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Koninginnedag was weer ouderwets 
gezellig en vooral druk. Wat een geluk, die 
ene dag in de afgelopen weken dat het 
mooi weer was en je je winterjas uit kon 
laten en heerlijk buiten kon vertoeven. 

Geweldig ook dat  burgemeester Aboutaleb 
een bezoek bracht aan de Kleiweg. Hij werd 
namens de ondernemers ontvangen door Bas 
Hoogstad en namens de BOK door Camiel 
Coremans. Van de deelgemeente waren 
Jan Cees van Duin en Edward Sterenborg 
aanwezig. Het was voor veel bewoners een 
unieke gelegenheid om de burgemeester de 
hand te schudden en met hem op de foto te 
gaan. Daardoor lukte het niet om de Kleiweg 
af te lopen en te eindigen met een kopje koffie 
en taart bij de BOK aan de Antony Duyklaan. 
Het leek of de rommelmarkt nog drukker werd  
bezocht dan andere jaren. De activiteiten 
zoals, stokvangen, karaoke, skelteren, het 
rad van avontuur en de kinderboerderij  
waren verdeeld over het Bergpolderplein 

en de Kleiweg. De goede sfeer werd nog 
verhoogd door de aanwezigheid  van  
Dixieland orkest Mc Dixie Light  met hun voor 
iedereen herkenbare repertoire in dixie-stijl. 
Ook de Antony Duyklaan deelde mee in de 
feestvreugde. De vuurtoren bij de BOK was 
van de eerste tot de laatste minuut bezet en  
bood schaduw aan de heerlijke zelfgebakken 
taarten en de limonade die volop gratis werd
geschonken. Ook de gratis pannenkoeken, 
traditioneel gebakken door Ton Oskam,  die 
evenals elk jaar onvermoeibaar doorging, 
vonden weer gretig aftrek. Ze waren ook dit  
jaar weer niet aan te slepen. Gelukkig stonden 

de scouts weer naast de vuurtoren om een 
extra oogje in het zeil te houden. Bij de scouts 
werd ook dit jaar  weer driftig met porselein 
gegooid. Over aanloop dus niet te klagen, en 
iedereen had het erg naar zijn zin. De BOK 
kreeg veel complimenten over de organisatie 
(“en dat allemaal gratis” voegde menigeen 
eraan toe). Leuk om te horen en voor de BOK  
meer dan genoeg reden om volgend jaar weer 
van de partij te zijn!

Chantal Zeegers (D66)  is sinds een paar 
maanden portefeuillehouder Buitenruimte 
bij de deelgemeente Hillegersberg Schie-
broek. De BOK redactie was nieuwsgierig 
naar haar beweegredenen om deze klus 
aan te pakken, en wilde meer weten over 
haar plannen voor het Kleiwegkwartier. Dat 
hebben we geweten; Chantal Zeegers heeft 
gespreksstof en ideeën voor vier kranten. 
We maken hier vast een begin.

Parkeren en groen, dat zijn de zaken die 
Chantal Zeegers op korte termijn bezighouden. 
Zaken die ook nadrukkelijk in de gebiedsvisie 
Kleiwegkwartier staan. “De visie op het 
Kleiwegkwartier is door alle leden van  het 
dagelijks bestuur van de deelgemeente 
ingevuld, hoewel het officieel de portefeuille 
van  mijn collega Arian Pleizier is”, stelt Chantal 
Zeegers. “In het document staan onder 
andere dat we geveltuinen willen toestaan 
en stimuleren. Niet iedereen ziet dat zitten, 
maar als je naar de buurt rond de Willem van 
Hillegaersbergstraat en de Minstreelstraat kijkt 
zijn geveltuinen en boomspiegels wel degelijk 
een goede manier om de wijk op te fleuren.” 
Als er zoveel aandacht is voor groen, waarom 

werden dan onlangs bomen bij de Rozenbrug 
gekapt? “Dat vond ik ook niet zo fraai” 
antwoordt Zeegers. Ineens waren de bomen 
gekapt, zonder waarschuwing vooraf. “Er zijn 
bomen die te oud en te ziek zijn en daardoor 
een gevaar voor de veiligheid opleveren. Dat 
zijn zorgplichtbomen.” Gemeentewerken on- 
derhoudt alle bomen en stelt jaarlijks vast 
welke bomen voor de zorgplicht in aanmerking 
komen. Als deelgemeentebestuurder krijg je 
aan het begin van het jaar wel een lijstje met 
alle bomen die daarbij horen, maar niet of en 
wanneer men tot kap overgaat. We hebben nu 
de afspraak gemaakt dat Gemeentewerken 
ons dat laat weten, zodat wij het kunnen 
publiceren voor de bewoners.” Het gebrek 
aan parkeerruimte  is, zoals gezegd, een  
heet hangijzer. Chantal Zeegers is hier eerst 
voor een pragmatische aanpak. “We hebben 
geen sloten geld, dus we moeten creatief 
zijn. “ Zeegers denkt aan dubbel gebruik van 
parkeerterreinen van winkels, zoals houthandel 
Alblas en Correct.  

