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TOEKOMST MILIEUPARK MELANCHTONWEG ONZEKER
Een wijk als het Kleiwegkwartier heeft een he-
leboel plaatsen waar mensen elkaar ontmoe-
ten. De supermarkt, de bloemist, de sporthal, 
het zwembad, de restaurants, de kroegen en 
nog vele andere plekken. Onder de economi-
sche barre wind die er nu waait komen veel 
van deze plekken onder druk te staan. Er zijn 
wijken waar de plaatselijke sporthallen moeten 
sluiten vanwege het stopzetten van gemeen-
telijke subsidies. Veel kleine ondernemers zijn 
in de loop van de jaren al verdwenen en opge-
slokt door de supermarkt, al zijn er ook super-
markten die zich inzetten voor het behoud van 
een divers winkelaanbod door eventuele con-
currenten te steunen op wat voor manier dan 
ook. Het verdwijnen van deze plaatsen wordt 
door de meeste bewoners altijd betreurd. 
Men kende de betreffende ondernemer en 
had min of meer een band opgebouwd. Het is 
voor een wijk erg belangrijk dat dit soort plaat-
sen blijven bestaan en dat er het liefst zoveel 
mogelijk van zijn. Dit soort stedelijke gebieden 
zijn ontmoetingsplaatsen en voor het sociale 
dier dat de mens is, zijn ze als zodanig van le-
vensbelang. Ze geven bewoners de mogelijk-
heid hun sociale behoeftes te vervullen. Ieder 
mens, niemand uitgezonderd, heeft andere 
mensen om zich heen nodig. De een heeft 
daar minder behoefte aan dan de ander, maar 
niettemin hebben we het allen hard nodig. De 
tendens in West-Europa is echter dat sociale 
voorzieningen verdwijnen en dat schaalver-
groting en vermarkting (van bv. de zorg) op 
allerlei gebieden doorzet. Veel mensen voe-
len zich hier niet prettig bij. Het sociale leven 
wordt zo ingericht dat alles op een veel on-
persoonlijkere manier kan worden opgelost. 
Mensen ontmoeten elkaar steeds minder en 
worden veel vaker in processen en automati-
seringsmachinaties gedwongen dan dat ze in 
een goed gesprek tot een conclusie kunnen 
komen. Alles moet meetbaar gemaakt wor-
den en alvorens je een probleem wilt oplos-
sen moet je eerst allerlei registratieformulieren 
en vragenlijsten beantwoorden zodat je als 
individu gemakkelijk tot een categorie gere-
duceerd kunt worden. Je probleem wordt dan 
met de voorschriften die bij de betreffende ca-
tegorie horen opgelost. Voor de burger is dit 
naargeestig beeld, en de samenleving wordt 
op steeds meer vlakken zo ingericht. Maar 
ook beslissers, zoals docenten, artsen, politie-
agenten, enz. hebben hier mee te maken zon-
der dat ze dit willen. Mensen zijn de helft van 
de tijd bezig met verantwoorden wat ze doen, 
ze worden voortdurend in de gaten gehouden 
en dit zorgt voor een stressvolle manier van 
werken. Politici korten veel subsidies, privati-
seren zoveel mogelijk en laten vervolgens al-
les aan de markt over. Dit is niet een gevolg 
van het laatste rechtse kabinet, maar speelt 
al veel langer. Voor een wijk is het in deze tij-
den van levensbelang zich niet te laten leiden 
door deze negatieve hypes en tendensen, 
maar zich te blijven inzetten voor een vitale 
en sociaal gezonde samenleving met kleine, 
persoonlijke banden tussen verschillende 
mensen en beroepsuitoefenaars in de wijk. 
Daarbij helpt het als de (lokale) overheid, voor 
zolang die nog niet is wegbezuinigd, stopt met 
het wijzen op de verantwoordelijkheid van de 
individuele burgers, maar zich actief en met 
financiële steun inzet voor het betaalbaar hou-
den van de sociale voorzieningen en deze niet 
verder blijft afromen. Voor het Kleiwegkwartier 
denk ik vooral aan de Wilgenring, de parkjes, 
de sportaccommodaties en alle mij onbeken-
de burgerinitiatieven zoals een wijkgebouw, 
de wijkkrant(en) en alles wat ik nog vergeet 
en wat van toegevoegde waarde is voor een 
wijk. De verantwoordelijkheid van de burgers 
is scherp zijn op het verdwijnen van deze ver-
bindende zaken in een wijk. De verantwoor-
delijkheid van de plaatselijke lokale overheid 
is gehoor geven aan deze zorgen en er in 
samenwerking met burgers voor proberen te 
zorgen dat de wijk vitaal, gezellig, persoonlijk 
en leefbaar blijft.

Robin Polm (twitter: @robinpolm)

EEN SOCIALE WIJK...

Volgens de Rijksoverheid produceert 
Nederland elk jaar 60 miljard kilo af-
val. En dat is te veel voor ons land. Om 
het totale aanbod van huishoudelijk en 
bedrijfsafval te verminderen, speelt het 
milieupark een belangrijke rol. Door 
het milieupark wordt gescheiden inza-
melen van afval ten behoeve van her-
gebruik zo veel mogelijk bevorderd. In 
Hillegersberg-Schiebroek is één van 
de acht milieuparken van Rotterdam 
gevestigd. Al vele jaren kunt u bij deze 
vestiging het afval kwijt, wat niet in de 
vuilniszak/container past of hoort. Ech-
ter, de toekomst van het milieupark aan 
de Melanchtonweg is onzeker.

Bij de ingang van het milieupark word je 
als bezoeker bij de slagboom verwelkomd 
door één van de parkwachters: “Inwoners 
van Rotterdam kunnen hun afval, grofvuil 
en kringloopgoederen gratis inleveren bij 
één van de acht milieuparken”, vertelt 
Marco Pijl, beheerder van het ‘park’. “Voor 
het ophalen en verwerken van afval be-
taalt ieder huishouden een gelijk bedrag 
aan Afvalstoffenheffing. Om te voorkomen 
dat er mensen uit andere gemeenten dan 
Rotterdam afval komen inleveren, contro-
leren we tegenwoordig de auto’s in eerste 
instantie op hun kenteken. Sinds augus-
tus doen we dit met de iPad. Daarnaast 

kunnen we je vragen je identiteitsbewijs 
te laten zien. Neem je paspoort, identi-
teitskaart of rijbewijs dus altijd even mee.” 
U kunt als particulier ook kosteloos het 
grofvuil (met uitzondering van bouw- en 
sloopafval) door Roteb laten ophalen. 
Naast huishoudelijk afval kan er op het 
milieupark ook bedrijfsafval worden inge-
leverd. Dit is echter wel alleen voor Rot-
terdamse bedrijven en tegen betaling van 
een prijs per gewicht (afhankelijk van het 
afvalsoort). 

