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Wanneer het precies gaat gebeuren 
weet ik niet, maar heel lang zal het niet 
meer duren: Het huidige deelgemeente-
systeem gaat in Rotterdam verdwijnen. 
Dan hebben we dus geen deelraad 
meer met politieke partijen. En ook 
geen deelgemeentebestuur met ver-
tegenwoordigers van deze politieke 
partijen. Het bestuur van de deelge-
meente Hillegersberg-Schiebroek gaf 
in principe richting aan de ambtenaren. 
Het systeem heeft echter niet vaak goed 
gewerkt. De bevoegdheden van de 
deelgemeente waren te beperkt of amb-
tenaren luisterden niet. Soms waren po-
litici en ambtenaren niet capabel. Soms 
waren ze dit juist wel.

De charme van het syteem was dat je in 
principe iemand uit je directe omgeving 
kon benaderen als er iets mis ging. Dit 
heeft voor ons als BOK redelijk gewerkt: 
over het algemeen luisteren deelraadsle-
den, deelgemeentebestuurders en deel-
gemeente-ambtenaren redelijk goed naar 
onze wensen. Toch ben ik er niet rouwig 
om dat het systeem op de schop gaat.

Het is de deelgemeente steeds maar niet 
gelukt om de grote problemen in onze wijk 
aan te pakken: 
een oplossing voor het parkeerprobleem, 
een betere kruising Kleiweg-Rozenlaan-
Uitweg, een kooi voor voetballende kin-
deren, stadstoezicht laten ophouden met 
parkeerboetes. De grote toekomstige 
problemen zal de deelgemeente ook niet 
kunnen oplossen. Denk hierbij aan de 
leegstaande winkelruimtes en aan het 
opwaarderen van onze woningen in de 
smallere straten. Voor deze zaken is veel 
geld en een lange adem nodig. En beiden 
heeft de deelgemeente niet. Het echt grote 
geld zit in de stad en de overheidsdienaren 
zitten vaak slechts een paar jaar op een 
zelfde post.

We kunnen twee dingen doen. De eerste 
mogelijkheid is om alle verantwoordelijkhe-
den over te dragen aan de stad. Deze route 
wordt nu bewandeld. Ik hoop dat de stad 
vol gaat inzetten op het Kleiwegkwartier. Ik 
twijfel echter of de stad erin zal slagen om 
winkelpanden op de Kleiweg te onteige-
nen of om in ons Kleiwegkwartier minder 
flats te bouwen en meer huizen met een 
tuin. Een tweede mogelijkheid - die je niet 
zo vaak hoort - is om onszelf af te splitsen 
van Rotterdam: Een eigen zelfstandige ge-
meente Hillegersberg beginnen. Alle OZB-
miljoenen blijven dan hier en gaan niet naar 
de Coolsingel. Een interessant alternatief. 

Als we apart verder gaan is er maar één 
zorg: We moeten niet van alles een politiek 
issue maken. Over de kleur van stoepte-
gels moet echt niet door vijf lokale amateur-
politici van verschillende partijen worden 
gevochten. Als het maar een goede tegel 
is, die snel en mooi wordt gelegd. We 
moeten minder geld uitgeven aan ambte-
naren, raadsleden en onderzoeksbureaus 
en meer geld aan concrete verbeteringen 
van de buitenruimte. De spade moet in de 
grond. Hoge transactiekosten (vergader-
kosten en begeleidingskosten) zijn de pest 
van deze maatschappij. Zou de nieuwe 
gemeente Hillegersberg te klein zijn om ef-
ficiënt en zakelijk geleid te kunnen worden?

Camiel Columnmans

GEMEENTE HILLEGERSBERG

In vorige edities van de BOK krant vroe-
gen we verschillende deelgemeente-
bestuurders naar hun mening over de 
nieuwe gebiedsvisie voor het Kleiweg-
kwartier. We sluiten de serie af met Jan 
Cees van Duin, deelgemeentevoorzitter 
en onder meer verantwoordelijk voor het 
winkelbeleid.  

Jan Cees van Duin steekt ontspannen van 
wal. Maar als het onderwerp ‘terrassenbe-
leid’ ter sprake komt schiet hij uit zijn slof: 
‘Wat een betutteling!’ Aan de Coolsingel 
een beleid bedenken voor terrassen in de 
hele stad. Er staat onder meer in dat de pa-
rasols geen grote reclames mogen hebben. 
Daarmee zit je ondernemers dwars.” Van 
Duin snapt best dat je niet overal lukraak 
terrassen kunt neerzetten.  “Maar je kunt de 
lokale burgers en ondernemers en lokale 
besturen best hun eigen terrassen laten 
regelen.” Het is tekenend voor Van Duins’ 
overtuiging dat je burgers zelf hun verant-
woordelijkheid moet gunnen.  Van hem 
mogen we best zelf de plantjes in de open-
bare plantenbakken water geven of andere 
initiatieven in de wijk nemen. “Veel mensen 
voelen zich dan een beetje gek of twijfelen 
of het wel mag. Doe het gewoon,” zegt de 
deelgemeentevoorzitter. 

Winkels op de Kleiweg
De Kleiweg is een beetje een zorgenkindje. 
Van Duin ziet duidelijk dat de straat een 
betere uitstraling nodig heeft. “Er zijn veel 
panden die slecht onderhouden zijn. Op 
sommige plekken is het bijna zover dat we 
het niet meer veilig vinden voor de mensen 
om er langs te lopen. Op dat moment kan 
de gemeente de eigenaren aanspreken om 
onderhoud te plegen.  Maar het blijft lastig.“ 
“De Kleiweg is een brede straat, met veel 
verkeer erdoor en een tram. Dat wordt niet 

zo makkelijk een knus winkelgebied.” Er 
gaan wel eens stemmen op om de winkels 
die nu over de hele straat verspreid zijn, bij 
elkaar te clusteren, op het stuk tussen de 
Uitweg en de Straatweg. “Dat gaat bijna 
niet, zegt Van Duin. “Het zijn allemaal par-
ticuliere eigenaren en veel winkels aan het 
eind van de Kleiweg doen het prima. En 
bovendien: bewoners in dat deel van de 
wijk vinden het ook fijn om winkels te heb-
ben.” De deelgemeente wil  eigenaren en 
huurders van panden stimuleren om win-
kels aantrekkelijk te houden. Over de zo-
genoemde ‘branchering’, dat wil zeggen 
dat je een bepaald soort winkels naar de 
straat probeert te trekken, heeft Van Duin 
zijn twijfels. “In een straat als de Peppelweg 
zijn veel winkelpanden van dezelfde eige-
naar, een woningcorporatie. Die kan bepa-
len welke winkels waar komen. De Kleiweg 
heeft allemaal particuliere eigenaren. Die 
zijn blij als het pand verhuurd is, of er al een 
soortgelijke winkel in de straat zit maakt hen 
niet veel uit. We zetten ons in gesprekken 
met ondernemers wel in voor het belang van 
goede branchering.”