Als de winkel dicht is kunnen bewoners er 
parkeren. “De ondernemer moet er dan wel van 
op aan kunnen dat de auto echt ’s morgens weg 
is.” Zeegers is ook in gesprek met de politie, die 
wellicht niet alle parkeerruimte rond het bureau 
nodig heeft. “ Voor wat betreft betaald parkeren: 
We willen eerst zeker weten of dat verbetering 
brengt, dat weten we nu nog niet. Het gaat ’s 
avonds vooral om bewoners uit de buurt zelf 
die hun auto parkeren” stelt Zeegers, “dus 
we proberen het eerst op andere manieren.”  
We zijn verder nog met allemaal zaken bezig 
zoals het opstarten van Buurt Bestuurt, waarbij 
een comité van bewoners met de politie, 
stadstoezicht en de deelgemeente om tafel zit 
om veiligheid in de wijk te bespreken. Daarnaast 
speelt op dit moment het opknappen van de 
speelplaats aan de Adriaan Pauwlaan; daar zijn 
twee scenario’s voor. Die zijn voorgelegd aan 
omwonenden en de instelling. 

We verwachten binnenkort een antwoord“. Ook 
was Zeegers met de RET in gesprek over de 
hoge instap van de nieuwe trams, waardoor 
sommige mensen niet makkelijk kunnen 
instappen. “De RET gaat perrons aanpassen, 
zegt Zeegers. Daarvoor hebben ze een lange 
termijn planning, want dat gaat over heel 
Rotterdam. Het kan dus nog wel even duren voor 
het probleem is opgelost. Maar, stelt Zeegers, 
de RET heeft beloofd dat haar medewerkers 
zoveel mogelijk zullen helpen. Dat hoort bij 
de normale service” Over de voetbalkooi aan 
de Johan de Wittlaan is ze resoluut: “Ik vind 
het een mooie oplossing, en alles wat je daar 
verder over kunt zeggen, is al gezegd.” Er is 
twee ton voor de visie Kleiwegkwartier. Die 
kan nu ook besteed worden en hoeft niet te 
worden ‘geparkeerd’, zoals eerder gezegd.   
“ We hadden wel eerst ‘tig’ plannen voor die 
twee ton”, zegt Chantal Zeegers. Dat zette 
geen zoden aan de dijk, er moesten keuzes 
gemaakt worden. We gaan nu investeren 

in groen en parkeren, zoals gezegd,  en we 
hebben daarnaast gekozen voor een mix van 
ondernemerschap, wonen, en het opknappen 
van het Muizengaatje. Zo gaan we bijvoorbeeld 
de Verenigingen van Eigenaren stimuleren 
om meer aan onderhoud te doen. Verder ga 
ik alle nieuwe wensen heel kritisch bekijken. 
We moeten fors bezuinigen, dus dan doe 
ik liever een paar zaken goed, dat de wijk 
schoon en netjes is bijvoorbeeld,  in plaats van 
het maken van wilde plannen. Zeegers was 
voorheen interim manager bij de gemeente 
Rotterdam. Ze vindt haar huidige werk 
ontzettend leuk, maar er speelt wel heel veel. 
“Er komt zoveel op mijn pad, je zou willen dat 
er meer tijd was. Maar in principe heb ik nog 
maar twee jaar tot aan nieuwe verkiezingen en 
dan is er ook nog sprake van een eventuele 
opheffing van de deelgemeentes.” Zeegers 
wil in de komende twee jaar ieder geval beter 
communiceren met de burgers. “Dat de 
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WE HEBBEN GEEN SLOTEN GELD, 
DUS WE MOETEN CREATIEF ZIJN

MEDEDELINGEN 
VAN DE BOK

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.

jaargang 38
no. 3
Mei 2012

Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

Het heeft even geduurd, maar na 
een fantastisch mooie en bijna oud-
hollandse winter, compleet  met tafe- 
relen die zó uit een schilderij van  
Hendrick Avercamp lijken te komen, 
lijkt, helaas nog iets te vaak onder- 
broken door natte oprispingen, het  
mooie weer toch in aantocht te zijn.  
Zo ook op Koninginnedag, waarop 
de Kleiweg zoals altijd gonsde van 
activiteit en we op deze zonover-
goten dag zelfs werden vereerd  
met een bezoek van burgemeester 
Aboutaleb.

Het mooiste aan die dag vind ik toch 
altijd de vrijmarkt, en dan met name 
de kinderen en niet de handelaren. 
Met een vaak nauwelijks verhulbare 
melancholie verkopen zij hun spul-
letjes om zo een zakcentje te ver-
dienen, met wisselend succes. Het 
is elke keer weer genieten als je twee 
kinderen, samen nog geen tien jaar 
oud, ziet steggelen over de vraag of 
een autootje tien of twintig cent moet 
kosten.

Er zit een aantal geboren ondernemer-
tjes tussen, dat zie je zo, en het is 
te hopen dat ze deze mentaliteit 
behouden en in de buurt blijven 
wonen. Ondanks dat het lijkt of het 
ondernemen de mensen uit het Klei- 
wegkwartier in het bloed zit, kan het 
ondernemersgilde namelijk wel wat 
nieuw elan gebruiken. Alle studies en 
plannen ten spijt lijkt de Kleiweg als 
winkelstraat ‘leeg’ te raken. 

Dit geldt niet alleen voor de winkels 
en horeca; ook staan er meer en meer 
kantoren leeg, de enorme ruimtes aan 
de binnenzijde van de gebouwen, 
nauwelijks verhuld door het op de 
ruiten geplakte bord van de makelaar. 
Werk genoeg voor ambitieuze jonge 
ondernemertjes. Mochten deze zich  
meer aangetrokken voelen tot project-
ontwikkeling of de publieke zaak; ook 
daar liggen mogelijkheden. 