Welk afval je ook hebt, het milieupark 
weet er wel raad mee. “Al het afval dat 
binnenkomt, wordt gescheiden naar afval-
stromen. Al naar gelang het soort, kiezen 
we voor hergebruik, recycling of verwer-
king op milieuvriendelijke wijze.” Dat er 
diverse soorten afval zijn, is te zien aan 
de vele containers die aanwezig zijn op 
het park. “Ongeveer 40 stuks”, vertelt de 
beheerder. De containers staan overzich-
telijk opgesteld en voor iedere container 
staat een bordje waarop duidelijk staat 
vermeld welk afvalsoort in de bijbeho-
rende container hoort. Met behulp van 
bordjes als “kleding en textiel”, “witgoed”, 
“tuinafval en snoeihout”, “klein chemisch 
afval (KCA)”, “spaanplaat/geverfd hout” 
met bijbehorende toelichting en voorbeel-
den wordt er zoveel mogelijk voorkomen 

dat het verkeerde afval op de verkeerde 
stapel terecht komt. Zo zijn er ook aparte 
containers voor “autobanden mét velg” 
en “autobanden zonder velg”. “Bezoekers 
deponeren zelf het afval in de daarvoor 
bestemde container. Uiteraard helpen we 
de klant bij het scheiden van het afval. Het 
kan soms best lastig zijn, denk aan een 
houten stoel met leren bekleding. Mocht 
je diverse afvalsoorten komen afleveren, 
dan ontvang je een plattegrond zodat je 
precies weet waar je moet zijn. Het is na-
melijk van belang dat de afval juist wordt 
gescheiden”, vertelt Marco terwijl hij on-
dertussen met een scherp oog de contai-
ners inspecteert op afval dat toch in een 
verkeerde container is beland. 

Iedere afvalstroom wordt op zijn eigen 
manier verwerkt. Grof tuinafval wordt ver-
snipperd en afgevoerd naar een compos-
teerbedrijf of wordt als brandstof gebruikt 
voor het maken van groene stroom. Het 
gescheiden kunststof wordt gerecycled 
en wordt gebruik als grondstof voor 
nieuwe plastic producten, maar ook voor 
vloerbedekking, tennisballen en automa-
terialen. Zo hoeft het dus niet te worden 
verbrand. Wit- en bruingoed wordt gede-
monteerd, waarbij de verschillende onder-
delen zoveel mogelijk worden hergebruikt. 
Eventueel aanwezige schadelijke stoffen 
worden volgens de geldende milieuvoor-
schriften verwerkt of vernietigd. Oude kle-
ding gaat naar het Leger des Heils, KICI 
Kledinginzameling en Stichting Humana, 
net als de kleding die in de textielcontai-
ners wordt achtergelaten die in Rotterdam 
zijn geplaatst. Alles wat te mooi is om weg 
te gooien, gaat naar één van de winkels 
van Piekfijn Kringloopwinkel, waar het een 
tweede leven krijgt bij een nieuwe eige-
naar.

Op dit moment is het ‘park’ aan de Me-
lanchtonweg het grootste milieupark van 
Rotterdam qua oppervlakte. Gezien het 
aantal bezoekers legt ‘onze’ vestiging het 
af tegen de vestiging in Prins Alexander. 
“In Hillegersberg-Schiebroek komen ruim 
80.000 bezoekers per jaar, waarvan on-
geveer 200 klanten op een dag met het 
hoogtepunt op een zaterdag met gemid-
deld 500 klanten. Bij de Nikkelstraat ko-

men de meeste bezoekers. Daar kun je 
rekenen op gemiddeld 300 klanten op 
een dag, met ongeveer 700 klanten op 
een zaterdag.” Op de vestiging in Hil-
legersberg-Schiebroek werken in totaal 
acht medewerkers, waarvan er dagelijks 
vijf aanwezig zijn. Met elkaar verwerken zij 
12.000 ton afval per jaar, dat in zo’n dertig 
verschillende afvalstromen/-soorten wordt 
gescheiden. Maar naast het inleveren van 
afval kan er tijdens de wintermaanden ook 
gratis strooizout worden afgehaald om de 
stoep bij uw huis begaanbaar te houden. 

Desondanks blijkt de toekomst van het mi-
lieupark aan de Melanchtonweg onzeker 
te zijn. Vanwege bezuinigingen is onlangs 
besloten het milieupark Hoogvliet per 1 
januari 2013 te sluiten. De overige milieu-
parken krijgen waarschijnlijk te maken met 
een beperking van de openingstijden. Ge-
meente Rotterdam geeft aan dat er op dit 
moment een onderzoek loopt om de ge-
volgen in kaart te brengen indien de ope-
ningstijden van de overige milieuparken 
worden beperkt, zoals een toename van 
het aantal afspraken om grofvuil op te ha-
len of meldingen van illegale plaatsingen.  
Daarnaast wordt onderzocht wat de mo-
gelijkheden zijn voor de medewerkers en 
de gevolgen van de arbeidsvoorwaarden 
bij het veranderen van de roosters. De ui-
komsten hiervan worden eind september/
medio oktober verwacht. Tevens blijken 
er plannen vanuit Stadsontwikkeling te 
zijn om milieupark Melanchton te sluiten 
en het terrein te gaan ontwikkelen. Eerst 
moet echter duidelijk worden wat de con-
sequenties zijn van het sluiten van het 
milieupark Hoogvliet. Mochten er nieuwe 
ontwikkelingen zijn, dan zullen we u via 
een volgende krant en/of de website op 
de hoogte brengen.

Milieupark Hillegersberg-Schiebroek
Melanchtonweg 139
3045 PN Rotterdam

Tel. 14010
Openingstijden:  

ma t/m za 9.00 - 17.15 uur

Laura Nugteren

KOMT HET IJSTERRAS TERUG OP HET BERGPOLDERPLEIN?
Vanaf dit voorjaar is de ijswinkel ‘Em-
pire Frostings’ gevestigd op het Berg-
polderplein. En wat na allerlei herin-
richtingen en gebiedsvisies niet lukte, 
gebeurde nu ineens vanzelf; het plein 
begon te leven. Op zondag, vroeg in 
de avond en ’s middags zaten mensen 
op het terras van de ijswinkel. Maar nu 
is het terras gesloten. Eigenaar Michel 
Vink vertelt wat er aan de hand is.