Ondernemersvereniging
Volgens de deelgemeentevoorzitter gaat 
het best goed op de Kleiweg, al kan er, zo-
als gezegd, nog best wat gebeuren aan de 
uitstraling. “De kerstverlichting door de hele 
straat en activiteiten als het Sinterklaasfeest 
dragen daar aan bij. Het Bergpolderplein 
leent zich voor aantrekkelijke activiteiten 
voor en door ondernemers en bewoners. 
Daar horen horeca en leuke terrasjes bij.  
Ik weet dat de ondernemers ook nadenken 
over ‘hanging baskets’, potten met planten 
die aan lantaarnpalen hangen. Maar daar 
hangt best een flink prijskaartje aan”, zegt 
Van Duin. Hij roept ondernemers op zich 
vooral te verenigen. “Er zijn al actieve winke-

liers. Maar sommige ondernemers die vlak 
bij elkaar zitten kennen elkaar nauwelijks. 
Ik snap best dat het lastig is, je hebt een 
winkel te runnen en dan moet je ook nog tijd 
maken voor de winkelstraat. Maar je hebt 
niet voor niets een winkel in de straat en je 
hebt elkaar nodig. Het kunnen niet steeds 
dezelfden zijn die de kar trekken.”
Volgens Van Duin is het nodig om een vlieg-
wiel aan de gang te krijgen, om te zorgen 
dat de Kleiweg blijvend aantrekkelijk blijft. 
“Vaak zijn er enthousiaste initiatieven, maar 
na verloop van tijd zakken die weer weg. 
Continuïteit is beter verzekerd met betrok-
ken en enthousiaste ‘eigen’ bewoners en 
ondernemers dan met een ‘vreemde’ ge-
biedsmanager”, volgens de deelgemeen-
tevoorzitter

Daarmee zijn we weer terug bij het uit-
gangspunt van Jan Cees van Duin:  We 
moeten het samen doen. Een Rotterdams 
initiatief als ‘Buurt Bestuurt’, waar bewoners 
samen met professionals van stadstoezicht, 
de wijkagent en de deelgemeente bepalen 
wat er in hun buurt moet gebeuren op ge-
bied van veiligheid draagt hij dan ook een 
warm hart toe. In het Kleiwegkwartier is 
‘Buurt Bestuurt’ van start gegaan in het ge-
bied tussen de Straatweg en de Rotte. Van 
Duin: “We hebben al veel reacties ontvan-
gen op een vragenlijst waarin we bewoners 
ook polsen over hun bereidheid zich in te 
zetten. Dat is mooi. We zijn op elkaar aan-
gewezen, zeker als de overheid verder terug 
moet treden.”

Christina Boomsma

Jan Cees van Duin ontvangt Burgemeester Aboutaleb op het Bergpolderplein tijdens het  
Koninginnedagfeest 

De omgeving rond het Koeienplein is 
maar een saaie boel. Het plein heet of-
ficieel  “het Baronietje”. Er staat een koe, 
er ligt wat gras, enkele meters om te bal-
len en een hondentoilet dat regelmatig 
zo vies is dat de honden er zelf ook hun 
neus voor ophalen. Bij regen is het gras 
een modderpoel. Kortom het biedt nauwe-
lijks plezier voor grote en kleine mensen.  
“Daar moeten we wat aan doen”, vindt Anja 
Wagner. Voor haar dochter en vriendinnen 
is er weinig te doen in de wijk. Als je het 
plein anders inricht kun je van het het plein 
een centrale plek van ontmoeting en acti-
viteit maken.

Samen met Marloes van Brugge geeft ze een 
eerste aanzet  hiervoor. Voor de jongste kin-
deren moet er een veilige speelplek zijn, door 
een omheining afgescheiden van de rest. Voor 
grotere kinderen enkele spannende speeltoe-
stellen. Een schommel, een grotere glijbaan, 
een skatebaan met een heuvel. Voor volwas-
senen moet de plek een groene ruimte zijn die 
uitnodigt om zelf te organiseren. Mogelijkheid 
om te zitten. Gaten waar je je eigen parasol 
in kunt prikken. Bloembakken, die door de 
mensen zelf worden onderhouden. Een plek 
voor de jaarlijkse Opzoomer kerstboom. Mis-
schien een klein schuurtje met wat speelma-
teriaal. De sleutel kan door omwonenden bij 
toerbeurt worden beheerd. Op ondernemers 

in de buurt zal een beroep worden gedaan om 
een speeltoestel te sponsoren. 
Om het initiatief onder de aandacht te bren-
gen werd door de initiatiefnemers op zaterdag 
23 juni een spel-en-onmoetingsmiddag ge-
organiseerd. Met behulp van Opzoomermee 
was er van alles te eten en te doen op het 
plein. De nieuwe ijssalon had zelfs een ijskar-
retje neergezet. 
Het toegestroomde publiek bestond vooral uit 
ouders met kleine kinderen. Er  werd kennis 
gemaakt, ideeën en initiatieven werden uitge-
wisseld en mensen konden aangeven in hoe-
verre men betrokken wilde zijn bij het vervolg. 
De vele formulieren die werden ondertekend 
en ingeleverd laten zien dat er in de wijk be-
langstelling is voor vervolg.
Het is mooi dat er bewoners zijn zoals Anja 
en Marloes die zelf het heft in handen nemen 
als er onvrede is over de directe woonomge-
ving. De BOK staat achter dit prachtige initia-
tief. We roepen de deelgemeente op om hier 
dankbaar gebruik van te maken. Natuurlijk, er 
moet bezuinigd worden. Maar als je dit soort 
initiatieven op waarde schat bezuinig je auto-
matisch dure planologen, externe adviseurs 
en projectgroepen. Deelgemeente, dit initiatief 
krijg je kado. Doe er iets goeds mee! 

Er is een website beschikbaar 
www.koeienplein.nl

Ciska Evers

PRACHTIG INITIATIEF VOOR HET KOEIENPLEIN
‘Buurt Bestuurt’ bestaat sinds 2009 en is een 
succes in andere wijken van Rotterdam. Nu 
wordt het ook ingevoerd in een deel van het 
Kleiwegkwartier. 

Het gaat om het deel van de wijk tussen de 
Straatweg en de Rotte in. Het idee is dat bewo-
ners samen met de professionals van politie, 
Stadstoezicht en deelgemeente bepalen welke 
problemen in een wijk spelen en op welke ma-
nier en wanneer daar iets aan wordt gedaan. 
Het gaat dan vooral om veiligheidsproblemen 
en problemen die van invloed zijn op veiligheid 
(zoals bv. zwerfvuil en vandalisme). Er wordt een 
buurtcomité gevormd waarin rond de 15 men-
sen deelnemen. Op een enquête die de deel-

gemeente onlangs verstuurde, kwamen in korte 
tijd 56 reacties binnen. Dat duidt op veel belang-
stelling voor het initiatief, wat weer betekent dat 
de mensen ofwel heel erg betrokken zijn bij hun 
wijk, ofwel last hebben van veiligheidsproble-
matiek.  Toen deze krant naar de drukker ging, 
werd net de eerste informatieavond gehouden. 
In de volgende Buurtkrant komen we terug op 
Buurt Bestuurt, welke problemen op het gebied 
van veiligheid aan het licht zijn gekomen en wat 
de eerste stappen zullen zijn. Wie meer wil lezen 
over Buurt Bestuurt:

 www.rotterdam.nl/buurtbestuurt

Christina Boomsma

BUURT BESTUURT NU OOK IN KLEIWEGKWARTIER

MEDEDELINGEN VAN DE BOK
Vakantiesluiting wijkwinkel

Vanaf maandag  9 juli t/m maandag 13 augus-
tus a.s. is de wijkwinkel wegens vakantie geslo-
ten. Vanaf dinsdag 14 augustus staan onze  me-
dewerkers weer klaar voor al uw vragen etc. Het 
team wenst u allen een fijne vakantie toe.