Verspreid door het Kleiwegkwartier ligt  
een aantal vieze, braakliggende ter- 
reinen die de omwonenden een doorn 
in het oog zijn en niet passen in het  
beeld dat betrokkenen voor ogen heb- 
ben. Helaas is bij eigenaren noch 
overheid enige beweging om hier 
verandering in aan te brengen waar- 
neembaar; enig ondernemerschap, ge- 
combineerd met visie en durf is dus 
broodnodig, dus zou ook hier nieuw 
bloed kunnen helpen.

Alhoewel de jonge ondernemers uit  
het Kleiwegkwartier die we allen 
aan het werk hebben kunnen zien 
op de vrijmarkt het volste vertrouwen 
verdienen, valt echter te vrezen dat 
de hierboven geschetste zaken eer- 
der dienen te worden geadresseerd. 
Ik hoop dat de bruisende onder- 
nemerszin van afgelopen Koninginne-
dag enigszins op de daar aanwezige 
eigenaren en bestuurders is uitge- 
straald en dat men er geïnspireerd 
en vol vuur tegenaan gaat om de 
recent gepresenteerde krachtige woor- 
den in daden om te zetten. 

Mochten zij het vuur in zichzelf niet 
vinden dan is het wellicht een idee 
om bij die ondernemende kinderen te 
rade te gaan. Aan de bewoners zal het 
in ieder geval niet liggen.

Erald Kahmann

OOK DIT JAAR EEN SFEERVOLLE EN DRUKKE KONINGINNEDAG

Burgemeester Aboutaleb in gesprek met de 
voorzitter van de BOK, Camiel Coremans.

BOK bestuurslid John Meuffels en Bas 
Hoogstad van OV Kleiweg samen met de 
burgemeester

ONDERNEMEND

Chantal Zeegers (midden) fietste op vrijdag 16 maart samen met wethouder Jeannette Baljeu 
(links) en Kees van der Meer (deelgemeente Overschie) door de zojuist geopende tunnel bij 
station Meijersplein.

maximale parkeertijd op een gedeelte van  
de Kleiweg ineens veranderd is zonder dat 
mensen dat weten, dat kan bijvoorbeeld niet”, 
stelt zij. Ik zou iedereen ook willen aanbevelen 
om zich te abonneren op de nieuwsbrief van 
de deelgemeente, dan kun je de voortgang 
van allerlei projecten goed volgen. En ik zou 
natuurlijk graag een keertje met de BOK van 
gedachten wisselen. “Ik hoop in ieder geval 
dat ik de komende twee jaar een aantal 
vervelende zaken voor burgers kan oplossen 
en dat de wijk er netjes en groener bij ligt. 
Laten we vooral niet vergeten dat het een heel 
leuke wijk is, voor je het weet trek je het gebied 
in de probleemzone. En dat is nergens voor 
nodig. ” 

 Christina Boomsma

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. 



HET IS LENTE!

Op deze foto kijken we vanaf een terrein 
tegen de achterzijde van enkele huizen aan; 
we zien ook een deel van de straat waarin 
die huizen staan. Het terrein sluit af met een 
schutting en bomen. Het is toch wel een 
geheel ander gezicht om de woningen van 
die kant te zien. Herkent u het al en weet u 
welke straat we recht voor ons zien? Om u 
op weg te helpen: in het verleden was de 
schutting er niet en kwam je via een pad 
uit op het “kolenpad”. Ja, voor de mensen 
die daar wonen zal het wel een makkie zijn. 

Maar van u, lezers van de Buurtkrant,  wil ik 
graag weten welke straten kijken we in?
Vertel ons wat u weet over het “kolenpad” en 
waarom is het zo genoemd? 

Deel uw wetenswaardigheden 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

Mevr. R. Cramer schrijft ons dat het in het 
zoekplaatje gaat over de Statenlaan en een  
gedeelte van de Antony Duyklaan. Het huis 
waar het dak vanaf is was heel erg scheef. 
Het was het huis van de familie Ottelee; zij 
hebben er jaren gewoond. Later zijn zij  naar 
Harderwijk verhuisd.
De familie Ottelee heeft er in de jaren ´40 
ook nog een dansschool in gehad. Als kind 
is Mevr. Cramer er veel geweest. Knikkeren 
binnen was leuk.  Het was zo scheef dat 
de knikker vanzelf rolde. Het huis had drie 
verdiepingen. Beneden was de dansschool. 
Boven woonden haar oom en tante. Later 
ging hun zoon op de 3e verdieping wonen. 
Toen ze er uit zijn gegaan heeft er nog een 
antiekwinkel in gezeten. Dit is wat Mevr. 

Cramer er van weet. Daarnaast dacht 
zij dat de twee witte huisjes  op de hoek 
van de Kleiweg melkboer de Haan een  
rommelwinkeltje waren, maar dat is helaas 
niet juist. Dit waren de winkels van Jansen 
tijdschriften- en sigarenwinkel en daarnaast 
hun bloemenwinkel. Omdat Mevr. Cramer 
de enige inzendster van het zoekplaatje 
was kan zij de cadeaubon ophalen bij de 
wijkwinkel

ZOEKPLAATJE

ANTWOORD OP ZOEKPLAATJE BK2 

Op 21 april 2012 stonden alle deuren 
van het gehele pand van het nieuwe 
deelgemeentekantoor wijd open. Iedereen 
was van harte welkom in het nieuwe pand 
aan de Argonautenweg 23. 