Het is al een vast uitje geworden voor 
veel gezinnen met kinderen; even naar de 
ijswinkel. Wie onder de tien jaar is, kiest 
meestal voor Smurfenijs en Bubblegum 
ijs. Het terrasje met felgekleurde stoelen 
is een aanwinst voor het plein. Maar nu 
staan er nog maar een paar stoeltjes. “Dit 
voorjaar kwam de gemeente controleren”, 
vertelt eigenaar Michel Vink. Zij vroegen 
mij naar mijn terrasvergunning. Die had 
ik niet.” Hoe dat kwam? Vink vertelt dat 
hij bij de Kamer van Koophandel navraag 
had gedaan over benodigde vergunnin-

gen voor een ijswinkel. Daar kwam een 
terrasvergunning niet ter sprake. Vink wist 
niet dat hij deze nodig had. Maar de ge-
meente kan geen uitzonderingen maken, 
hoe een terras ook wordt gewaardeerd. 
Dat valt op zich ook wel te begrijpen, ze-
ker naar andere ondernemers toe, die wel 
alle benodigde papieren hebben. Maar 
het is wel te hopen dat het dan alsnog ge-
regeld kan worden. Eigenaar Michel Vink 
heeft goede hoop, al zal een en ander nog 
wel een hoop voeten in de aarde hebben: 
“Dit pand heeft een winkelbestemming, 
daar mag je geen terras bij plaatsen. Dus 
eerst moet de bestemming veranderen 
van winkel naar horeca, en pas dan kan 
ik de vergunning regelen.” Maar hij wilde 
dat pand juist graag hebben vanwege de 
gunstige ligging naast de goedlopende 
broodjeszaak De Snor.

Vink kan dus aan de slag. Ook op andere 
fronten heeft hij grote plannen. De naam 
“Empire Frostings” klinkt heel groot en in-
ternationaal, maar het is geen franchise, 
zegt Vink. “Ik heb de naam zelf bedacht, 
klinkt mooi hé?” Vink zegt dat hij gaat uit-
breiden. “Binnenkort gaan we ook snacks 
en patat verkopen.” Nu maar hopen dat 
het ook met de papieren goed afloopt. 
Het Bergpolderplein kan het terras goed 
gebruiken.

Christina Boomsma

Inloop
Hebt u na het stemmen trek in een gratis 
kopje koffie of thee? 
Bezoek dan op 12 september de inloop bij 
de BOK. Deze wordt elke woensdag ge-
houden van 10.00 tot 11.30 uur. U bent van 
harte welkom!

Vrijwilligers
Heeft u tijd over en wilt u zich als vrijwilliger 
inzetten als gastvrouw of -heer of bezorger 
dan kunt u zich telefonisch aanmelden via 4 
22 44 45 of per mail: info@bokrotterdam.nl. 
Alle informatie over de BOK is ook te vinden 
op onze website www.bokrotterdam.nl

MEDEDELINGEN VAN DE BOK

Gewijzigde openingstijden wijkwinkel
Vanaf de maand september is de wijkwijkwinkel aan de Antony Duyklaan 9 geopend op dinsdag-, 
woensdag-  en donderdagochtend van 9.30 – 12.00 uur. U kunt in de wijkwinkel terecht voor hulp 
bij het invullen van formulieren en het opstellen van bezwaarschriften. Ook als u klachten heeft over 
bijvoorbeeld vernielingen en vuil kan de Wijkwinkel adviseren wat hiermee te doen. De wijkwinkel 
beschikt over informatie en foldermateriaal over o.a. Huurverhoging, Dienst Gemeentelijke Belas-
tingen, dS&V, de Belbus, Thuishulp, de Nederlandse Woonbond, Consumentenbond en voorzie-
ningen ten behoeve van gehandicapten en ouderen. 



Er wordt wel eens opgemerkt dat het 
zoekplaatje zo moeilijk te vinden is. Daarom  
heb ik het voor u wat eenvoudiger gemaakt. 
Kijk maar eens naar dit mooie balkon dat is 
omringd door bloemen die staan te pronken 
op een zonnige dag. In onze wijk is dit niet 
het enige balkon met zo’n bloemenpracht. 
Op de Kleiweg heb ik dit ook wel gezien 
maar dit balkon springt er zo mooi uit. Om 
u te helpen: het pand heeft er lange tijd 
door brandschade erg vervallen bij gestaan. 

Dit is nu voorbij; een ondernemer heeft de 
winkelruimte onder dit balkon in gebruik 
genomen. Mijn vraag is waar is dit in de 
wijk. Vertel ons wat u weet over dit pand. 
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

‘Wat is nog niet zolang!’ schrijf mijnheer 
van Herk ons. Hij denkt toch dat 
die foto al meer dan 10 jaar oud is. 
Toen kon je nog met de auto van de 
Gordelweg/Boezembocht onder de 
A20 en de spoorbaan door naar de 
Minstreelstraat rijden. Nu kunnen dat 
alleen nog  voetgangers en fietsers. De 
woning met de rolluiken en de halfronde 
loods waren van het drinkwaterbedrijf van 
de gemeente Rotterdam. Daar achter 
was een groot terrein. Nu staat er een 
blok eengezinswoningen, zeven op de 
Bergse Rechter Rottekade, twee met 
garage op de Minstreelstraat en op het 
binnenterrein staan een rij van acht  en 
een rij van negen eengezinswoningen.
Het binnenterrein heet sinds 10 december 
2002 Lenie Sarishof.  Helena Barbara 
Wilhelmina (Leni) Saris heeft jaren op 
de Straatweg gewoond. Zij leefde van 
23 september 1915 tot 9 december 
1999 en was een zeer veel gelezen 
romanschrijfster (vooral meisjesboeken).
Dhr. Van Herk was deze keer de enige 
inzender en ontvangt de cadeaubon. Hij 
kan deze afhalen bij de wijkwinkel. 

Joke van Gent schreef ons nog n.a.v. het 
antwoord op het zoekplaatjes van mei. 

Wat een verrassing uw cadeaubon i.v.m. 
de oplossing van het  zoekplaatje in mijn 
brievenbus aan te treffen.
Ik was inderdaad bij de wijkwinkel 
geweest en trof een mevrouw die de 
inloopochtend begeleidde.
Ik was teleurgesteld de bon niet op te 
kunnen halen en gaf aan dat we het dan 
maar moesten vergeten.
 
Wat lief van deze mevrouw dit door 
te spelen en wat aardig van u actie te 
ondernemen.
Daarvoor op deze wijze mijn dank. Leuk 
begin van het weekend.
 
Een kennis vertellend over het zoekplaatje 
en term Kolenpad  zei me dat het woord 
komt van de verbrande kolen die werden 
uitgestrooid om een pad minder stoffig 
te maken. Dit lijkt me een aannemelijke 
verklaring.