Inloop
Ook dit jaar blijft de inloop gedurende de gehele 
vakantieperiode open. Onze gastvrouwen- en 
heren blijven aanwezig voor een praatje en het 
schenken van een kopje koffie of thee. U bent 
dus ook tijdens de zomervakantie elke woens-
dagochtend van 10.00 tot 11.30 uur van harte 
welkom bij de BOK,  Antony Duyklaan 9. 

Vrijwilligers
Heeft u na de zomer tijd over en wilt u zich als 
vrijwilliger inzetten als gastvrouw of -heer of be-
zorger dan kunt u zich telefonisch aanmelden 
via 4 22 44 45 of per mail: info@bokrotterdam.
nl. Tijdens de vakantieperiode kunt u zich op 
woensdagmorgen aanmelden tijdens de inloop. 

Alle informatie over de BOK is ook te vinden op 
onze website www.bokrotterdam.nl

Stichting fietsenstalling Bloemenbuurt 
beheert 3 fietsenstallingen in het Kleiweg-
kwartier:
1) de voormalige brandweerkazerne aan 
het begin van de Prins Frederik Hendrik-
straat
2) de fietskluizen bij het Koeienpleintje 
aan de Prins Frederik Hendrikstraat
3) de stalling in het hoekpand van de Mar-
grietstraat en de Lisbloemstraat.
In stalling 1 is nu ruimte, dus ben je op zoek 
naar een veilige en droge stallingsplek, 
meld je dan aan. De andere twee stallingen 
hebben wachtlijsten, maar ook daar kun je 
op gezet worden. Aanmelden hiervoor kan 
of bij de BOK, door een mail te sturen naar 
fietsenstallingbloemenbuurt@gmail.com 
of door te bellen met 06-47894989. Tevens 
zijn we op zoek naar nieuwe bestuursle-
den voor deze stichting. De stichting wordt 
gerund door vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
doen (eenvoudige) administratieve han-
delingen en regelen dat de stallingen or-
delijk blijven. Heb je hiervoor interesse? 
Stuur dan een e-mail naar bovenstaand 
adres.

RUIMTE IN FIETSENSTALLING



Deze foto is nog niet zolang geleden 
gemaakt, maar ondertussen ziet het er echt 
wel anders uit. Bij een wegkruising staan 
een aantal gebouwen. Op de voorgrond 
ziet u een woning met gesloten rolluiken. 
Rechts daarvan staat een grote halfronde 
loods. Links van de genoemde woning is 
een schuur en een appartementencomplex 
te zien. Inmiddels is alles verdwenen  en 
is alleen het appartementencomplex nog 
aanwezig (een tip!). 
Mijn vraag aan u is: ‘waar dit is in de wijk 

en waar maakten al deze gebouwen deel 
van uit?’ Weet u wellicht wat er nu voor in de 
plaats is gekomen. Herkent u deze locatie 
en weet u wat daar is geweest? Vertel ons 
wat u weet en deel uw herinneringen met de 
lezers van de Buurtkrant.  Onder de goede 
inzenders wordt een cadeaubon verloot. 
Deze ligt klaar in de wijkwinkel. Schrijf of mail 
ons vóór de sluitingsdatum van de volgende 
Buurtkrant!

John Hokke

Mijnheer van Herk schrijft ons dat hij meteen 
bij het zien van het zoekplaatje wist waar 
het was omdat hij wekelijks gaat kijken in 
de afvalcontainer of er bruikbaar kachelhout 
in ligt. Het terrein is van houthandel Alblas, 
(dit bedrijf bestaat sinds 1845) en is daar 
sinds januari 1991 gevestigd. Voorheen zat 
daar het zoetwarenbedrijf Smulders. Alblas 
(hoofdkantoor in Waddinxveen) is ook in 
Moordrecht gevestigd. De woningen waar 
we de achterkant van zien staan in de Prins 
Frederik Hendrikstraat. De straat recht voor 
is de Jan Willem Frisostraat. De doorgang 
die daar is geweest was er in de tijd dat we 
allemaal nog kolen stookten en er op de 
Ceintuurbaan langs het spoor meerdere 
kolenhandelaren waren gevestigd. Verder 
weet dhr. Van Herk nog over de Jan Willem 
Frisostraat te melden dat het om een Prins 
van Oranje gaat die leefde van 1687-1711 
en dat hij van 1696-1711 stadhouder was 
van Friesland, Groningen en Drenthe. 
De Prins Frederik Hendrikstraat is ook 
vernoemd naar een Prins van Oranje. Hij 
leefde van 1584-1647 en was een zoon 
van Prins Willem van Oranje en Louise de 
Coligny. Hij was van 1625-1647 stadhouder 
van Holland, Utrecht en Gelderland.
Mevr. van Gent weet ook dat op de foto 
de achterkant te zien is van de huizen van 
de Prins Frederik Hendrikstraat en dat je 

rechtdoorlopend (als dat zou kunnen) in 
de J.W. Frisostraat komt. Zij vermoedt dat 
het om het kolenpad gaat dat achter de 
huizen ligt en waar de kolenboer de kolen 
voor de kachel bracht. De bewoners liepen 
er over om in het schuurtje achterom kolen 
te scheppen in hun kolenkit. Het kolenpad 
kan volgens haar ook zwart of zonder tegels 
geweest zijn. 
Mevr. van Gent heeft na loting de cadeaubon 
gewonnen. Zij kan die afhalen bij de BOK. 

Aanvulling op zoekplaatje uit BK2
Marco Janssen (Tabac & Gifts Kleiweg) 
schreef ons na het lezen van het antwoord 
op het zoekplaatje van maart het volgende:
Mevrouw Cramer heeft het wel juist. In onze 
winkel heeft melkboer de Haan gezeten, 
daarnaast Antiekwinkel Baptist en op de 
hoek een stomerij. Gezien de periode waar 
mevrouw over schrijft denk ik dat deze 
winkels er toen nog in zaten.

ZOEKPLAATJE

ANTWOORD OP ZOEKPLAATJE MEI 2012

DE BOKKENSPRONG
De kinderredactie is weer bij elkaar geweest, 
met een enthousiaste groep kinderen uit 
groep 7 van de Tarcisius school.
We hadden ons verdeeld in twee groepjes: 
een groepje ging het bezoek van wethouder 
van onderwijs De Jonge voorbereiden met 
een interview. Helaas heeft hij af moeten 
zeggen, dus dat houden we nog tegoed. Hij 

heeft beloofd een nieuwe afspraak te maken 
en de redactie is helemaal voorbereid!
Een andere groep is creatief gaan schrijven in 
de vorm van een rondeel; een soort gedicht 
waarbij sommige regels terugkomen, wat een 
heel leuk effect heeft. We hadden toevallig 
een leuk thema: een van de begeleiders, 
Gwen Haslinghuis, ging bijna trouwen! Dat 

viel natuurlijk niet te verbergen en daarom 
hebben we erover geschreven. Ook dit keer 
is het weer heel moeilijk te kiezen uit alle 
bijdragen die geschreven zijn. Wat niet in deze 
krant past, staat op de website van de BOK. 
Tot na de zomer!