Met de toespraak van de voorzitter van de 
deelgemeente, de  heer J.C. van Duin, was 
de opening een feit. Tijdens deze toespraak 
presenteerde hij ook het boekje ‘Gebouwen 
van Gezag’.  Dit rijk geiillustreerde boekje 
van 70 pagina’s, onder redactie van Theo 
Zijlstra en Wil Baghuis, geeft een blik op de 
diverse raadhuizen in de deelgemeente 
door de eeuwen heen. Van het oude 
raadhuisje in de Kerkstraat tot het nieuwe 
kantoor aan de Argonautenweg. De feitelijke 
uitvoering, productie en uitgave lagen in 
de vertrouwde handen van de Vereniging 
Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW).  Het 
boekje is vormgegeven door een bedrijf uit 
het Kleiwegkwartier (A10+). 
Tijdens de opening verzorgden medewerkers 
van de deelgemeente een rondleiding door 
het gebouw en kon iedereen de raads-/
trouwzaal bekijken en ook de kantine en de 
werkplekken van alle ambtenaren en de 

binnentuin. Er werd geen plekje overgeslagen 
door de bezoekers! 
Veel bekende buurtgenoten waren tijdens de 
opening aanwezig. 

Naast de toespraken was er ook de verkiezing 
van de vrijwilliger van het jaar. Dit jaar was de 
winnaar de speeltuin Hillegersberg.

Voor de bewoners van het Kleiwegkwartier 
verandert er niet veel met de opening van het 
nieuwe kantoor aan de Argonoutenweg. Wat 
wel verandert zijn de openingstijden van de 
afdeling Publiekszaken:

Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 13.00–17.00 uur 
Dinsdag t/m donderdag 17.00–19.30 uur
(op afspraak)

Vanaf 17:00 uur alleen op afspraak. Voor 
ieder document dat u aanvraagt, moet u 
een afspraak maken. Wilt u eerder geholpen 
worden? Dan kunt u van dinsdag tot en 
met vrijdag tussen 13:00 uur en 16:30 uur 
langskomen aan de 

Argonautenweg 23; afdeling burgerzaken. 
Afspraken worden gemaakt via de receptie 
van de deelgemeente (010) 461 55 61, via 
de afdeling burgerzaken (010) 461 55 27 

of via de website  
http://www.rotterdam.nl/his  
of via Mijn Loket (met digid)

Mirjam Fondse  

OPENING NIEUW DEELGEMEENTEKANTOOR

OP BEZOEK BIJ DE KOFFIEOCHTEND 

GENIETEN BIJ DJOJ

Elke woensdagochtend is er in wijkcen-
trum de Duikelaar een koffieochtend. 
Dat weten heel veel buurtbewoners ook, 
maar ze komen er niet op af! Daarom zijn 
wij eens een kijkje gaan nemen hoe het 
er eigenlijk aan toe gaat op zo’n ochtend. 

Om kwart voor 10 waren er bij de Duikelaar 
al twee vrijwilligers bezig om de koffie, thee 
en koek klaar te zetten.
Een buurtbewoner vertelde ons dat de kof-
fieochtend twee jaar geleden was gestart 
om buurtbewoners bij elkaar te brengen. In 
het begin kwam er slechts een man of vier 
op af, maar nu komen er elke woensdag on-
geveer vijftien mensen opdraven. 
De  buurtbewoners die later kwamen zeiden 

dat het altijd erg gezellig is. “Samen bespre-
ken we de gebeurtenissen van de buurt, 
maar ook onze eigen zaken”.
Het gaat er gezellig aan toe. Er wordt veel 
gelachen om de grappen van elkaar en ie-
dereen is gezellig in gesprek. 

Om half 12 ging iedereen weer langzaam 
op huis aan en waren wij een leuke erva-
ring rijker. Wij raden iedere bewoner in het 
Kleiwegkwartier aan om eens gezellig langs 
te komen, want je zult zien, buurtbewoners 
hebben meer met elkaar gemeen dan dat 
je denkt.

Yaël Pol
Leerlinge Grafisch Lyceum

Volgens centrum Djoj hoeft u zich op 
donderdagavond niet meer te vervelen. 
Het centrum, dat bekend staat om de vele 
cursussen, trainingen en activiteiten die 
er georganiseerd worden, zet de avond 
namelijk in het teken van genieten. Zo 
bieden zij een vegetarische maaltijd, een 
relaxende massage en tot slot het gebruik 
van de sauna en een bubbelbad aan. 
 
 Vanaf 6 uur wordt het eten uitgeserveerd. 
Het Braziliaanse echtpaar Julio en Rose 
kookt al jarenlang speciaal voor de ‘geniet-
avond’. De maaltijden zijn, lekker, gezond 

maar ook goedkoop. Zo heeft u al voor 10 
euro een heerlijke maaltijd. Met een gevulde 
maag kunt u daarna ontspannen op de 
massagetafel. Hier kunt u na een reserve-
ring en tegen betaling van € 17,50 gedu-
rende 30 minuten terecht. Sluit uw avond 
voor € 10 af in de sauna en het bubbelbad. 
Centrum Djoj is gevestigd in Rotterdam aan 
de Antony Duyklaan.
www.djoj.nl

Tara Stokdijk
Leerlinge Grafisch Lyceum 

Gedicht:
Het is nog wel koud, maar de lentezon voelt 
aangenaam. Aan de kale bomen ontluiken 
de eerste groene blaadjes, vogels fluiten 
vrolijk en kinderen zitten elkaar op straat 
achterna. Buurtbewoners vinden weer tijd 
om met de eerste zonnestralen op het ge-
zicht een praatje te maken met elkaar. De 
donkere dagen zijn voor bij, het is weer 
lente. 