ZOEKPLAATJE

ANTWOORD OP ZOEKPLAATJE JUNI 2012

DE BOKKENSPRONG
De vette friettest

Op woensdag 22 augustus zijn we naar 
het afhaalrestaurant New Tweety geweest. 
Daar deden we de friettest. In een groot wit 
plastic bakje kreeg je grote , lange frietjes. 
Ze waren heerlijk. Je kon zelf om een saus 
vragen en dat koste niks. De saus, in ons 
geval mayo, was gewoon lekker. Was het 
er gezellig? Het was wel een beetje donker.  
Er stonden binnen stoelen en bruine tafeltjes. 
Buiten was een terras. Binnen hing een 

Chinese jaarkalender en wij, (de schrijvers), 
zijn volgens die kalender ‘slangen’.

Eten: we kwamen voor de frietjes 
Waar:  ligt op een leuk plein:
Bergpolderplein 7a
Personeel: er was een kok en een aardige 
meneer achter de kassa. 
Leuk interieur: niet echt, maar wel lekkere 
frieten 
Veel keuze: Ja, er is Chinees en 
Surinaams eten 
Prijs: €2,50. We kregen waar voor ons geld 
Cijfer: 6,5

Britt, Loes en Julia

Wist je dat…
•  Britt samen met Luuk haar  

kinderfeestje viert
• Ashley op cruise is geweest 
• En Britt ook, maar niet samen 
•  Ashley daardoor in Frankrijk,  

Engeland en Spanje kwam
•  Ashley Kantonees spreekt met de  

eigenaar van New Tweety
• De kinderredactie van GTST houdt 
•  De helft van de buurtkinderen  

hier in de plas zwemmen

De eerste schooldag!

De eerste school- 
dag is voor de 
meeste kinderen 
erg spannend. Ook 
voor mij. Het 
enige dat ik wel 
vervelend, bijna 
irritant vond, was het vroeg opstaan. 
Ik moet het nog wel een week of 
twee oefenen.  Na het ontbijten 
ging ik naar school. Ik kwam op het 
schoolplein. Het leukste was dat ik al mijn 
vrienden en vriendinnen weer zag. Verder 
was het niet erg bijzonder meer. Sommige 
kinderen hadden een ander kapsel maar 
voor de rest was er niets veranderd. We gingen naar binnen. Ik had natuurlijk een nieuwe 
juf, maar ik zat in hetzelfde lokaal. De vakken waren tot nog toe niet erg moeilijk en voor de 
rest was het een leuke eerste schooldag!   Ashley (nu in groep 8)

KINDEROPVANG ZAZOU NOG ALTIJD IN ONTWIKKELING

Waar menig kinderopvangorganisatie 
op dit moment in zwaar weer verkeert, is 
Kinderopvang Zazou nog altijd in ontwikkeling. 
Kinderopvang Zazou, met verschillende 
vestigingen in Hillegersberg-Schiebroek, is blij 
tot de stabiele organisaties te behoren en doet 
er alles aan deze positie te behouden. Zo is 
Zazou continu op zoek naar mogelijkheden om 
de kwaliteit van de opvang en dienstverlening 
te verbeteren. Dit naar aanleiding van eigen 
bevindingen en de resultaten van het recent 
uitgevoerde tevredenheidonderzoek onder 
ouders. Kinderopvang Zazou stemt zich 
gelukkig met een stabiel team van pedagogisch 
medewerkers die zich dagelijks met veel 
liefde en plezier inzetten voor de kinderen. 
Ongeveer de helft van de medewerkers heeft 
een kindgerichte Mbo-opleiding gedaan en de 
andere helft heeft een relevante Hbo-opleiding 
gevolgd. Dit zorgt voor een waardevolle 
mix van talenten, waardoor medewerkers 
elkaar goed aanvullen. Zazou maakt graag 
gebruik van de kennis en ervaring van haar 
medewerkers en stimuleert hen om deel te 
nemen aan trainingen en cursussen en zitting 
te nemen in diverse werkgroepen. 

Werkgroepen
Deze werkgroepen leveren een bijdrage aan 
aanscherping, uitbreiding of vernieuwing 
van het beleid. Recente voorbeelden hiervan 
zijn het voedingsbeleid en het babybeleid. 
Zo eten de kinderen op het kinderdagverblijf 
sinds enkele maanden met enthousiasme 
rauwkost als tussendoortje en wordt er meer 
water gedronken. Ook het werken met baby’s 
heeft in de vorm van een werkgroep extra 
aandacht gekregen. Baby’s krijgen nu nog 
meer dan voorheen de ruimte om zich vrij te 
bewegen en zelf op onderzoek uit te gaan. Zij 
krijgen materialen aangeboden die uitnodigen 
tot ontdekken en die de fantasie prikkelen 

(bekertjes, doekjes, borsteltjes enz.). Het werk 
van Emmi Pikler is hiervoor een belangrijke 
inspiratiebron. Ook is er meer aandacht voor 
één op één spelmomenten tussen kind en 
pedagogisch medewerker. Hiervoor hebben 
medewerkers van Zazou de training ‘Basic 
Spelen’ gevolgd.

Respect voor het kind
Uit het werk van Emmi Pikler spreekt een groot 
respect voor het kind. Het mag zich in zijn 
eigen tempo ontwikkelen en communicatie is 
van groot belang. Dit sluit naadloos aan op de 
communicatiemethode van Thomas Gordon, 
die medewerkers van Zazou in hun werk 
gebruiken. Medewerkers van Zazou nemen de 
emoties van kinderen serieus en laten daarmee 
blijken dat zij er echt voor de kinderen zijn. Als 
een kind net gevallen is, wordt er bijvoorbeeld 
gereageerd met: “Nou, dat deed pijn hè?” in 
plaats van het kind te sussen met woorden 
als: “Stil maar, er is niets aan de hand”. 
Medewerkers leggen veel uit en maken geen 
gebruik van machtsmiddelen als waarschuwen 
en straffen. Zo zal een medewerker bijvoorbeeld 
zeggen: “Tim, als jij zo gilt kan ik die mevrouw 
aan de telefoon niet verstaan” in plaats van: 
“Tim, hou je mond eens even, anders zet ik 
je even apart”. Dit alles heeft tot gevolg dat er 
een harmonieuze sfeer heerst op de groepen 
waarin kinderen en medewerkers rekening 
met elkaar houden en elkaar respecteren en 
accepteren zoals zij zijn. Medewerkers van 
Zazou worden jaarlijks (bij)geschoold op het 
gebied van de Gordonmethode.