Katinka Buters

Ashley’s rondeel
Ik ben Ashley,  ik ben chinees
Ik heb zwart haar bruine ogen
Ik speel graag viool en ik schrijf
Meisje zijn dat vind ik fijn om er een te zijn
Mijn wens is een wereldreis
Ik heb zwart haar bruine ogen
Ik ben Ashley,  ik ben chinees

Britt
Ze trouwt in een groene jurk met een 
groenblauw jasje en de man heeft een blauw 
pak aan. Het is heel bijzonder dat ze in een 
groene jurk trouwt met een blauwgroen jasje. 
De man, nou ja, de aanstaande man, draagt 
een blauw pak wat niet vaak voorkomt. De 
meeste mensen in Nederland trouwen in een 
witte jurk en een zwart pak of een grijs pak.

Britt’s rondeel
Ze draagt een kousenband.
Maar mijn man draagt een stropdas.
Zeg mensen ga huilen voor de zenuwen.
Ze draagt een kousenband.
Dat er taart is
Dat ik apenverzorger in Indonesië word.
Maar mijn man draagt een stropdas.
Ze draagt een kousenband.

Julia
In Hillegersberg trouwen veel mensen. 
Toevallig ging onze begeleidster op 14 juni 
2012 trouwen. We hebben de volgende 
vragen aan haar gesteld.
Hoe oud moet je volgens u zijn om te trouwen?
Ze antwoordde: “Ik heb geen vaste leeftijd, 
maar zorg wel dat je goed voor jezelf kunt 
zorgen.”
Vindt u het erg als de man een groot aantal 
jaren ouder is dan de vrouw of andersom?
Antwoord: “Nee, echte liefde overwint alles.”
Welke tip geeft u aan vrouwen die heel graag 
willen trouwen?
Ze antwoordde op deze vraag: “Niet blijven 
wachten. Maar probeer het wel eerst uit.”

Julia’s rondeel
Echte liefde overwint alles.
Een pak, grijs, zwart of blauw.
Maak wat van je leven, je leeft maar 1 keer.
Echte liefde overwint alles.
Trouwen is het middelpunt van je leven.
Heel veel eten
Een pak, grijs, zwart of blauw.
Echte liefde overwint alles!

Loes’ rondeel 
Gwen trouwt in het stadhuis 
Capelle aan de Ijssel.
Haar man heeft een blauw pak aan.
Maak er een leuke dag van is mijn tip.
Gwen trouwt in het stadhuis 
Capelle aan de IJssel
Trouwen is de leukste dag van je leven.
Het wordt hopelijk een onvergetelijke dag.
Haar man heeft een blauw pak aan.
Gwen trouwt in het stadhuis 
Capelle aan de IJssel

Marleen

Ze hebben twee kinderen, een van 13 en een 
van 16. Ze kennen elkaar 22 jaar, in april 1990 
op een feestje. Zij gaat in een groene jurk en 
hij in een blauw pak.

Elkaar 22 jaar kennen en dan pas trouwen 
is heel bijzonder. Op een feestje elkaar leren 
kennen niet. Het is leuk om te trouwen zeggen 
ze. Zou dat ook zo zijn? Ik denk van wel, ik 
hoop dat het leuk wordt.

Marleen’s  
trouw rondeel

Een groene jurk en een blauw pak
De man draagt een pak met een stropdas
Trouw met iemand die je gelukkig maakt
Een groene jurk en een blauw pak
Dat ik gelukkig wordt met die man
Dat ik gelukkig word
De man draagt een pak met een stropdas
Een jurk en een pak.

In maart heeft de Schiebroekse Apotheek 
de vijfde plaats bemachtigd van het AMP 
Mystery Guest Onderzoek. Afgelopen jaar 
hebben ruim 700 van de 1980 apotheken in 
Nederland deelgenomen aan dit onderzoek. 
Hierin worden apotheken beoordeeld 
op de kwaliteit van hun (farmaceutische) 
dienstverlening. Een prachtig resultaat, 
wat ook nieuwsgierig maakt. De buurtkrant 
bracht een bezoek aan deze apotheek, die 
gevestigd is op de hoek van de Kleiweg en 
de Uitweg. 

Al vijf jaar doet de apotheek mee aan dit 
onderzoek, dat al sinds 1994 wordt uitgevoerd. 
De deelnemende apotheken worden zes keer 
per jaar benaderd door ‘’mystery guests’’ 
die zich voordoen als alledaagse cliënten 
van de apotheek en in die hoedanigheid het 
zorgproces van de apotheek doorlopen. Dit 
gebeurde in een persoonlijk gesprek aan de 
balie, maar ook de telefonische bereikbaarheid 
is beoordeeld. 

De resultaten verliepen de afgelopen jaren 
in een stijgende lijn. En dit jaar voor het eerst 
vijfde van  Nederland, én de beste van Zuid-
Holland. “We zijn ontzettend trots op dit 
resultaat. Maar de belangrijkste reden om aan 
dit onderzoek deel te nemen is om te leren, 
zodat we onze dienstverlening steeds weer 
kunnen verbeteren”, aldus Hanneke Koppens, 
apotheker bij de Schiebroekse Apotheek. 

Om dit resultaat te vieren, organiseerden de 
dames op zaterdag 9 juni een open dag. Met 

een rode loper werden bezoekers deze dag met 
open armen verwelkomd voor een kijkje achter 
de toonbank. De meest opvallende nieuwe 
aanwinst, de geneesmiddelenrobot die vorig 
jaar is aangeschaft, werd gedemonstreerd. 
‘’De robot zorgt ervoor dat het juiste medicijn, 
via een loopband, snel en veilig aan de balie 
wordt bezorgd. Dit bespaart tijd en vergroot 
de nauwkeurigheid, zodat er meer tijd over 
is om vragen te beantwoorden en uitleg over 
de medicijnen te geven. En als wij naar huis 
gaan, laadt de robot ‘s nachts de bestellingen 
in en controleert deze aan de hand van de 
bestellijst.”

In de twee aanwezige spreekkamers, die 
dagelijks gebruikt kunnen worden om 
persoonlijke zaken te overleggen, kon er 
bloedsuiker worden geprikt en bloeddruk 
worden gemeten. “Dit is trouwens altijd 
mogelijk, het hele jaar door.” Veel bezoekers 
namen tevens de tijd voor een huidanalyse. 
Tijdens deze analyse wordt gekeken naar 
onder meer het vochtgehalte, de ouderdom, 
het talgniveau en de pigmentatie van de huid. 
Voor de nodige ontspanning was er ’s middags 
de mogelijkheid tot een handmassage. 

Dat de Schiebroekse Apotheek meedenkt 
met de klant blijkt uit de (gratis) dienst de 
Herhaalservice, oftewel Herhaalgemak, die 
sinds vorig jaar wordt aangeboden voor 
mensen die chronisch medicijnen gebruiken. 
“Voordat medicijnen dreigen op te raken, krijgt 
de cliënt hier bericht over. Vervolgens kan er 
direct worden aangegeven of het recept wel 
of niet verlengd moet worden. Zo heeft men 
altijd voldoende medicijnen in huis, en hoeft 
men zelf niet meer de arts of apotheek te bellen 
voor een herhaalrecept én hoeven gebruikers 
minder vaak naar de apotheek te komen. Het 
thuisbezorgen van de medicijnen is eveneens 
een optie.” Ongeveer 600 mensen in de wijk 
maken nu gebruik van deze service.

Naast deze dienst is het sinds kort ook mogelijk 
om herhaalrecepten te bestellen via de iPhone. 