Gizem Aktas
Leerlinge Grafisch Lyceum

Matthew Pierot (22) gespecialiseerd in 
zijn vakgebied vertelt enthousiast over 
de opening van zijn nieuwe tenniswinkel 
First Service & Events aan de Kleiweg. 
‘Het is een echte tenniswinkel met de 
juiste spullen’, vertelt Pierrot. Omdat hij 
nooit een winkel heeft gerund, is het na-
tuurlijk wel even wennen. 

‘Ik dacht er altijd aan om een tenniswinkel 
te openen’, zegt Pierot, eigenaar van de 
winkel. First Service is nu een anderhalve 
maand open en trekt al veel klanten, dit 
komt door de promotie en veel reclame. 
Er worden in een dag -als het goed loopt- 
zo’n twintig tot dertig rackets verkocht. ‘Dat 
is best veel’, zegt hij. ‘Het is een echte ten-
niswinkel met de juiste spullen’, ‘er zijn veel 
verschillende producten aanwezig in de 
winkel, van T-shirts tot schoenen en allerlei 
andere soorten tennisspullen.’
De winkel is goed bereikbaar, je kunt er gra-
tis parkeren en is makkelijk te bereiken met 
het openbaar vervoer.‘In het begin is er altijd 
wel stress tijdens het openen van een win-

kel, maar met genoeg hulp en wat tijd komt 
het allemaal goed’.  

’Nu hebben we wat ruimte tekort’, vertelt 
Pierot, ‘we zouden de winkel graag wat 
meer uitbreiden in de toekomst en dan ook 
hockeyartikelen toevoegen’.

Tennis is echt de passie van Pierot. Hij heeft 
een tennisschool met circa achthonderd tot 
duizend leerlingen. 

Gizem Aktas en Lisa Herben
Leerlingen Grafisch Lyceum

TENNISFANAAT IN KLEIWEG

Vrolijke straten in het Kleiwegkwartier 
 
In de zomerweken van 2012 zal het Klei-
wegkwartier weer meedoen aan het Op-
zoomeren. Ruim 40 verschillende straten 
in de wijk zullen hun buurt opvrolijken door 
middel van bijvoorbeeld buurtfeesten en 
decoraties. 

De Rotterdamse buurt doet al jaren mee 
met het Opzoomer-evenement. De opge-
geven straten krijgen geld van de ge-
meente om er zo een mooie, zomerlijke 

buurt van te maken. De straten doen dat 
allemaal op andere manieren, hetgeen tot 
leuke eindresultaten leidt. “Ik vind het Op-
zoomeren nog steeds erg leuk om te doen 
als buurt, het trekt de buurtbewoners meer 
bij elkaar. Je blijft nog een lange tijd na het 
Opzoomeren in de gezellige sfeer hangen, 
waardoor je eerder een praatje maakt met 
je buurtbewoners”, zo vertelt een bewoner 
die elk jaar weer meedoet. 

Gizem en Lotte
Leerlingen van het Grafisch Lyceum

OPZOOMEREN

Op woensdag 23 mei  vindt er weer een 
Seniorendag plaats. Deze dag wordt ge-
organiseerd door het W.M.O. (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) Platform Hille-
gersberg/Schiebroek. Voorheen was dit het 
Platform voor Ouderen, maar sinds 1 januari 
2011 zijn wij van naam veranderd.

Zoals altijd zal deze dag voor het ochtend-
gedeelte plaatsvinden in restaurant Lom-
merrijk aan de Straatweg. 

Aanvang 10.00 uur. Zaal open 09.30 uur.
Het thema van deze dag is: “Vervoer”.
Na de lunch hebben wij een aantrekkelijk 
middagprogramma. Wat dat is houden wij 
nog even geheim.
Na 10 jaar de prijs gelijk te hebben kunnen 
houden, zijn wij nu genoodzaakt deze aan 
te passen. Kaarten zijn daarom nu verkrijg-
baar voor € 5,00 p.p.

De kaartverkoop zal starten op woensdag 9 
mei a.s.
De kaarten zijn verkrijgbaar met een maxi-
mum van 4 p.p. bij:

Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier, 
Antony Duyklaan 9.

De Wilgenkoepel, Wilgenlei 790.
Bewonersorganisatie 110-Morgen, 

Minervaplein 96.

Het aantal kaarten is beperkt, dus OP = OP

SENIORENDAG  
23 MEI 2012 

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.



Momenteel is er weer een nieuwe hype 
onder de jeugd in onze directe omge-
ving. Iedereen gaat of zit op boksen. Eerst 
naar school, dan huiswerkbegeleiding, 
vervolgens  voetbal of hockeytraining en 
dan is er ook nog tijd voor boksen. Dus 
toen mijn 16-jarige zoon thuiskwam met 
de mededeling om ook eens op boksen 
te gaan was ik in eerste instantie niet echt 
enthousiast. Ik zag de gebroken neus,  
de blauw gestompte ogen en nog erger, 
de onlangs mooi gebeugelde tanden.. 
En bovendien, waar is hier een boks-
school op loop- en fietsafstand?