Buitenruimtes
Zazou vindt het heel belangrijk dat kinderen 
buiten spelen en daarom gebeurt dit minimaal 
een keer per dag, tenzij het echt slecht weer is. 
Buiten spelen is het leukst in een prikkelende en 
uitdagende omgeving. Daarom heeft Zazou nu 
al op drie locaties een deel van het standaard 
tegelwerk vervangen door andere materialen. 
Op de locatie Koraalstraat zijn bomen geplant 
en is, net als op de Donkersingel, kunstgras 
gelegd met daarin vijf kleine heuveltjes waar 
de kinderen op en af kunnen lopen en fietsen. 
Op Kleiweg 310 is een grasveld aangelegd en 

is een groot speeltoestel geplaatst met daar 
omheen valdempend zand. Zazou stimuleert 
de groepen om bij elkaar op bezoek te gaan 
en van elkaars tuinen gebruik te maken, zodat 
alle kinderen hiervan kunnen meegenieten.

Voorbereiding op school
Een groot succes binnen Zazou is de 3+groep. 
Deze groep bestaat uit driejarigen die toe zijn 
aan nieuwe uitdagingen, maar nog te jong zijn 
om naar school te gaan. Onder leiding van 
twee medewerkers doen zij dagelijks volop 
activiteiten die aansluiten bij hun interesses en 
tegemoet komen aan hun leergierigheid. De 
kinderen genieten hier zichtbaar van en worden 
spelenderwijs voorbereid op school waardoor 
zij soepeler kunnen doorstromen naar het 
onderwijs.

BSO
Na schooltijd komen veel kinderen naar de 
BSO’s van Zazou en worden allerlei activiteiten 
aangeboden. Zo wordt er nu al weken door 
de kinderen gezaagd en getimmerd aan een 
houten hut en wordt er geregeld gekookt. In 
de zomervakantie stond de BSO in het teken 
van Circus en de Olympische Spelen. Het 
circusthema werd afgesloten met een heuse 
circusvoorstelling, onder leiding van een 
professionele circusartiest en de Olympische 
weken eindigden met een sportdag inclusief 
huldiging met medailles!

Meer informatie over Kinderopvang Zazou is 
te vinden op www.kinderopvangzazou.nl. Ook 
kunt u contact opnemen met Zazou via 010-
4223800. Hier kunt u onder meer terecht met 
vragen over de plaatsing van kinderen.

Mirjam Fondse

Stichting  DOCK is momenteel tot eind 
2012 actief in het Kleiwegkwartier om in 
kaart te brengen wat jongeren in deze wijk 
bezig houd en om te kijken of er specifieke 
behoeftes zijn vanuit de jeugd. 

Hierbij is het jongerenwerk op verschillende 
tijdstippen in de wijk (ambulant)  om de plekken 
waar jongeren hun vrije tijd besteden in kaart 
te brengen. Dikwijls raakt het jongerenwerk 
hierbij in gesprek met de jeugd, maar ook is 
de mening en visie van andere wijkbewoners 
belangrijk voor het totaalbeeld. Einde van 
het jaar verwerkt DOCK alle bevindingen tot 
een zogenoemde wijkanalyse voor jongeren, 
waarbij kansen en mogelijkheden ten aanzien 
van jeugd- en jongerenbeleid worden 
onderbouwd. Heeft u als bewoner van het 
Kleiwegkwartier zelf iets wat u graag wilt delen 
met het jongerenwerk, neemt u dan contact op 
via onderstaande contactgegevens. 

Marcel Tiel - mtiel@dock.nl - 06 3863 4835

Vanessa van de Waal - vwaal@dock.nl - 06 
2844 4437

Het jongerenwerk van DOCK is al een aantal 
jaar actief op de Peppelweg in Schiebroek. 
Vanuit het JAP (jongeren advies punt) zijn 
diverse succesvolle projecten ontstaan, te 
weten: Zakgeldproject; voor jongeren tussen 
12 – 15 jaar. Zij kunnen hier een eigen zakcentje  
 

bijverdienen en worden gecoacht in het 
omgaan met geld, maar ook het op tijd komen 
en nakomen van afspraken.

Marije Fortuijn
mfortuijn@dock.nl - 06 3882 7098
Jongerencoach; hulp voor jongeren tussen 
16 – 23 jaar bij het zoeken naar werk, scholing 
en huisvesting. Bij schulden en inkomenshulp 
wordt indien nodig doorverwezen. 

Lourens Thijssen
lthijssen@dock.nl - 06 3882 7096
Myhood; jongeren kunnen zelf met ideeën 
aankloppen bij de jongerenwerkers en 
ondersteund worden bij het opzetten van hun 
eigen activiteiten. 

DOCK jongerenwerk Hillegersberg/ Schiebroek 
Peppelweg 168a  - Schiebroek

JONGERENWERK DOCK ONDERZOEKT KLEIWEGKWARTIER

Jongerenwerker Marcel Tiel voor het Jongeren 
Advies Punt aan de Peppelweg 168a in 
Schiebroek



Bij het woord yoga dacht ik altijd aan een 
zweverig groepje mediterende mensen 
op een matje. En dan een uurtje of twee 
in lotushouding. Want stress vermindert 
immers door yogahoudingen en de juiste 
ademhalingsoefeningen? Op aanbeveling 
van een buurvrouw besloot ik eens dicht bij 
huis een bezoekje te brengen aan iYO. De 
integrale yogapraktijk van Jojanneke  van 
der Noordt in het Kleiwegkwartier.

Deze ervaren docente heeft een praktijk aan 
huis en ontvangt in de avonduren zo’n twee 
tot drie cursisten die allemaal voor hetzelfde 
komen: ze willen een ontspannend effect op 
lichaam en geest ervaren. Om zo bewuster van 
zichzelf te worden en uit te gaan van de eigen 
kracht. Integrale yoga is een vorm van yoga die 
zich toelegt op het integreren van yoga in het 
dagelijks leven. Jojanneke, werkzaam als juriste 
bij een uitgeverij, heeft het zelf aan den lijve 
ervaren. Zij had eerder een stressvolle baan als 
advocate en dat was voor haar een belangrijke 
reden om aan yoga te beginnen. Sinds zeven 
jaar beoefent ze nu yoga . De laatste vier 
jaar geeft ze zelf lessen aan huis. Jojanneke 
was vooral nieuwsgierig naar de filosofie 
achter yoga. Na het volgen van de nodige 
opleidingen, waaronder de docentopleiding 
beginners, begon zij in eerste instantie met 
het geven van lessen aan het Centrum voor 
integrale yoga aan de Heemraadssingel. 

