat-
schappij. “Het is leerzaam en zo dragen we 
ons steentje bij om de wereld net een beetje 
beter te maken.”

T.C. Schiebroek
Bij tennisvereniging Schiebroek stond het 
opknappen van de overdekte buitenruimte 
(terras) op het programma, zoals het oprui-
men, schoonmaken en schilderen van het 
houtwerk. Ongeveer twaalf leden van de 
club waren actief op deze dag, maar eigen-
lijk zijn diverse vrijwilligers al sinds begin van 
het nieuwe jaar druk bezig met het opknap-
pen van het clubgebouw. Zo is er o.a. een 
nieuw elektronisch pasjessysteem, moder-
ne verlichting en glimt de bar weer met een 
mooie laklaag. Dit alles in voorbereiding van 
de start van het tennisseizoen op maandag 
26 maart. 

Roeivereniging Nautilus
Ook bij Nautilus kwamen de wapperende 
vlaggetjes van NL DOET je tegemoet. In 
verband met “Head of the River”, het groot-
ste jaarlijkse roei-evenement in Nederland, 
waren veel roeiliefhebbers echter in Amster-
dam te vinden. Dit mocht de pret niet druk-
ken voor de mensen die wel aanwezig wa-
ren om het gebouw en terrein lenteklaar te 

maken. De organisatie had van tevoren slim 
geanticipeerd op het roei-evenement, door 
al op woensdag 14 maart een pré NL DOET 
dag te organiseren. In totaal hebben 40 tot 
50 leden geholpen om o.a. de omheining 
en het gebouw graffiti-vrij te maken, kleine 
reparaties te verrichten en de tuin te voor-
zien van nieuwe planten. Daarnaast is ook 
de ergometerruimte (een fitnessruimte met 
indoor roeiapparatuur) schoongemaakt, op-
nieuw ingericht en geverfd.

Heeft u interesse om mee te helpen op 
een volgende NL DOET dag? Ook u 

kunt zich te zijner tijd als vrijwilliger aan-
melden voor een klus in het Kleiweg-
kwartier via de website www.nldoet.nl

Laura Nugteren

KLEIWEGKWARTIER DOET

Van zaterdag 24 maart t/m zondag 1 
april vinden voor de 2e keer de landelij-
ke Open Tennisdagen plaats. Onder het 
motto ‘Zonder jou is er geen bal aan’ or-
ganiseert T.C. Schiebroek op zaterdag 
31 maart een Open Dag op de tennis-
vereniging aan de Van Enckevoirtlaan. 
Wil je nieuwe mensen ontmoeten, leren 
tennissen of gewoon lekker een balletje 
slaan? Op deze dag kan jong en oud 
kennismaken met de tennissport.

Daarnaast zal T.C. Schiebroek op deze 
dag in samenwerking met Tenniswinkel 
First Service (gevestigd aan de Kleiweg) 
van 9 tot 11 uur op het Bergpolderplein 
(Kleiwegkwartier) en op het Rododen-
dronplein (Schiebroek) een mini ten-
nisbaan opzetten, waar kinderen naar 
harte lust kunnen kennismaken met de  
tennissport.

MAAK KENNIS MET TENNIS OPENING IJSSALON WERKZAAMHEDEN KRUISING MELANCHTONWEG-RINGDIJK 

Op 30 maart as opent ijssalon Empire 
Frostings zijn deuren. Deze mooie zaak, 
gevestigd aan het Bergpolderplein, zit 
momenteel nog volop in de verbouwing. 
Eigenaar Michel heeft alvast een tipje van de 
sluier opgelicht. De prachtige winkel zal niet 
alleen vers, zelfgemaakt ijs gaan verkopen 
maar ook cookies, brownies en taart zitten 
in het assortiment. Daarom  kan men ook op 
minder warme dagen terecht. Er zijn gezellige 
zitjes en meenemen kan natuurlijk ook. Een 
terras zit in de planning. Op zaterdag 31 
maart zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur van 
harte welkom om een (gratis) ijsje te komen 
proeven en te springen op het springkussen 
dat die dag voor de deur staat.

Openingstijden:  
dagelijks van 12.00 tot 22.00 uur. 

Op vrijdag 19 maart botste  de tram en 
de bus bij het muizengaatje van station 
Noord. Gelukkig waren er geen slachtof-
fers. Maar uit de ravage was op te maken 
hoe groot de klap is geweest. Het glas 
was snel opgeveegd. Maar het Klei-
wegkwartier bleef enkele uren verstoken 
van tramvervoer. Gelukkig zette de RET  
pendelbussen in.  

EEN ONGELUK ZIT IN  
EEN KLEIN HOEKJE

aDiSON (vanaf begin betrokken bij Nultien), Jay Fortes (wordt gesponsord door Nultien),  
Guy de Hoog en Wereldkampioen Thaiboxen Ismael Londt.

In de gemeente Rotterdam worden op 
diverse wegen en kruisingen nieuwe ver-
keerlichten met LED-verlichting geplaatst. 

Dit project zou begin februari starten, maar 
is door de vorst uitgesteld. De nieuwe start-
datum is nog niet bekend en wordt een week 
van tevoren aangekondigd via borden bij de 
kruising. In het voorjaar wordt de hele ver-
keerslichtinstallatie vervangen op de kruising 
Melanchtonweg/Ringdijk . Dat wil zeggen dat 
de regelkast, alle bedrading, de verlichting 
en soms ook de masten helemaal vernieuwd 
worden. Op een aantal plekken moet nieuwe 
bedrading in het wegdek aangebracht wor-
den voor de zogenoemde detectielussen. 
Hiervoor worden sleuven in het wegdek ge-
freesd.