Met de zogeheten “HerhaalreceptService 
App” kunnen klanten van de apotheek op 
elk moment hun medicatie bij de apotheek 
bestellen. Nog even geduld voor de Android-
gebruikers; deze app is in ontwikkeling. 

Herhaalgemak, een robot, een app; de 
Schiebroekse Apotheek gaat met haar tijd 
mee. “Maar het belangrijkste is om de klant 
zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 
De apotheker heeft niet meer alleen als taak 
het verstrekken van de medicijnen, die door de 
arts worden voorgeschreven. Zo bieden zij ook 
advies over medicijngebruik. Ze kunnen samen 
een medicatieplan opstellen, waarbij ze diverse 
slikmomenten in kaart brengen en deze kunnen 
aanpassen aan de levensstijl van de klant. Ook 
geeft de apotheek advies over hoe bepaalde 
medicatie gebruikt dient te worden. Denk aan 
inhalatiemedicatie, waarbij onjuist gebruik van 
de medicatie tot een mindere werking kan 
zorgen. Daarnaast kan medicijngebruik vragen 
oproepen, bijvoorbeeld als men last heeft 
van bijwerkingen of twijfelt aan de combinatie 
ervan. Ook dan is men bij de Schiebroekse 
Apotheek aan het juiste adres.” 

Wilt u ook advies over uw medicatiegebruik, 
of wilt u dit team gewoon even feliciteren met 
het mooie resultaat? De apotheek is open van 
maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 
18:00 uur.

Laura Nugteren

DE SCHIEBROEKSE APOTHEEK:  
DE BESTE APOTHEEK VAN ZUID-HOLLAND 

Bij Albert Heijn de Wolf is het hoogste 
punt van de nieuwbouw bereikt. Tijd 
voor een biertje voor de bouwers, het 
zogenaamde pannenbier. De bouwers 
lopen goed op schema en alles verloopt 
volgens planning. De nieuwbouw wordt 
straks helemaal bij de winkel betrokken. 
Daarom gaat de winkel in november 
twee weken dicht. Richard, één van de 
eigenaren, vertelt dat het een behoorlijke 
uitbreiding wordt. In plaats van 11 
koelingen worden het er straks 26 en ga 
zo maar door. De genodigden kregen 
tekst en uitleg over de bouwplannen. Het 
dagelijks bestuurslid Arian Plezier had de 
eer om de vlag te mogen hijsen ter ere 
van dit moment. Ook hij wordt bijgepraat 
over alle plannen. 

ALBERT HEIJN
Beste buurtbewoners,

Het heeft even geduurd, dat geef ik toe, maar 
de bank is weer helemaal gerepareerd en 
staat op zijn plek. De echt oplettenden hebben 
namelijk gezien dat hij even van zijn plek af is 
geweest. En nu maar hopen dat we er heel 
lang van kunnen genieten!!!

Met vriendelijke groet,
Denny Terlouw
Locatiedirecteur Rotterdam
HMC mbo vakschool voor hout, meubel en 
interieur
Bezoekadres: 
Erasmuspad 10, 3052 KP  Rotterdam

GEREPAREERDE BANK



Vorig jaar verscheen er in onze buurtkrant 
een artikel over onze wijkbewoner 
Suzanne Rietveld, die zich inzet om haar 
initiatief voor betaalbare sociale wijkhulp 
te realiseren. We zijn nu een jaar later en 
ik ga bij Suzanne langs om te vragen of 
haar plannen zijn uitgekomen.

Ik ontmoet Suzanne in Buurtwerkplek op 
de Kleiweg, waar zij gebruik maakt van de 
werkplek voor zzp’ers. Suzanne legt uit dat 
ze niemand meer thuis ontvangt omdat dit 
te veel werd. Ondertussen is haar team 
uitgebreid met rechterhand Angelique 
en twee trouwe vrijwilligers, Manfred en 
Antoniya. Zij helpen om alle lopende 
zaken voor de stichting af te handelen. 
De vrijwilligers zijn druk bezig met de 
administratie en Angelique ontvangt twee 
nieuwe doordewijkers op de dag dat ik 
Suzanne spreek. 
We zijn niet alleen druk bezig om de 

testgroep van doordewijkers te organiseren, 
maar ondertussen moeten we ons 
voorbereiden op de officiële oprichting van 
Vereniging DoorDeWijks Hillegersberg-
Schiebroek op 1 oktober 2012. Vanaf 
dat moment zal er naast de stichting een 
vereniging bestaan, waar alle doordewijkers 
en klanten lid van zijn. Het oprichten van een 
Vereniging heeft veel voordelen, waaronder 
het wijkgevoel, inkomsten via contributie 
en het fiscale voordeel dat de hulp van een 
doordewijker aan de hulpvrager binnen een 
vereniging wordt verricht. In de eerste groep 
doordewijkers is al vastgesteld wat voor 
werk er zoal gedaan wordt. De hulp varieert 
van het bieden van gezelschap, strijken, 
tuintje bijhouden, organiseren en licht 
huishoudelijk werk. Klanten zijn blij dat ze 
zelf beslissen wat de doordewijker doet en 
dat ze voor deze service betalen. De meeste 
klanten hebben geen medische indicatie en 
waarderen het luisterend oor en helpende 
hand van de doordewijkers.

De maanden mei en juni waren extra 
druk voor DoorDeWijks omdat Suzanne 
genomineerd was voor de Aardig Onderweg 
Awards van de RET. Alle kandidaten hadden 
iets bijzonder gedaan, ontwikkeld of 
betekend in de stadsregio Rotterdam. De 
campagne was zeer intensief en begon met 
een fotoshoot met een foto die later te zien 
was in de bushokjes van de RET en op één 
van de trams door Rotterdam.  Ook werd 
er over iedere kandidaat een documentaire 
gemaakt, die werd uitgezonden op TV-
Rijnmond. Suzanne werd voor deze 
documentaire geinterviewd door Joris Lutz 
en bezocht met hem doordewijker Jans die 
aan het werk was bij haar klant mevrouw 
Jansen. Tijdens deze campagne heeft 
de stichting zelfs een eigen krantje ‘Het 
Doordewijkertje’ uitgebracht, dat goed is 
gelezen in de deelgemeente. De campagne 

eindigde met een grootse finaleavond in het 
Nieuwe Luxor. Helaas viel Suzanne niet in 
de prijzen, maar de hele nominatie was een 
groot avontuur.

Of al haar plannen nu zijn uitgekomen? 
Suzanne antwoord eerlijk; “Als wij op 1 
oktober onze eerste Vereniging oprichten 
met een actief verenigingsbestuur, betalende 
leden, werkende doordewijkers en blije 
klanten, dan zeker.” En ze vult aan “Maar 
dan komt er een volgende mijlpaal aan; 
het opzetten van DoorDeWijks in andere 
deelgemeenten van Rotterdam”. Ik heb – 
net als vorig jaar – weer een enthousiaste 
wijkbewoner mogen interviewen die hopelijk 
een voorbeeld is voor velen. Als je een goed 
idee hebt, zet je schouders eronder en ook 
zonder Awards kun je goed op weg zijn. 
Verzoek van Susanne: Neem contact op 
met DoorDeWijks als u - of iemand in uw 
naaste omgeving - wel wat hulp of aandacht 
kan gebruiken en betaling hiervoor geen 
probleem is. Er zijn 20 enthousiaste en 
betrouwbare Doordewijkers die u graag 
komen helpen. 

