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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

Kruispunt rozenlaan/Kleiweg/uitweg blijft een pijnpunt
Kent u die sketch van Monty Python, ‘the 
Funniest Joke in the World’? Deze gaat 
over het Engelse leger dat een mop be-
denkt die zó grappig is dat iedereen die 
‘m leest zich letterlijk doodlacht. Voor 
de veiligheid wordt de mop zin voor zin 
door verschillende mensen in het Duits 
vertaald zodat niemand de mop hele-
maal leest en slachtoffer wordt.

Tijdens recente ervaringen met diverse 
overheidsdiensten moest ik er regelmatig 
aan denken. Ik was bezig om uit te zoeken 
hoe werkzaamheden in de buurt konden 
worden gestuurd in een richting die meer 
aansluit bij de plannen en ‘visie’ die de 
deelgemeente voor ogen heeft voor het 
Kleiwegkwartier.

Op de hoek van de Minstreelstraat is eind 
2008 een oude smederij gesloopt die door 
een projectontwikkelaar was gekocht met 
als doel er een appartementencomplex 
neer te zetten. Door de tegenzittende hui-
zenmarkt is de geplande nieuwbouw uitge-
steld en heeft de ontwikkelaar de puinhoop 
drie jaar laten liggen. Op klachten van om-
wonenden hierover was het antwoord van 
de deelgemeente een kort ‘daar gaan wij 
niet over’.

Ook het feit dat het perceel begin jaren ‘90 
is aangemerkt als verontreinigd, was voor 
de deelgemeente geen reden de eigenaar 
te manen op te ruimen. “Dat is milieu, daar-
voor moet u bij DCMR zijn”. DCMR erken-
de dat de informatie correct is, maar zei dat 
ze ‘een eigenaar niet kunnen opdragen de 
boel op te ruimen’. Er gebeurde niets, en 
de rommel en overlast bleven.

Gelukkig is een half jaar geleden begonnen 
met nieuwbouw. Hiervoor heeft de ontwik-
kelaar netjes een vergunning aangevraagd 
die, tot verbijstering van omwonenden, 
bleek toe te staan dat er zou worden ge-
heid! Heien, in dit gebied met slappe grond 
en problemen met verzakking? Klachten 
van omwonenden hierover werden beant-
woord met de mededeling dat ‘de deelge-
meente de procedures en regels heeft ge-
volgd en niet over schade door heien gaat’. 
Die valt onder de gemeentelijke dienst 
Bouwtoezicht. Die liet weten toe te zien op 
schade veroorzaakt door bouwwerkzaam-
heden, maar er niets aan te doen omdat 
afwikkeling ervan een zaak tussen veroor-
zaker en gedupeerden is.

Uiteindelijk is door inzet van bezorgde om-
wonenden besloten een andere fundering 
te bouwen. De zorgen waren weg! Totdat 
bleek dat hiervoor bemaling nodig was om 
de bouwput droog te houden…en de pa-
len van de huizen er naast. Weer is navraag 
gedaan: dit bleek onder de verantwoorde-
lijkheid van het Hoogheemraadschap te 
vallen. Die erkenden over het grondwater-
peil te gaan, maar niet over schade aan de 
omgeving door het tijdelijk verlagen ervan. 
“Schade? Nee, daarvoor moet u bij Bouw-
toezicht zijn”, was het antwoord en zo was 
het kringetje rond.

Gelukkig is het met een sisser afgelopen 
en vordert de bouw, maar wat gebleken is, 
is dat de overheidsdiensten zó gefragmen-
teerd zijn dat niemand lijkt te weten hoe het 
complete plaatje er uitziet. Verdiep je je er 
als burger in, dan is het vrij eenvoudig om 
het plaatje wél compleet te maken, en wat 
je dan ziet is een doolhof aan instanties die 
allemaal precies de regels volgen, terwijl 
het onder onze ogen misgaat.

Toen ik het complete plaatje zag heb ik me 
echter niet doodgelachen. In tegendeel: ik 
ben in tranen uitgebarsten!

Erald Kahmann 

Daar gaan wij niet over

Met het hart in je keel probeer je met een 
zevenjarige die net zelf fietst, het kruis-
punt over te steken. Vooral linksaf slaan 
vanaf de UItweg richting Kleiweg is een 
avontuur. Als je met de auto rechtsaf slaat 
van de Kleiweg naar de Uitweg, zie je nog 
net op tijd dat rechts van jou fietsers in de 
knel komen. Als fietser pak je maar vaak 
de stoep omdat je anders in het nauw 
komt. Situaties die we allemaal wel eens 
meegemaakt hebben. De BOK ijvert al ja-
ren voor de aanpak van dit kruispunt. Wat 
moet er gebeuren voordat er daadwerke-
lijk iets gebeurt? 