Daarna is zij een praktijkje aan huis begonnen. 
In huis beschikt zij over een kleine, maar mooie 
ruimte waar plaats is voor drie personen. De 
ruimte straalt het ideale Zen-gevoel uit. Jong 
en oud kunnen hier ontspannen en werken aan 
een soepel lichaam. Jojanneke geeft Hatha 
yoga, dat zijn rustige lichaamsoefeningen in 
combinatie met ademhalings-, concentratie- 
en ontspanningsoefeningen. Deze worden 
altijd afgesloten met een meditatie waarbij 
sommige leerlingen zelfs wel eens in slaap 
vallen. In het begin kwamen vooral collega’s 
en vrienden haar een bezoekje brengen. 
Al gauw kreeg Jojanneke ook cursisten die 
werden doorverwezen door het Centrum 
Heemraadssingel. En nu weten de mensen 
haar ook te vinden door mond-op- mond 
reclame of door een bezoek aan haar site op 
internet. De lessen zijn op maandag, dinsdag 
en woensdagavond en duren zo’n 60-75 
minuten. Kleding: een soepele broek, lekker 
zittend T-shirt en sokken. Kinderen zijn welkom 
vanaf 12 jaar.
             

iYO
Jojanneke van der Noordt

Elisabethlaan 14
3051 JB Rotterdam

www.i-yo.nl

      
    Marjolein Tan

iYO INTEGRALE YOGA 
BRENGT LICHAAM EN GEEST WEER IN BALANS

De eerste spontane groepsexpositie van 
Art Explosion in Djoj was een succes. 
Op zondag 26 augustus hebben twaalf 
kunstenaars zich gepresenteerd aan 
het belangstellende publiek.  Tientallen 
bezoekers hebben genoten van de 
diversiteit aan kunstwerken; van schilderijen 
en beeldhouwwerken tot staalkunst. De 
kunstwerken waren te zien in het hele 
gebouw inclusief de tuin. Vanaf 1 september 
is het vervolg van deze groepsexpositie. De 
werken van vijf lokale kunstenaars blijven 
tot eind december geëxposeerd in Djoj. 

De volgende kunstenaars exposeren: 
Henk van Arkel is een realistisch kunstschilder. 
Hij exposeert al sinds 1983. Zijn kenmerkende 
werken zijn sprookjesachtige olieverf 
schilderijen met kinderen verbeeld. Hij kijkt 
daarbij vanuit de ogen van de kinderen. 
Daarnaast schildert hij landschappen, 
stillevens maar ook motoren. Henk van Arkel 
geeft ook workshops. Alie van Beek- Commijs 
komt uit de wijk. Ze heeft expressieve kunst en 
werkt met diverse materialen. Op het laatste 
moment hoorde zij van de expositie kon zich 
nog aansluiten. Het werk van Tom Booij is hier 
eveneens te vinden. Hij werkt vanuit abstract 
meditatief. Hij raakt graag de kern. Behalve 
kunstenaar is Tom ook feng shui consultant, 
docent feng shui en schilderen, design, 
administratie kunstensector en consultant voor 

kunstenaars. Zijn werk is te vinden via Artom.

Chon/Aad van der Kooij werkt in de voormalige 
Nedstaal fabriek in Alblasserdam. Doordat een 
kunstliefhebber zijn werk heeft aangeschaft is 
hij aan dit atelier gekomen. Zijn werk bestaat 
uit draadstaal in allerlei vormen. Behalve de 
relatief kleine werken die geëxposeerd staan bij 
Djoj maakt hij ook werk van 8 meter hoog. Zijn 
voorkeur gaat uit naar vrouwenvormen.

Rita Spaan-Klauss heeft zich gespecialiseerd in 
keramiek nadat zij vroeger kinderkleding heeft 
ontworpen. Behalve in Nederland heeft Rita 
ook in Oostenrijk geëxposeerd. Rita Spaan-
Klauss, Mooi Keramiek. De meeste stukken 
zijn gedraaid. Na een bisquit stook werkt Rita 
het af met een glazuur, onderglazuur en voor 
het contrast een zwart sinterengobe. 

Voorzien van een biologische wijntje van de 
wijnproeverij, verzorgt door Basis wijn, werden 
de nodige leuke gesprekken gevoerd. De 
kunstenaars hebben onderling ook elkaars 
werk leren kennen. Dat is de opzet van 
Kunstontmoeting.

Djoj bevindt zich aan de Antony Duyklaan 7 
en is vrij toegankelijk voor het publiek dat de 
kunstwerken komt  bekijken. 

Mirjam Fondse

ART EXPLOSION SUCCES

Ben jij jarig tussen 17 en 23 september? Op 
zaterdagmiddag 22 september zijn deze  jari-
gen van harte welkom bij Albert Heijn de Wolf. 
Aanmelden kan via het contactformulier van 
de mede-organisatie scouting Hillegersberg. 
www.scoutinghillegersberg.nl Opzoomer Mee 
viert samen met AH feest. Op zaterdag 22 
september is het verjaardagsfeest voor jong 
èn oud. Ben je tussen de 1 en 110, dan ben 
je van harte welkom. Het verjaardagsfeest is 
niet alleen voor kinderen. Angelique de Wolf, ei-
genaar van het filiaal aan de Kleiweg, vindt het 
belangrijk dat mensen uit de buurt de winkel 
op een andere manier leren kennen. Daarom 
stemde zij van harte in met het initiatief van 
Opzoomer Mee. Zij hebben vervolgens drie or-
ganisaties benaderd die mee willen helpen om 

er een geslaagd feest van te maken. Scouting 
Hillegersberg nam direct initiatief en mag het 
feest organiseren. Elf jongeren zullen op die za-
terdag helpen bij het ontvangen van de gasten, 
het zingen van de verjaardagsliedjes en het 
uitreiken van de kadootjes. Want bij een feest 
horen kadootjes. Albert Heijn stelt deze be-
schikbaar en elke jarige ontvangt er één. En na-
tuurlijk ontbreken de taart, slingers en aandacht 
niet. Opzoomer Mee doet ook nog een duit in 
de zak. Want wie wordt de Opzoomerkanjer? 
Als u een mooi, ontroerend, origineel, klein 
maar fijn, groot en moedig of ander speciaal 
idee voor kinderen of jongeren indient kunt u 
genomineerd worden voor de Opzoomerkan-
jer. In elke deelgemeente worden drie ideeën 
in de winkels van Albert Heijn gepresenteerd. 

Het winkelend publiek mag stemmen. De eer-
ste prijs voor de Opzoomerkanjer is € 500,00 
en het sponsorpakket van AH. Voor meer infor-
matie kunt u de aanbiedingen van Opzoomer 
Mee ophalen bij de balie van Albert Heijn de 
Wolf, Kleiweg 35. De jarigen melden zich aan 
op de website van Opzoomer Mee of bij scou-
ting Hillegersberg. Aanmelden is zeer gewenst/ 
verplicht! Het maximum aantal jarigen is 25 dus 
wees er snel bij.