Informatie is te vinden op  
www.doordewijks.nl of bel 06-10867225 

Ciska Evers

STICHTING DOORDEWIJKS GOED OP WEG

Nu de zomer is aangebroken worden het 
weer drukke tijden voor de sluismeesters 
van de sluis tussen de Bergse Plas en de 
Rotte. Hoewel dat volgens een van de 
sluismeesters , Hans Breugelmans, wel 
meevalt. “De afgelopen negen seizoenen 
is het aantal boten dat wij moeten schutten 
steeds verder afgenomen.”

Het is wel een fijne gedachte dat het 
Havenbedrijf Rotterdam, verantwoordelijk voor 
de veilige vaart van de allergrootste zeereuzen, 
hier ook de dienstverlening verzorgt. Maar 
het is dan ook echt een nautische 
aangelegenheid. Wie op de Berg- en Broekse 
Verlaat sluismeester wil worden, moet liefst 
een achtergrond en of kennis in die richting 
hebben. Hans Breugelmans is zelf afkomstig 
van de grote vaart, waar hij heeft gevaren als 
stuurman en nu nog af en toe als stuurman 
optreedt. Vanuit die achtergrond kijkt hij wel 
eens hoofdschuddend naar  de manier waarop 
mensen zijn sluis komen invaren. “Hebben ze 

een dure boot, maar geen behoorlijke touwen. 
Veel te kort vaak. Je touwen moeten eigenlijk 
twee keer zo lang zijn als je boot, dan kun je 
wat.” Vaak ziet hij ook mensen die alleen een 
touw aan de ringen in de sluis vastmaken, 
en niet aan de boot. “Je moet altijd minimaal 
een touw een keer om de kikker van je boot 
slaan om het schip onder controle te kunnen 
houden.”
 
Echte ongelukken maakt hij niet mee. De sluis 
is te smal voor schepen om dwars te liggen, 
wat in veel andere watersportsluizen voor 
commotie kan zorgen. Maar er was wel die 
keer na het jazzfestival Hillegersberg, toen het 
heel mooi weer was en veel mensen net iets 
teveel gedronken hadden. Breugelmans: Een 
boot vaart de sluis binnen en de kapitein zegt 
tegen de passagier dat hij even een touwtje 
vast moet zetten. Stapt die man pardoes 
overboord, zo het water in! Gelukkig staat er 
maar 90 centimeter water als het water laag 
staat, maar zijn mobiele telefoon en bril was hij 
wel kwijt.”
 
Er is overigens een reden dat de sluis 
klein en smal is. Breugelmans wijst op een 
herdenkingssteen in de muur van de sluis. 
“Kijk, de eerste steen is in 1866 gelegd. “Toen 
was het hier nog buitengebied en was men 
hier bezig met het steken van turf. Zo zijn de 
Bergse Plassen ontstaan. De sluis is zo smal, 
lang en klein omdat dat precies de maat is van 

de turfschuiten die van hier naar het centrum 
van Rotterdam voeren.”
 
Als het mooi weer is, liggen er soms veel boten 
te wachten. Maar dat zorgt eigenlijk nooit 
voor problemen. “Mensen varen meestal met 
mooi weer. Met een hapje en een drankje in 
de zon is het niet zo erg om te wachten.” Voor 
tien uur ’s ochtends en na acht uur ’s avonds 
is het altijd rustig. Wie niet wil wachten, moet 
dan komen. Hoewel het met de drukte wel 
meevalt. “Vroeger hadden we in een dienst 
van acht uur zo vijftig schuttingen. Nu zijn het er 
veel minder.” Waar dat aan ligt? Breugelmans 
weet het niet precies. “Er zijn nog wel evenveel 
boten, maar mensen hebben tegenwoordig 
denk ik heel veel verschillende activiteiten. Ze 
komen er gewoon niet meer aan toe.”
 
Soms komen er ook schoolklassen langs 
op de sluis om te leren hoe het werkt. 
Breugelmans herinnert zich een meisje dat 
helemaal gegrepen werd door het onderwerp. 
“Die is weg- en waterbouw gaan studeren. Dat 
soort dingen vind ik mooi.” Binnenkort gaat hij 
er even tussenuit, om net als vroeger het zoute 
water te proeven. Hij gaat mee als stuurman op 
een vrachtschip. “Als je regelmatig je ‘vlieguren’ 
maakt, mag je als stuurman blijven varen. Dat 
blijf ik doen, zolang ik het kan.” Volgende zomer 
zien we hem weer terug op de sluis.

Christina Boomsma

SLUISMEESTER BERG EN BROEKSE VERLAAT  
KIEST AF EN TOE HET RUIME SOP

Het is zomer! De zomervakantie staat weer 
voor de deur. Om u te inspireren, een greep 
uit de activiteiten in de wijk voor jong en oud. 

Speeltuin ‘’De Torteltuin’’
In de vakantie is de speeltuin dagelijks ge-
opend; doordeweeks van 11 uur tot 18 uur en 
in het weekend van 12 uur tot 18 uur. In week 
31 (maandag 23 juli t/m zondag 29 juli) staat 
de speeltuin in het teken van de Olympische 
Spelen met sport en spel. Op donderdag 16 
augustus vindt er om 14 uur een grote wijkac-
tiviteit plaats, die wordt verzorgd door Sport-
stimulering. Ook komt in de vakantie de kin-
derboerderij als de Schieruiters een bezoekje 
brengen aan de speeltuin. Houd de website 
van de Torteltuin (www.detorteltuin-rotterdam.
nl) of het informatiebord in de speeltuin goed in 
de gaten, want er worden nog veel meer leuke 
activiteiten georganiseerd. 

Tentweek  
In de eerste week van de zomervakantie is de 
tentweek. Kinderen van 4 tot 10 jaar en tieners 
van 10 t/m 15 jaar zijn van harte welkom op de 
Meidoornweide (tegenover de ingang van het 
Plaswijckpark), ook als je maar één of twee 
dagen kunt. Onder het thema ‘’steengoed, 
keigaaf’’ wordt er gesport, gespeeld, geknut-
seld, maar ook gerelaxed en gekletst. De tent-
week wordt georganiseerd door leden van de 
Hillegondakerk. Deelname is gratis en opgave 
is niet nodig.

Dinsdag 10 juli 10 tot 12 uur kinderprogram-
ma, 19 tot 21 uur tienerprogramma
Woensdag 11 juli 10 tot 12 uur kinderprogramma
Donderdag 12 juli 10 tot 12 uur kinderpro-
gramma, 19 tot 20:30 uur kinderprogramma 
(slotavond)

Kinderboerderij De Wilgenhof 
De dieren op de kinderboerderij De Wilgen-
hof aan de Ringdijk kunnen dagelijks worden 
bezocht van 8:30 uur tot 16:30 uur. Van 13 tot 
en met 17 augustus worden van 13:30 uur tot 
15:30 uur de volgende zomeractiviteiten geor-
ganiseerd:
Maandag 13 augustus Wol, zuivel en bijen
Dinsdag 14 augustus Verrassingsdag
Woensdag 15 augustus Natuurwerkdag
Donderdag 16 augustus Ponydag
Vrijdag 17 augustus Piepen & Poffen, Spel-
letjes
Deelname is gratis. Bij slechte weersomstan-
digheden worden de activiteiten naar binnen 
verplaatst.