Dat was allemaal geen probleem. Er was al 
druk gegoogled en hij ging, op afspraak, naar 
boksschool Gerard Bok voor zijn 1e proefles. 
Omdat ik zelf visioenen had van de films 
Rocky en Mohammed Ali besloot ik ei-
genhandig Gerard aan de tand te gaan 
voelen. Heel voorzichtig, dat wel want ik 
begreep inmiddels dat Gerard een  erva-
ren oud prof bokser is die er met gemak 
een tand bij mij uit kan slaan. Meestal zijn 
dit soort types toch ook snel agressief??

Dacht ik… een kennismaking met Gerard 
en zijn school blijkt een verademing. Een 
gezellige, nette boksschool, gehuisvest in 
een voormalig badhuis. Een kleedkamer-
tje, een trainingszaal, een douche en een 
klein kantoortje.
Gerard zelf ontvangt mij allerhartelijkst 
maar is nog even bezig met de les.. On-
dertussen neem ik een kijkje in de zaal 
en zie een hoop getrainde (jonge) man-
nenlijven  touwtjespringen,  sparren of 
grondoefeningen doen. Na afloop komen 
ze bezweet de kleedkamer in en nemen 
een stukje vers fruit van de grote schaal.

Gerard vertelt dat hij zelf zeven jaar prof-
bokser is geweest. Als zestienjarige jon-
gen is hij opgeleid door de, helaas in 1993 
overleden bokser, Theo Huizenaar.
In 1964 is Gerard zelf begonnen met wed-
strijd boksen en heeft hij zowel in Neder-
land als in België talloze malen in de ring 
gestaan. De prijzen in de kleedkamer zijn 
het bewijs van vele mooie overwinningen!
In de bokswereld is het de regel dat je 
maar tot je 35ste mag boksen. Maar Ge-
rard is later gestopt. Nadat hij in 1982 zijn 
trainersdiploma heeft gehaald is hij les 
gaan geven o.a.  aan de Universiteit van 
Leiden. Toen de mogelijkheid kwam een 
eigen boksschool te beginnen besloot 
Gerard dit in eerste instantie voor een 
paar jaar te proberen!  Daarnaast heeft hij 
zijn werk als timmerman altijd voortgezet, 
er moest immers ook brood op de plank 
komen!  

De school bestaat nu sinds 1996. In sa-
menwerking met gediplomeerde trainers 
zoals  Jan Schreutelkamp en John Vrees 
wordt er les gegeven aan verschillende 
groepen. Heren, dames en jeugd. Boksen 
is een souplesse sport. Techniek, conditie 
en respect staan hoog in het vaandel.
Geen agressiviteit. Wel concentratie, inzet 
en een goed humeur! 

Ik had een kleine drie kwartier ingepland 
voor deze afspraak maar ik zat er bijna 
twee uur.
Als Gerard gaat vertellen kom je bijna niet 
weg. Een allervriendelijkste man, zo vol 
passie voor zijn sport! Bij hem ben ik in 
ieder geval niet meer bang voor een linkse 
directe…

Boksschool Gerard Bok
Delfgauwstraat 38

06-46722843
www.boksschoolgerardbok.nl

      
     

Marjolein Tan

BOKSEN
THE NOBLE ART OF SELFDEFENCE…

Al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zit 
op het Bergpolderplein de dierenwinkel 
van Corry; Corry’s dierenwinkel. In een 
interview sprak ik haar over de winkel, 
het plein en de wijk in zijn geheel.
 
Wie op het Bergpolderplein loopt deze 
dagen ziet regelmatig een vol plein, 
met Koninginnedag als drukste dag. 
De dierenwinkel van Corry had een 
schitterende kinderboerderij geplaatst op 
het plein. Het was daarnaast ook nog eens 
prachtig weer. Het plein stond helemaal 
vol met aandachtige toeschouwers en 
natuurlijk met mensen die hun waar wilden 
verkopen. 

Maar het is niet altijd een feest op het 
plein. Vaak is het doordeweeks toch 
wat leeg. Omdat Corry actief is in de 
ondernemersvereniging weet zij precies wat 
de plannen zijn voor dit plein. Zo zijn er vaak 
voorstellen gedaan om het plein ook op de 

minder mooie dagen wat te verlevendigen. 
Maar vaak stuit dit op weerstand en krijgen 
initiatieven geen vergunning. En dat is 
zonde, vind Corry, want een vol plein 
op iedere dag of in ieder weekend zorgt 
natuurlijk wel voor meer reuring in de wijk. 

Toch zijn er nu weer nieuwe plannen 
voor het plein waarop het alweer op de 
schop moet om er meer een sociale 
ontmoetingsplaats van te maken.

Al jaren zit Corry op het plein en eigenlijk 
is ze toch wel blij met deze wijk. De wijk 
ziet er de laatste jaren steeds wat mooier 
uit en er is van alles in de wijk als het gaat 
om voorzieningen. Alleen zou het wel heel 
mooi zijn als er in het weekend altijd een 
markt zou kunnen staan met verse waar. 
Maar ook hiervoor blijken vergunningen 
lastig te verkrijgen. 

De klanten zijn zonder uitzondering heel 
positief over de winkel. En dat blijkt want 
Corry’s Dierenwinkel hoort bij de beste 
vijf winkels van heel het land. Nu heeft 
de winkel dus ook officiële erkenning 
gekregen. Wat er ook gebeuren gaat met 
het Bergpolderplein; Corry’s Dierenwinkel 
staat al jaren garant voor een uiterst 
behoedzame zorg voor ieder dier. Zij staat 
met haar winkel als een baken in de wijk 
en is een mooie sociale ontmoetingsplaats 
voor dierenvrienden.