Mirjam Fondse

ALBERT HEIJN VIERT 125 JARIG BESTAAN

Dit voorjaar gingen de deuren van Correct 
aan de Bergweg dicht. Alles verhuisde 
naar de Ceintuurbaan. Dat zou voor de 
consument meer gemak opleveren. Op 
de locatie op de Bergweg wilde men 
gaan pionieren. Dat is nu zover; een 
aantal productgroepen verhuist weer 
naar de Bergweg. Daarmee wordt iets 
vernieuwends neergezet. Hoe en wat 
precies, dat blijft nog even geheim. 
 

Correct is een familiebedrijf, dat zich 
staande weet te houden tussen het geweld 
van grote ketens. Het werd in 1940 opgericht 

door Frans de Jong, en is nu opnieuw in 
handen van een Frans de Jong. Dat is op 
zich bewonderenswaardig, en iedere stad 
heeft bedrijvigheid nodig. Toch schuurt het 
wel eens, zo›n grote winkel in een woonwijk, 
eigenlijk op een industriegebied. In verband 
met parkeerdruk, bijvoorbeeld. Maar dat is 
volgens Correct niet aan de orde. Zoals 
Correct het zelf stelt op Facebook, in 
antwoord op deze vraag: «Wij hebben een 
eigen parkeerterrein aan de Ceintuurbaan 
tegenover en achter onze winkels en 
openen dit tijdens winkelopeningstijden 
voor onze klanten. Onze medewerkers 
parkeren veelal op het terrein achter onze 
winkel aan de Ceintuurbaan 125 of komen 
op de fiets of met openbaar vervoer. Wij 
voorzien voor het grootste gedeelte dus in 
onze eigen parkeerbehoefte. Natuurlijk zijn 
er soms dagen dat er meer winkelbezoek 
is, maar dat zal niet anders zijn dan in het 
verleden. Daarnaast geschieden aankopen 
tegenwoordig ook voor een aanzienlijk 
deel via www.correct.nl en deze goederen 
worden vaak bezorgd. Wij zien wel 

toename van geparkeerde auto’s aan de 
Ceintuurbaan zelf, echter dit zijn forensen 
die hun auto al voor onze openingstijd 
parkeren aan de Ceintuurbaan. Deze 
toename is ontstaan na het veranderde 
beleid t.a.v. gratis-parkeren in delen van 
Deelgemeente Noord in de straten net na 
het Muizengat aan de Straatweg. Mocht 
er in de toekomst toch een aanzienlijke 
toename ontstaan, dan zullen wij natuurlijk 
de mogelijkheden van uitbreiding bekijken, 
zodat wij onze klanten zo goed mogelijk 
van dienst kunnen zijn.»
 
Herinrichting
Correct is nu dus druk met de herinrichting 
van de winkel aan de Bergweg, waar een 
nieuw concept wordt neergezet. Een tip, 
wilt u alles volgen, van verbouwing tot de 
onthulling van het concept, volg Correct 
dan op facebook. Krijgt u ook nog eens 
supersnel antwoord. Bijvoorbeeld op 
kritische vragen over parkeren. 

Christina Boomsma

CORRECT VERHUIST ONDERDELEN TERUG NAAR BERGWEG

Iedereen woont graag in een schone, hele 
en veilige buurt. Ook de deelgemeente 
vindt dit belangrijk. Samen met de 
diensten, Gemeentewerken, Roteb en 
Stadstoezicht wordt daarom geschouwd. 
Op de vaste punten kijken de schouwers 
360 graden in het rond, ongeveer 25 
meter ver. Alles wat ze binnen die 25 
meter zien op gebied van schoon, heel 
en veilig krijgt een cijfer van 1 (zeer 
slecht) tot en met 5 (zeer goed). De 
schouwen dragen bij aan een schoon, 
heel en veilig Hillegersberg-Schiebroek. 
Er wordt vier keer per jaar, per wijk 
geschouwd. Gemeentewerken gaat twee 
keer mee, Roteb en Stadstoezicht alle 
keren. De schouwen leveren een globaal 
beeld van de staat van de buitenruimte. 
Het is geen inventarisatie van gebreken 
of mankementen. Die worden direct 
genoteerd en daarna verholpen. 

U bent van harte welkom om mee te 
gaan met het schouwen. U levert dan een 
bijdrage aan een schone, hele en veilige 
buitenruimte. Het schouwen vindt plaats 
per fiets en duurt 2 uur. 

De eerstvolgende schouwdatum in het 
Kleiwegkwartier is op dinsdag 23 oktober 
van 10.00 – 12.00 uur. In tegenstelling tot 
eerdere berichten is de verzamelplaats 
als vanouds bij de Duikelaar, Anthony 
Duyklaan 9

GAAT U MEE SCHOUWEN?
Vanaf september geeft speeltuin de Torteltuin 
cursussen voor jeugd en volwassenen. Voor 
ouderen is er verantwoord en plezierig 
bewegen! 

Zelf kleding maken of vermaken kan ook 
bij De Naaimachine.Hou je van zingen en 
bewegen dan is dit vast voor jou, de RAP 
school en de Popgroep. Geef je op via de 
website van de speeltuin voor de gratis 
introductielessen. 

Natuurlijk blijven de activiteiten op de 
woensdagmiddag gewoon bestaan. 
Dan zijn jullie ook van harte welkom om 
14.00 uur. Kijk voor alle informatie op:  

www.detorteltuin-rotterdam.nl

Pluk de hondendag in de speeltuin
Omdat het vorig jaar zo’n succes was 
organiseert speeltuin de Torteltuin op 
zaterdag 22 september 2012 weer de Pluk 
de Hondendag. 

De kinderen zijn op die dag welkom met 
hun hond om samen leuke spelletjes te 
doen en te kijken naar demonstraties. Geef 
je snel op bij de speeltuin.

Kijk voor alle informatie op:  
www.detorteltuin-rotterdam.nl

LEUKE DINGEN IN SPEELTUIN DE TORTELTUIN!

Deze week verhuist het stoffenwinkeltje dat in de plaats van de naaimachinewinkel is 
gekomen. De winkel gaat verder naast het naaiatelier. Daarom verhuist Powercomputer naar 
nr. 116, een driehoeksruil dus. Het pand van het stoffenwinkeltje is nog te huur

VERHUIZING

Oproep: wat zou u doen?