Plaswijckpark
Familiepark Plaswijckpark is van april t/m okto-
ber dagelijks geopend van 9 uur tot 18 uur. In 
de vakantieweekenden worden er diverse acti-
viteiten georganiseerd:

30 juni & 1 juli - Poppenkast de Dierenboerderij
De leukste poppenkast van het platteland. Na 
afloop van de voorstelling is er ook nog een 
Meet & Greet met de poppenkaststerren en 

een kijkje achter de schermen. 

7 juli, 8 juli & 11 augustus - Arie de Rommelman
Arie de Rommelman zorgt voor een ‘schoon’ 
Plaswijckpark. Met zijn mobiele vuilnisbak gaat 
hij op pad door het park met spelletjes, op-
drachten en heel veel rommel (wat de kinderen 
natuurlijk voor hem mogen opruimen...).

21 juli, 22 juli & 12 augustus - De Wasbeer Show 
Wasbeer Bertje krijgt een nieuw verblijf en sa-
men met jou gaat Dierverzorger Ed hem over-
plaatsen naar zijn vrienden op het neusberen-
eiland. Natuurlijk gaat alles weer anders dan 
gepland!

4, 5, 18 & 19 augustus - De Kermiskraam
Een unieke minikermiskraam staat klaar voor 
vermaak voor jong en oud! 

Zwembad De Wilgenring
Van 7 juli t/m 19 augustus zijn er aangepaste 
openingstijden in Zwembad de Wilgenring. In 
deze vakantieperiode vervallen alle doelgroe-
pactiviteiten en lessen. Op donderdag 16 en 
vrijdag 17 augustus en elke zaterdag in deze 
zomerperiode (op uitzondering van zwemles 
op zaterdag 7 juli) is de Wilgenring gesloten. 
Het gehele rooster is te vinden in de Wilgenring 
en zal binnenkort ook op de website van de 
BOK geplaatst worden. 

SKVR
Bij de SKVR kunt u in de zomerperiode crea-
tief aan de gang. Voor de zomer 2012 biedt de 
SKVR/Vrije academie een zomers beeldend 
menu aan. Kunstenaars/docenten Marian 
Puntman, Bert van Beek, Anna Ramsair en 
Henk de Bont ontvangen u graag in hun ate-
liers en buitenruimten in Rotterdam. 

Maandag 2 juli t/m woensdag 4 juli  
Driedaagse workshop ‘Natuur’ en Schilderen
Maandag 30 juli t/m vrijdag 3 augustus  
Vijfdaagse Workshop Beeldhouden
Maandag 13 t/m woensdag 15 augustus 
Driedaagse Workshop Gouache
Maandag 13 t/m woensdag 15 augustus 
Driedaagse Workshop Schetsen
Kijk voor meer informatie over het aanbod en 
de kosten op de website van de SKVR (www.
skvr.nl). 

Tennisvereniging TC Schiebroek organiseert 
Sangria Toernooi
Op zondag 26 augustus organiseert Ten-
nisvereniging TC Schiebroek een gezellig-
heidstoernooi voor zowel leden als niet-leden. 
Iedereen is van harte welkom! Er worden drie 
dubbelpartijen gespeeld van drie kwartier en 
tussendoor komt u in Spaanse sferen met san-
gria en tapas.

Organiseert uw stichting of vereniging in de 
vakantie ook leuke zomeractiviteiten? Laat het 
ons weten! De BOK wenst u een hele fijne  
zomer toe!

Laura Nugteren

ZOMERACTIVITEITEN IN HET KLEIWEGKWARTIER

19 januari-19 juni 2012
Na een half jaar heb ik de balans eens opge-
maakt: zeker 1200 uur besteedden wij als be-
stuur aan ZZPRO. Noeky Karreman, Mirjam 
Fondse, Patricia Braakman, Johan Kauffman, 
Arielle Leenheer (voormalig penningmeester) 
en Jan Lemmers (voormalig bestuurslid). En 
daar komen nog eens de uren bij van onze vrij-
willigers: Jacqueline Kolpa, Marion Matthijssen, 
Marjolein van Weegen, Frank Serraarens, Leon 
Goedhart en het winnende team van de lounge-
hoek bij. Mijn agenda telt tot nu toe meer dan 50 
afspraken in het kader van ZZPRO, dat zijn toch 
gemiddeld acht afspraken per maand.

“Waarom doe je dit eigenlijk?” wordt mij re-
gelmatig gevraagd. “Omdat ik het geweldig 

vind: iets uit het niets laten oprijzen, zoals een 
beeldhouwer uit klei de prachtigste werelden 
kan creëren. Omdat ik behalve idealist ook een 
realist ben. Omdat ik mensen graag aan elkaar 

verbind. En omdat ik met een geweldig bestuur 
samenwerk om ZZPRO op de kaart te zetten”.

Het loont: ZZPRO heeft nu meer dan 60 be-
talende leden, meer dan 200 Linkedin groep 
leden en 4 nieuwsbrieven sinds eind april. We 
zijn online actief via de site www.zzpro.nl, Face-
book ZZPRO.HiS, linkedin; ZZP’ers in H’berg-
Schiebroek van ZZPRO en www.twitter.com.ZZ-
PROHiS. Het belangrijkste is echter dat wij werk 
genereren voor de verschillende ZZPRO’ers in 
onze deelgemeente. Verrassende samenwer-
kingsverbanden en effectieve voorstellen! Aan 
onze opdrachtgevers.

Maar we zijn er nog niet; we willen ons onder-
scheiden van de vele andere netwerkclubs 
binnen Rotterdam. Dit doen we door alleen 
zzp’ers uit onze deelgemeente toe te laten. 
Maar ook door te laten zien dat ZZPRO werkt 
en dus omzet genereert. Daarnaast zijn er de 

nog meer ‘softe’ waarden: het mogelijk maken 
van ‘even sparren met een prof’, kennis en er-
varing delen als ondernemer en als specialist, 
ideeën en energie opdoen op de borrels, en je 
laten verbazen over de hoeveelheid en het soort 
specialisten dat onze deelgemeente rijk is: van 
trainer tot timmerman.

Het bestuur is zich bewust van haar prille be-
staan, dat betekent dat we ons zullen moeten 
bewijzen. Daar zijn we hard mee bezig: we 
zullen prominent aanwezig zijn op het meest 
bezochte festival van onze deelgemeente: het 
Jazz Festival van 24 tot en met 26 augustus 
in het centrum van Hillegersberg. In het najaar 
organiseren we een Bedrijvenmarkt waar de 
ondernemers en zzp’ers met elkaar kennisma-
ken. We organiseren maandelijks borrels bij 
horecaondernemers in de deelgemeente,  een 
barbecue en we hebben nog een enorme lijst 
met ideeën. Zzp’ers hebben de toekomst, dat 

geluid horen we steeds vaker: we zijn flexibel, 
hanteren scherpe tarieven, kunnen ons goed 
inleven in de klant - we zijn immers zelf onderne-
mer- , en kunnen ons eenvoudiger onderschei-
den van de gevestigde bedrijven door middel 
van verrassende samenwerkingsverbanden 
evenzo verrassende en effectieve! voorstellen 
aan onze opdrachtgevers.