Gevolgen voor het verkeer
Door de werkzaamheden werken de ver-
keerslichten niet, ook als er geen werkzaam-
heden plaatsvinden. Soms wordt er gewerkt 
op de rijbaan. Het autoverkeer kan tijdens 
deze werkzaamheden gebruik blijven maken 
van de weg, weliswaar wordt tijdelijk de weg 
versmald en dus kunnen weggebruikers te 
maken krijgen met enige vertraging. Fiet-
sers kunnen gebruik blijven maken van het 

fietspad. Voor voetgangers blijft de stoep 
toegankelijk. Alle verkeersmaatregelen staan 
met borden en afzettingen aangegeven. Een 
week voor de werkzaamheden zal de startda-
tum aangekondigd worden op vooraankondi-
gingsborden bij de kruising. 

Meer actuele informatie is te vinden op 
de website van de gemeente 

www.rotterdam.nl/melanchtonweg

Nadat enkele maanden geleden oude 
panden waren gesloopt bleef deze holle 
kies achter op de hoek van de Violen-
straat Elektroweg. Tot nu toe wordt er geen  
enkele (bouw)activiteit waargenomen. Als 
dat zo blijft, zullen we er dan een wijkmoestuin  
van maken?
Zie ook: http://www.bokrotterdam.nl/index.
php?page=artikel&artikel_id=444



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

INFORMATIE
BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter), John Hokke 
(secretaris/penningmeester),  
Geer Meershoek, John Meuffels, Ronald Peters 
en Stephanie Appenzeller

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 Nugte-
ren, Marjolein Tan, Robin Polm, Christina 
Boomsma en  
Geer Meershoek (coördinator)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk: 
1 mei 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

KOM EEN KIJKJE NEMEN IN ONZE WINKEL

ONZE VOORJAARSCOLLECTIE 

STAAT ER GEKLEURD OP

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

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  
fietsenmaker in het Kleiweg kwartier.

Bij aanschaf en montage van  
een buitenband vanaf 20.00 euro  

een gratis binnenband.

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

Op maandag 13 februari is een roestvrij stalen  
schakelarmband gevonden op het kruispunt  
Rozenlaan/Kleiweg. Degene die haar ketting is verloren kan 
zich melden op telefoonnummer 2653849

GEVONDEN 

ROMMELMARKT BIJ SCOUTING ORANJE BLAUW

Misschien staat u, als echte Nederlander, nu al van on-
geduld te trappelen totdat het Koninginnedag is, zodat u 
bijna voor niks allerlei leuke spulletjes op de kop kunt tik-
ken. Of misschien heeft u na 15 jaar wel genoeg van uw 
servies-set en wilt u eens wat anders. Of misschien vinden 
uw kinderen het speelgoed in de speelgoedwinkel wat te 
duur  om er hun zakgeld aan te besteden. Of misschien 
heeft u op een mooie, zonnige zondagmiddag gewoon zin 
om te wandelen langs het Prinsemolenpad. Wat uw reden 
ook is, het kan geen kwaad om op zondag 22 april tussen 
12.00 en 16.00 uur een bezoekje te brengen aan de rom-
melmarkt van Scouting Oranje Blauw, Prinsemolenpad 54.  

Fiets nodig? Bij Piekfijn 2e hands warenhuizen is er bin-
nenkort voor het eerst een grote voorjaarsfietsverkoop 
met extra ruim assortiment fietsen om uit te kiezen.  Een 
mooie kans om een koopje op de kop te tikken!. Koop je 
op één van deze dagen een fiets, dan krijg je er gratis een 
hangslot bij. De actie loopt vier zaterdagen in maart en april  

De actiedagen zijn zaterdag  24, 31 maart en 7 april van 
10.00 tot 16.00 uur.
 
Alle vestigingen van Piekfijn doen mee aan de actie. Aan de 
Noordkant van Rotterdam kun je terecht op:  Mariniersweg 
255 (Centrum) en  Aluminiumstraat 6 (Prins Alexanderpolder, 
de fietsen staan hier op een buitenterrein)

Fietsen van Piekfijn
Alle fietsen die Piekfijn verkoopt zijn afkomstig van Fietspunt. 
Bij Fietspunt worden fietsen verzameld die door Stadstoe-
zicht uit de stad zijn verwijderd. Dit zijn over het algemeen 
verkeerd of hinderlijk geparkeerde fietsen, fietswrakken en 
weesfietsen. Fietsen kunnen bij Fietspunt door hun eigenaar 
worden opgehaald. Gebeurt dit niet? Dan worden de fietsen 
indien nodig gerepareerd en aangeboden voor verkoop bij 
de Piekfijn 2e hands warenhuizen. 

GROTE VOORJAARSFIETSVERKOOP PIEKFIJN

Donderdag 19 april 2012 wordt op het terrein van het Sint 
Franciscus Gasthuis de Dienstapotheek Noord geopend. 
Na een consult aan de Huisartsenpost of aan de Spoedei-
sende Hulp kan medicatie samen met de verwijsbrief van de 
huisarts of specialist direct worden opgehaald.
De Dienstapotheek is elke avond geopend, s’nachts, in het 
weekend en op feestdagen. De Dienstapotheek is gevestigd 
in de huidige Poli-apotheek en heeft de ingang net naast de 
Centrale Hal van het ziekenhuis.

OPENING NACHTAPOTHEEK