Het Kruispunt is niet meegenomen in de 
wijkvisie omdat het uit een apart potje be-
taald zou worden. Dat aparte potje lijkt in-
middels leeg te zijn. Dat is extra zuur, omdat 
er wel flink geïnvesteerd kan worden in het 
'parkachtig' maken van de GK van Hogen-
dorp weg, wat lang zo'n urgente situatie niet 
is als het om verkeersveiligheid gaat.
 
De BOK heeft van verschillende bewoners 
reacties gehad op haar oproep in de vorige 
krant om nog eens te vertellen wat er anders 
moet bij het Kruispunt. Het verplaatsen van 

de tramhalte, bijvoorbeeld naar de bushalte, 
komt op nummer 1 in alle verschillende re-
acties die we kregen. De tramhalte op de 
huidige plek wordt als erg onoverzichtelijk 
ervaren. Van het Kruispunt een rotonde ma-
ken is ook een veelgehoorde oplossing. 
 
Dit is niet alleen een kruispunt met druk 
verkeer, het is ook een kruispunt waar veel 
mensen direct aan wonen. Daarnaast zijn 
er veel BSO's en scholen in de buurt, waar-
door er ook veel kinderen en scholieren 
dagelijks het kruispunt over moeten. Boven-
dien is het kruispunt de entree van de wijk 
en daarmee beeldbepalend. En helaas is 
het niet zo'n fraaie binnenkomer (maar dat 
is nog de minste van alle zorgen). Na onze 
oproep in de vorige krant kwamen boven-
genoemde oplossingen binnen, evenals an-
dere ideeën. We weten dus al wat er moet 
gebeuren.  Op 30 oktober zijn de algemene 
beschouwingen van de deelraad. Dan kijkt 
de politiek naar wat er het afgelopen jaar is 
gebeurd en wat er nog aan komt. Wij doen 
hierbij alvast een oproep voor 2013: pak het 
Kruispunt aan!

Christina Boomsma

sinterKlaasfeest in het KleiwegKwartier

Nu de overheid flink moet bezuinigen, 
verdwijnen ook veel openbare voorzie-
ningen. Bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek in onze deelgemeente. Tegelijker-
tijd staan in onze deelgemeente panden 
leeg op plekken die we juist graag wat 
levendiger zouden zien. 

Het Bergpolderplein of de Kleiweg bijvoor-
beeld. Wellicht is er een mogelijkheid om 
een aantal vliegen in één klap te slaan. In 
een aantal gemeenten in Nederland ko-
men inmiddels de leencafés op; cafés 
waar je boeken en eventueel speelgoed 
kunt lenen, die gerund worden door vrij-
willigers. Hoe uitgebreid ze zijn verschilt. 
Soms kun je er zelfs maaltijden gebrui-
ken, zijn er voorleesmiddagen en andere 
activiteiten. De BOK wil nu kijken of er 
in onze deelgemeente mensen zijn die 
behoefte hebben aan een leencafé en/of 
mee willen helpen het op te zetten. Wel-
licht zijn er verenigingen of particuliere 
initiatieven die ook een plek in een der-
gelijk café willen. 
 
Zou u het prettig vinden als er een leen-
café kwam, heeft u andere ideeën voor 
de invulling van zo’n café of wilt u graag 
meehelpen, laat het ons dan weten op  
info@bokrotterdam.nl
 

Christina Boomsma

Op 24 november zal 
Sinterklaas het Klei-
wegkwartier bezoe-
ken. Sint en zijn Pieten 
worden om ± 12.00 
uur verwacht in de 

‘oude’ RET tramremise aan de Kootsekade.

In de tramremise mogen alle kinderen 
die een volledige kleurplaat hebben in-
geleverd op de foto met Sinterklaas. 
De ‘PLAN Nederland’ Sinterklaas Disco 
zorgt ter plaatse voor een swingende 
muziekshow. Intussen zal de Pietenband 
voor de nodige vrolijkheid zorgen in het 
KleiwegKwartier. Tijdens het programma 
dat van 12.00 - 16.00 uur duurt, wordt er 
warme chocomel en koffie geschonken 
en kunnen kinderen (onder begeleiding 
van ouder/verzorger) een ritje maken met 
een nostalgische tram.

Kleurplaat/letter speurtocht:
Bij 41 winkeliers van de Ondernemers-
vereniging Kleiweg Hillegersberg Zuid, 
is een letter met nummer verstopt in de 
etalage. De speurtocht begint bij het 
spoor (café ‘t Halve Maatje) en loopt over 
de Kleiweg en Bergpolderplein richting 

Straatweg. Maak er een echte speurtocht 
van door langs alle winkels te lopen en 
naar de letters te zoeken. Noteer de let-
ters in de bijbehorende vakjes hieronder, 
zo kun je de ‘slogan’ oplossen. 