Robin Polm

CORRY’S DIERENWINKEL
AL JAREN EEN BAKEN IN DE WIJK

Burgemeester Aboutaleb bezoekt Corry’s kinderboerderij

Mevr. de Jong- de Haan heeft een deel 
van de oorlogsherinneringen van haar 
man Dick beschikbaar gesteld voor 
de etalage van Ger van Bergum in zijn 
winkel You & Be op Kleiweg 48 b.

Dick de Jong is op 7 januari j.l. overleden. 
Hij had veel spullen uit de oorlog bewaard. 
Om zijn nagedachtenis te eren vond Mevr. 
de Jong het een mooi idee dat de bezoekers 
van de Kleiweg begin mei kennis kunnen 
nemen van de door hem zo zorgvuldig 
bewaarde herinneringen. Zij is Ger erg 
dankbaar dat hij haar deze gelegenheid 
heeft geboden. Volgens Ger past deze 
etalage binnen zijn motto ‘Herdenken als 
geschenk’. 

De foto hiernaast laat een tekening zien die 

door de man van Mevr. de Jong is gemaakt. 
Helaas is een stuk tekst weggevallen 
door de ervoor geplaatste foto. Op de 
foto linksboven ziet u documenten van 
zijn gedwongen tewerkstelling bij Auto 
Union in Spandau. Haar  man is daar 
gevlucht en lopend van Spandau naar 
Rotterdam gekomen. Hij heeft ook de 
bombardementen van Berlijn meegemaakt 
en overleefd. De etalage is nog tot en met 
14 mei, de dag van de herdenking van het 
bombardement van Rotterdam, te zien. 

ETALAGE TER HERINNERING

Onlangs was de seizoensopening van 
Plaswijckpark. Een korte impressie door 
de voorzitter van alle nieuw uitgevoerde 
plannen en de toekomstplannen. Een 
aantal attracties is verplaatst binnen het 
park omdat er een grote binnenspeeltuin 
gebouwd wordt. De aannemer is begonnen 
en iedereen kan de bouw volgen door de 
grote kijkgaten in de houten omheining.  
En Plaswijck zou Plaswijck niet zijn, 
je kunt kleuren en spelletjes doen 
op de interactieve houten wand. De 
binnenspeeltuin moet klaar zijn in de 
komende winter. Het kabouterpad is al af en 
de vos en konijnen zitten hier naast elkaar 
tussen de kabouters. Het binnenverblijf 
van de Apenspeeltuin is veranderd, je 
kunt nu dichterbij de apen komen. De 
oude rondvaartboot is vervangen door 
de ‘Groene Zwaan’. Deze ecoboot is 
een heuse expeditiesloep. De ligplaats is 
hetzelfde maar de steiger is aangepakt en 
voorzien van een afdak. 
Plaswijck heeft nog verschillende thema 
activiteiten; 19 en 20 mei is het EK 

weekeinde. Op 23 en 24 juni kun je je vast 
voorbereiden op de Olympische Spelen. 
Verder is op 21 juni het terugkerende 
evenement Midzomeravond. Op de 
langste dag van het jaar zijn de deuren 
van Plaswijckpark voor één keer  ’s avonds 
geopend en zijn er diverse organisaties 
die het park omtoveren tot een romantisch 
park. 
De toekomstplannen van Plaswijck zijn 
het verder ontwikkelen van de Dierenwijck. 
De dieren krijgen een meer natuurlijke 
omgeving. Er komt een boompad; hoog 
tussen de toppen van de bomen. De 
Verkeerstuin, wat echt een boegbeeld is. 
Die verkeerstuin bestaat al weer 15 jaar in 
deze vorm. Tijd voor weer wat verandering. 
En zo blijft iedereen bezig om het alle 
gasten naar de zin te maken. Plaswijck 
gaat 65 parkeerplaatsen realiseren op 
haar terrein. Bij topdrukte wijken de 
automobilisten uit naar de parkeerplaats 
van Rijndam Revalidatie. 

Mirjam Fondse

PLASWIJCKPARK
EEN NIEUWE BOOTEN NOG VEEL MEER…

Dit jaar werd er met Koninginnedag 
een lampionoptocht gehouden in het 
Kleiwegkwartier.

Medewerkers van speeltuin de Torteltuin 
maakten op het Bergpolderplein de 
lampionnen samen met de kinderen. 
Om 20.00 uur verzamelden ca.20 kinderen 
zich met hun ouders bij de speeltuin. De 
tocht ging via de Erasmussingel,  door het 
park en daarna terug naar de speeltuin. 
De opkomst was wat mager,  maar wel 
geslaagd zo voor de eerste keer. 
De speeltuin hoopt dit volgend jaar te 
herhalen met weer een beter resultaat.

KONINGINNEDAG IN SPEELTUIN DE TORTELTUIN

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

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.