Al heel lang vragen de bewoners van het 
Kleiwegkwartier om een verbetering van de 
situatie van het Kruispunt Rozenlaan-Uitweg-
Kleiweg.  De onoverzichtelijke kruising is 
gevaarlijk voor fietsers en voetgangers en 
vormt een barrière tussen de ene helft van 
de Kleiweg en de andere. Het kruispunt is 
destijds niet meegenomen in de gelden voor 
de wijkvisie omdat daar een ander potje 
voor zou zijn. Inmiddels lijkt dat andere potje 
verdwenen. Met zeer ambitieuze plannen voor 
de aanpak van de G.K. van Hogendorpweg 
omdat de gemeente Rotterdam de toegang 
tot de stad een ‘parkachtige’ uitstraling wil 
geven voelt dat voor het Kleiwegkwartier op 
zijn zachtst gezegd een beetje zuur. In het 
volgende nummer van de Buurtkrant gaan 

we dieper in op deze geruchten. Dan willen 
we ook graag van u weten wat u het meest 
dwars zit aan deze kruising, of, nog beter, 
welke oplossingen u ziet. U kunt deze mailen 
aan Buurtkrantbok@gmail.com

AANPAK KRUISPUNT ROZENLAAN-UITWEG-KLEIWEG ONDUIDELIJK

Zoals op meerdere plekken in Rotterdam 
wordt ook de Lisbloemstraat geplaagd door 
funderingsproblemen. Bij een rij woningen 
wordt binnenkort een onderzoek gestart, aan 
de overzijde daarvan is het proces al een 
aantal stappen verder. Daar wordt dit najaar 
gestart met funderingsherstel.
Ter verzachting van al dit ‘leed’ hebben 

een aantal bewoners een buurtbarbecue 
georganiseerd voor de noordelijke helft van de 
Lisbloemstraat. Deze activiteit is gesponsord 
door de Rabobank, Brefu (aannemer) en 
Opzoomer.
Het resultaat was een gezellige avond voor 
iedereen en een goede en gezellige manier om 
elkaar beter te leren kennen!

FUNDERINGSLEED & BARBECUE



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

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk: 
17 oktober 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

ONZE NIEUWE 

NAJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN!

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

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.

BAZAR IN DE ORANJEKERK
Op zaterdag 6 oktober a.s. wordt in de Oranjekerk aan de 
Rozenlaan 20 van 10.00 – 15.30 uur weer de 2 jaarlijkse 
bazar gehouden. Deze bazar is de grootste rommelmarkt 
in Rotterdam Noord en heeft dit jaar een nog groter aanbod 
dan de voorgaande jaren. Volgens kenners is het een 
gezellige en sfeervolle bazar, waar voor iedereen en voor 
elke beurs iets te vinden.  Er is een zeer ruim aanbod van: 
curiosa, snuisterijen, boeken, grammofoonplaten, cd’s, 
aardewerk, glaswerk, speelgoed, etc. Alles voor billijke 
prijzen. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om hapjes en 
drankjes in onze horeafdeling te gebruiken. Deze bazar is ook 

een ontmoetingspunt voor oude en nieuwe wijkbewoners 
die onder het genot van een drankje met elkaar bijkletsen. 
Een mannenkoor zal tijdens deze dag regelmatig optreden. 
Wij hopen dan ook weer vele bekende en nieuwe gezichten 
welkom te heten. De Oranjekerk is een markant gebouw in 
onze wijk, maar vraagt veel onderhoud, betonrot, poreuze 
dakpannen etc. zijn hoge kosten. 
Extra inkomsten zoals een bazar om dit gebouw in stand te 
houden zijn dan ook heel hard nodig.

Voor nadere informatie Andries van Bale tel 4 224363

Inmiddels is het al bijna een traditie geworden bij 
Scoutinggroep Oranje Blauw: de zomeravond. Een 
kennismakingsmiddag- en avond voor kinderen die nog 
niet weten wat scouting is, in het begin van het nieuwe 
schooljaar. Maar toch was het dit jaar wat anders dan de 
vorige twee jaar. Vanaf half vier begonnen de ouders met 
hun kinderen binnen te druppelen. Toen iedereen er was, 
de nieuwe kinderen, maar ook kinderen die al op de groep 
zitten, begonnen we met een namenspelletje. Dit deden we 
binnen, want buiten regende het. Na het namenspelletje 
gingen we naar buiten, want na regen kwam zonneschijn.
Buiten gingen de kinderen een stormbaan lopen. 
Touwbruggen, evenwichtsbalk en een kruiptunnel. De eerste 
keer was het eventjes wennen, de tweede keer ging het 
voor de meesten best makkelijk, en als ze er nog een derde 
keer op wilden, moest de leiding een handje helpen om het 
ietsje moeilijker te maken. Maar zelfs dan durfden ze de 
hindernissen aan, en lukte het ze nog ook.
Toen regende het weer. Snel naar binnen. Teams maken 

voor het kanoën. Regen stopt. Jas aan, reddingsvest aan, 
in de kano’s. Regen begint weer. Gewoon doorgaan met 
kanoën. Regen weer gestopt. Verder kanoën. Kijken naar de 
mooie regenboog. Nog een rondje kanoën. En nog eentje. 
Vooruit, nog eentje dan...
Dan weer terug naar het clubhuis. Deeg om een stok 
doen. Boven het kampvuur houden. Beetje ronddraaien, 
wachten tot het deeg een broodje is geworden. Het begint 
te miezeren. Blijven zitten, misschien houdt het miezeren op. 
Toch niet. Snel naar binnen. Toch wel. Snel weer naar buiten, 
verder met het broodje bakken. Ondertussen beetje paprika 
en komkommer snoepen. Oeps, niet opgelet. Broodje 
beetje zwart. Leiding schrapt het zwarte eraf. Broodje van 
de stok, knakworstje in broodje. Lekker.  He, komt papa me 
nu al weer ophalen? Is het al zo laat? De zomeravond is 
een mix van dingen die we op normale scoutingochtenden 
doen. Maar dit jaar gaf de regen een extra betekenis aan 
het begrip “waterscouting”: scouting dingen doen, ondanks 
het water….

HERFSTACHTIGE ZOMERAVOND

Debbie van Bokkem vind het leuk om oude antieke 
meubeltjes op te knappen. Ze is bereid meubels over te 
nemen van mensen die hun oude meubels weg willen geven 
of verkopen. De mensen hoeven er dan niet mee te sjouwen 
en Debbie kan haar hobby met plezier uitoefenen! Debbie is 
te bereiken op 06-24399833

OPKNAPPEN ANTIEKE MEUBELS

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 116 3051 GW Rotterdam
TEL: 010-2141086 - FAX: 010-2141087

www.powercomputers.nl - info@powercomputers.nl