Als je ook nog de kleurplaat heel 
mooi hebt ingekleurd, lever dan alles 
vóór 21 november in bij Tabac&Gifts, 
Kleiweg 105. Vergeet niet je naam, 
adres en leeftijd in te vullen. Als be-
loning mag je dan op zaterdag 24  
november, in de tramremise, met Sinter-
klaas op de foto.

een leencafé, goeD iDee?

nieuwe ambities  
onDernemersvereniging
Een gevarieerd winkel-en caféaanbod maakt 
onze wijk aantrekkelijker. Een actieve onder-
nemersvereniging is daarbij zeer belangrijk. 
Gelukkig hebben we die. De ondernemersver-
eniging Kleiweg heeft de Bok benaderd met 
een aantal nieuwe ideeën. Deze ideeën varië-
ren van het opfleuren van de wijk met hanging 
baskets tot het inrichten van een gezamenlijke 
winkeletalage. In het volgende nummer van 
de krant plaatsen we een uitgebreid interview 
met de ondernemersvereniging. Hebt u vra-
gen voor de ondernemersvereniging of wilt u 
ideeën meegeven? Mail dan naar info@bok-
rotterdam.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat 
uw punten aan bod komen in het interview.

mijn KleiwegKwartier
midden in de oude Bergpolder

de oude Cleyweg
ooit als zeewering

door monniken en broeders
aangelegd

de noordrand afgegraven
door veendelvers

die uitgestoken plassen
leeggehaald

en stil hebben verlaten
de zuidflank scherp afgesneden

door autostroken en 19e eeuws staal
langzaam afgezonderd

tot een eiland
enkel met ‘het muizengaatje’

nog net verbonden
aan de oude stad

dit kwartier
dit verborgen stukje land

ruim 80 jaren geleden
verorberd door

expansiedrift der havenstad
is zijn isolement ontstegen

en verworden
tot een enerverend raakvlak

een raakvlak tussen stad en land
waar levendigheid uitkijkt

over weelderige rust
waar diversiteit

het wint van saaie repetitie
waar rijk en arm
elkaar betasten

waar binnen- en buitenland
elkaar verstaan

daar wil ik zijn
alleen daar

om nooit meer weg te gaan
Je bent van mij, mijn Kleiwegkwartier!

Rob Hilz, is dè wijkdichter van Hille-
gersberg-Schiebroek. Dit is één van zijn 
eerste openbare gedichten en daarmee 
viel hij bij ons op. Tijd voor een interview. 
Rob Hilz is een veelzijdig mens. Hij is van 
huis uit architect en stedenbouwkundige. 
Daarnaast fotografeert hij graag en hij 
schrijft. Niet alleen gedichten maar ook 
verhalen. 

Rob Hilz is ook een betrokken mens. Hij 
gaat graag terug naar de essentie. Dit te-
ruggaan naar de essentie doet hij door 
het weglaten van overbodige dingen. Hij 
wil dat mensen dingen voelen, dat de 
emotie weer toegelaten wordt. Als wijk-
dichter doet hij dat met woorden waarvan 
je de achtergrond niet hoeft te kennen 
om je eigen invulling te geven. Voor de 
architectuurliefhebbers; Rob Hilz heeft 
bij grote architectenbureaus gewerkt en 
diverse prijzen gewonnen. Hij heeft een 
eigen architectuurbedrijf www.lab-da.nl. 
Sinds 1,5 jaar is hij actief bij de onderne-
mersvereniging Kleiweg. Vanuit zijn ach-
tergrond als stedenbouwkundige heeft 
hij diverse ideeën om de Kleiweg weer 
levendig en verbonden te maken. Zodat 
iedereen het hiernaast beschreven ge-
luksmoment ook in zijn eigen wijk beleeft. 

http://www.facebook.com/ 
Wijkdichter.Schiebroek.Hillegersberg

Mirjam Fondse

meDeDelingen van De boK

Sociaal Raadsman
De Sociaal Raadsman Andreas Prins van 
Wijngaarden houdt elke dinsdag om de 14 
dagen spreekuur bij de BOK. Hij is aanwe-
zig van 09.00 – 12.00 uur. U dient vooraf een 
afspraak te maken. U kunt hiervoor terecht 
in de wijkwinkel van dinsdag t/m donderdag 
van 9.30 – 12.00 uur. U kunt ook telefonisch 
een afspraak maken tel. 4 22 44 45. Het 
eerstvolgende spreekuur wordt gehouden 
op 13 november a.s.

Inloop
Als u de wijkwinkel op woensdag wilt be-
zoeken drink dan gelijk een kopje koffie of 
thee bij de inloop.  Onze gastvrouwen en 
–heren  verwelkomen u graag. Zie ook het 
artikel over de vrijwilligers van de BOK op 
pagina 2. 