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: 
20 juni 2012

e-mail: buurtkrantbok@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl

Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Sander Kruit, Wendy Hiemstra
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

WEKELIJKS NIEUWE MODE O.A. UIT ITALIE

KOM EENS EEN KIJKJE NEMEN 

IN ONZE WINKEL

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

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

Stichting ZZPRO Hillegersberg-Schiebroek stelt zich 
ten doel de belangen te behartigen van de meer 
dan 2100 zelfstandigen zonder personeel. Door de 
kwaliteiten van de afzonderlijke ondernemers te 
bundelen, te promoten en gezamenlijk naar buiten 
te treden. Het stichtingsbestuur houdt daarvoor bij-
eenkomsten, organiseert workshops en initieert pro-
jecten die ZZPRO en haar leden op de kaart zetten 
en de leden met elkaar laten kennismaken. Het in 
ontwikkeling zijnde online communityplatform vormt 
daarbij de dagelijkse spil. Twee voorbeelden van 
projecten van ZZPRO:

Jazzfestival
ZZPRO staat in augustus op het bekende Jazz Festival 
in Hillegersberg in de vorm van een loungehoek. On-
der de ZZP’ers is daarvoor een wedstrijd uitgeschreven 
waarbij het winnende team, bestaande uit tenminste vijf 
ZZP’ers, de loungehoek werkelijk vorm gaan geven. Het 
jazzfestival is eind augustus en iedereen is welkom om 
het eindresultaat te bekijken. 

ZZPRO Bibliotheek
Ondertussen is er ook een samenwerkingsverband op 
gang gebracht met de Buurtwerkplek op de Kleiweg. 

Daar wordt een ZZPRO-bibliotheek opgericht voor en 
door ZZP’ers die hun kennis willen delen. Hermann 
Matieschek, de eigenaar van de Buurtwerkplek, werkt 
graag mee aan dit project.  Hermann Matieschek heeft 
een pand aan de Kleiweg 199B. In dit gezellige kantoor-
pand kunnen mensen flexibel werken. Met flexibel kun 
je denken aan een werkplek voor een bepaald aantal 
uur per week, een plek om relaties te ontvangen aan de 
grote tafel. Voor meer informatie over de Buurtwerkplek 
kan men contact opnemen met Hermann info@buurt-
werkplek.nl of binnen lopen aan de Kleiweg 199b. 

Borrels en bijeenkomsten
Iedereen is welkom op de maandelijkse borrels van ZZ-
PRO die goed worden bezocht. Die vinden iedere derde 
woensdag van de maand plaats, altijd in de deelge-
meente. 
Daarnaast organiseert ZZPRO op 5 juni weer een ZZ-
PRO-themabijeenkomst, die deze keer in het teken staat 
van het Jazz Festival.  
 

ZZP’ERS TIMMEREN AAN DE WEG

In de afgelopen tijd heeft de BOK veel commentaar 
gekregen op het kappen van de ruim 70 jaar oude 
bomen aan de Rozenlaan. Een van de bomen is op-
gegroeid met de Oranjekerk en vermoedelijk kort na 
de bouw geplant.  Omwonenden verbaasden zich 
over het feit dat de bomen ineens waren gekapt. Ze 
hielden van de bomen die plaats boden aan hon-
derden vogels en gezichtsbepalend waren voor de 
wijk. Zij  vroegen zich af of dit echt nodig was en wat 
ze er aan hadden kunnen doen om dit te voorkomen. 

Reactie van de deelgemeente: De bomen moesten worden 
gekapt in verband met zorgplicht n.a.v. de schouw in 2010 
omdat zij een veiligheidsrisico vormen. Indien  de bomen 
die langs een drukke rijbaan staan schade zouden veroor-
zaken, is de deelgemeente aansprakelijk. De bomen kon-
den niet behouden blijven door middel van snoeien. De ver-
gunning is verleend op 9 augustus 2012 (zowel aanvraag 
als verleende vergunning zijn bekendgemaakt middels 
publicatie).  Omwonenden hadden zowel zienswijzen naar 
voren kunnen brengen als een bezwaar kunnen indienen. 
Het is in het broedseizoen wel toegestaan om bomen te 
kappen, zolang hier geen nesten aanwezig zijn. Bij een van 
de bomen is er wel een nest gesignaleerd en deze blijft dan 
ook voorlopig staan. Voor de bomen geldt een herplant-
plicht, deze vindt plaats in het eerstvolgende plantseizoen.
De BOK vindt dat gemeentewerken rondom de kap van 
beeldbepalende bomen beter moet communiceren met de 
buurt. Alleen publiceren van een vergunningsaanvraag is 
in deze gevallen niet voldoende. Jammer dat dit tot zoveel 
onrust heeft moeten leiden.

BOMENKAP ROZENLAAN

Sluit uw meivakantie af met uw peuter en kleuter door 
een bezoek te brengen aan de voorstelling “Muisje Pluis 
zoekt een huis” op Hoofdlaan 45 in Rotterdam. 
Lukt dit niet? Kom dan naar de voorstellingen in juni op 
dezelfde lokatie: 
  
Muisje Pluis zoekt een huis: 
zondag 13 mei  11.00 uur peutervoorstelling (2-4jr) 
   13.30 uur kleutervoorstelling (4-6jr) 
woensdag 6 juni  10. 00 uur peutervoorstelling 
   14.00 uur kleutervoorstelling 
zaterdag 30 juni  11.00 uur peutervoorstelling 
   13.30 uur kleutervoorstelling

vooraf reserveren op plineke@live.nl 
of via www.kindertheaterplineke.jouwweb.nl

DE MEIVAKANTIE AFSLUITEN  
MET EEN THEATERVOORSTELLING 

VAN PLINEKE

WWW.WEDDINGPLANIT.NL

ZZPRO online:
www.zzpro.nl
www.facebook.com/zzpro.his
Twitter @ zpprohis