Els Veltkamp, voorzitter ZZPRO

Op de langste dag van het jaar opent Plaswij-
ckpark haar deuren voor bewoners. HiS.Storie 
presenteert zich letterlijk. Prachtige figuren 
paradeerden door het park. Ook waren er en-
kele kramen. Live muziek klonk in het centrale 
gebouw van Plaswijck door leerlingen van de 
SKVR. de avond is georganiseerd door de heer 
M. Lusse in samenwerking met Plaswijckpark, 
Thermiek, SKVR en VSW. Als afsluiting kregen 
de bezoekers nog een boottochtje aangebo-
den met de Groene Zwaan. Dit leidde langs 
het optreden van een tango zangeres en tango 
gitarist bij één van de eilandjes in de Bergse 
Achterplas. Het was al met al een bijzondere 
avond. De datum voor volgend jaar staat al 
vast: 21 juni!

ZZPRO: EEN HALF JAAR LATER... 
1200 UUR EN 50 AFSPRAKEN, IS HET DAT WAARD?

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

Joris met Mevr. Jansen

Presentatie op 5 juni van het winnende ontwerp 
voor de loungehoek van het jazz festival



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: 
28 augustus 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

SUMMERSALE

30 TOT 50% KORTING

OP EEN GROOT DEEL VAN ONZE COLLECTIE

GRAAG TOT ZIENS 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

WWW.WEDDINGPLANIT.NL

Donderdagochtend 21 juni was er een feestje in groep 5B 
van de Tarcisiusschool. Eva van Vlijmen (8 jr)  -Senaatslid 
van de Nederlandse Kinderjury 2012- mocht de taart van 
de Nederlandse Kinderjury meenemen naar haar klas. Eva 
(midden met taart) mocht 2 vriendinnen meenemen naar 
de uitreiking (Wietske Kok-links van Eva) en Emma Berben 
(rechts van Eva) waren de 2 bofkonten, zij mochten mee 
naar de prijsuitreiking in Amsterdam, waar zij een hele leuke 
middagdag hebben gehad. „Het was de leukste dag van 
ons leven” aldus de drie dikke vriendinnen! Eva had het lief-
ste haar hele klas meegenomen, maar dat kon helaas niet. 
De dag na de uitreiking werd er in de klas volop verteld over 
de schrijvers en illustratoren en de prijswinnaars van de Ne-
derlandse Kinderjury 2012. Ook het filmpje op RTL werd be-
keken waarin Eva de prijs overhandigt aan Geronimo Stilton. 
De kinderen zijn erg enthousiast over lezen en willen volgend 
jaar ook graag aan de slag als Senaatslid. Een tip van Eva: 
vooral veel lezen & een goede motivatie schrijven, want vol-
gend jaar komt er zeker weer een kans om mee te doen aan 
de Senaat van de Nederlandse Kinderjury. Zou leuk zijn als 
er weer een kind uit het Rotterdamse Kleiwegkwartier in zou 
zitten! Maar tot die tijd zijn de kinderen van het Kleiwegkwar-
tier gewoon heel erg trots op hun klasgenootje Eva en gaan 
zij straks allemaal lezend de zomervakantie in!

UITREIKING PRIJZEN KINDERJURY 

DOOR EVA VAN VLIJMEN 

VRIJWILLIGERSPRIJS VOOR KINDERGROENTENTUINTJES IN BUURTTUIN

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.

Zoals u wellicht weet, is in de Visie Kleiwegkwartier 
de ambitie uitgesproken om het Kleiwegkwartier te 
vergroenen. Een van de manieren om dit te doen is 
door bewoners te stimuleren zelf geveltuinen aan te 
leggen in hun straat. Een geveltuin is een klein tuintje 
tegen de gevel van een huis. In dit tuintje kunt u vro-
lijke plantjes of bloemen planten. Geveltuinen bren-
gen op een simpele manier kleur en natuur in stenige 
straten. Daarnaast hebben geveltuinen allerlei leuke 
bijeffecten. Ze zorgen voor isolatie in de zomer én de 
winter, beschermen de muren tegen wind en regen en 
nemen ongewenste stoffen op. Bovendien werkt een 
geveltuin geluidsisolerend.

Er is al een aantal geveltuinen in het Kleiwegkwartier, 
maar de deelgemeente wil graag dat er nog meer ko-
men. Om bekendheid te geven aan de mogelijkhe-
den die bewoners hebben en de randvoorwaarden, 
organiseert de deelgemeente begin september een 
feestelijke startbijeenkomst. Hiervoor zijn we op zoek 
naar 1 of 2 straten die tijdens die bijeenkomst samen 
met de deelgemeente de geveltuintjes willen aanleg-
gen. De deelgemeente zorgt voor grond, plantjes en 
een hapje en een drankje. Heeft uw straat interesse? 
Neem dan contact op met Alan Toutijn van de deel-
gemeente: 010-4615558 of a.toutijn@his.rotterdam.nl
In augustus volgt er meer informatie op  
www.rotterdam.nl/his

ZELF UW STRAAT VERGROENEN?

Dé (web)winkel in het Kleiwegkwartier voor heerlijke

en bijzondere wijnen uit Italië verhuist naar:

’IL GARAGE’
 Amethiststraat 3b, 3051 VA Rotterdam

opening vanaf 30 juni.

Jannie Bos en Dick van Lente hebben de Vrijwilligersprijs 
2012 van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 
gewonnen wegens hun geweldige en belangeloze inzet 
voor de kindergroententuintjes in Buurttuin Voorheen Het 
Zwembad. De buurttuin in de Willem van Hillegaersbergstraat 
werd in 2006 geopend, op de plek waar vroeger Zwembad 
Hillegersberg was gevestigd. Het is een ontmoetingsplek 
waar buurtbewoners, die elkaar veelal eerst niet kenden, 
kennismaken met elkaar. Kinderen uit de buurt hebben 
daar hun eigen lapje grond, waarop ze allerlei groenten 
kweken. Ook is er een gezamenlijk stukje grond. Jannie 
(57) en Dick (59) helpen de kinderen nu al voor het vijfde 

jaar bij het aanleggen en onderhouden van hun tuintjes. 
Elke woensdagmiddag en zaterdagochtend zijn zij met 
kinderen en ouders in de tuin te vinden. De twee houden ook 
tussendoor de tuintjes bij. De kinderen (en hun ouders) leren 
van hen niet alleen alles over goed tuinieren, maar ook over 
de natuur en gezond eten. Het seizoen wordt traditioneel 
afgesloten met een soeppicknick, waarbij de zelf geoogste 
groenten worden opgegeten. Voor de ouders is het tuinieren 
al even gezellig en ontspannend als voor de kinderen. ,,Dick 
en Jannie hebben altijd voor iedereen een luisterend oor”, 
zegt Claudia Kammer, een van de ouders. ,,Ze zijn een groen 
rustpunt in deze drukke stad.” De jury, onder voorzitterschap 
van Joke Holdtgrefe, voormalig bestuurder van de 
deelgemeente, was erg gecharmeerd van dit initiatief. Zij 
schrijft in haar juryrapport: ,,De geweldige inzet van Jannie 
en Dick maakt veel mogelijk: kinderen komen in contact met 
de natuur, een tuin draagt bij aan duurzaamheid, mensen 
ontmoeten elkaar, generaties werken samen. Het is een 
groeizaam pareltje in deze drukke moderne stad.” Jannie en 
Dick kregen de Vrijwilligersprijs op 21 april uitgereikt tijdens 
de opening van het nieuwe Deelgemeentekantoor. Zij waren 
zeer verrast, maar ook blij met deze erkenning. Om het te 
vieren hebben zij de kinderen in de buurttuin getrakteerd op 
heerlijke appeltaart.