De namen op uithangborden verraden 
het, dit is nostalgie! Ja, wat is er nu te zien: 
een winkelstraat met wat voetgangers die 
rustig de tijd nemen om bij een winkel in de 
etalage te kijken. Ook de lichtmasten geven 
al aan dat de foto een tijd terug is gemaakt. 
Mijn vraag aan u is waar is dit, welke winkels 

herinnert u zich op de foto, hoe is het er nu? 
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.

Helaas is er geen antwoord gekomen 
op ons zoekplaatje in de Buurtkrant 
van september. Ik dacht nog wel dat ik 
het u zo gemakkelijk had gemaakt. De 
cadeaubon is dan ook blijven liggen voor 
deze krant. 

John Hokke

zoeKplaatje

antwoorD op zoeKplaatje september 2012

De Bokkensprong
groep 8, het laatste jaar

We zijn nu al bijna 2 maanden in groep 8. We 
merken veel verschil met groep 7. Niet alleen 
de nieuwe juf maar ook de manier van wer-
ken. Bijvoorbeeld: we oefenen heel veel met 
de Cito. Maar ook de druk. Het is in principe 
het laatste jaar en iedereen wil natuurlijk een 
goed advies. Het leuke is dat wij de grootste 
groep van de school zijn. En we verheugen 
ons op het kamp en de musical!

Melissa en Ashley

De speeltuin naast de Tarcisiusschool wordt 
verbouwd. We weten nog niet wat er gaat ko-
men. We hebben gevraagd aan onze redac-
tie: ‘Willen we wat nieuws of niet?’.
Wij willen iets nieuws: een bubbelbad, een 
zwembad met sushibar, goeie klimrekken in 
appelvorm (groen natuurlijk), en een glijbaan 
voor het zwembad. We moeten er feestjes 
kunnen houden. Wanneer zou het klaar zijn?

Marleen

Op maandag 1 oktober 
zijn we naar de Empire 
Frostings geweest. Daar 
deden we de ijstest. Je 
kan er schepijs, brownies, 
taarten, chocolatechips, 
cookies, slushpuppies en 
binnenkort ook friet! ko-
pen. Wij gingen niet voor 
niets naar de ijszaak: het 
was namelijk de laatste 
dag dat er ijs werd ver-
kocht en daarom was al-
les gratis! Er komt namelijk 
een patatzaak. Maar nu 
over het ijs: je hebt heel 
veel verschillende soorten 
smaken. Ook beste wel 
vreemde smaken zoals: 
oreo, pepernoot, bastogne 
en bitterkoekjes. Empire 
Frostings zit nog niet heel 
lang hier op het Bergpolderplein. Het ziet er daarom ook gloedjenieuw uit!

Eten: We kwamen voor het ijs.

Waar: Ligt op een leuk plein; het Bergpolderplein naast de Snor.

Personeel: Volgens ons is het één grote familie die daar rondloopt, er is dus veel per-
soneel en daarom is er weinig over te zeggen.

Leuk interieur: Zeker wel! Het ziet er erg 
leuk uit en heel modern, je kan binnen en 
buiten zitten.

Veel keuze: Ja veel verschillende soorten 
ijs, en brownies, taarten en koekjes.

Prijs: € 1,00 per bol, € 0,50 voor dip of 
slagroom. Best duur maar we kregen wel 
waar voor ons geld.

Cijfer: 7

Julia en Loes

KouDe ijstest

De vrijwilligers van De boK

nieuwe speeltuin

De wijkwinkel, het maken en het bezorgen 
van de buurkrant die u nu leest, het 
welkom heten van nieuwe bewoners, het 
organiseren van activiteiten en faciliteiten 
voor bewoners en het meebeslissen over 
het verbeteren van de wijk door het bestuur. 
Dit is een greep uit de activiteiten van de 
Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier 
(de BOK) die mogelijk worden gemaakt 
door de enthousiaste vrijwilligers van het 
Kleiwegkwartier. 

De BOK telt op dit moment ongeveer vijftig 
vrijwilligers. Jong of wat ouder, jaren actief of 
pas net begonnen, iedereen heeft een andere 
achtergrond maar komt bij de BOK samen 
voor één doel: een steentje bijdragen aan de 
eigen leefomgeving. De buurtkrant besprak 
met een aantal vrijwilligers wat precies hun rol 
is bij de BOK. 

Henny Kouwenhoven is al jaren het gezicht van 
de wijkwinkel, zelfs al in de tijd dat de wijkwinkel 
nog op de hoek van het Bergpolderplein te 
vinden was. Vandaag de dag is ze wisselend 
één (woensdagochtend) of twee ochtenden 
(dinsdag- en woensdagochtend) per week te 
vinden om buurtbewoners van een antwoord 
te voorzien. Maar niet op de donderdagen, 
deze dag is gereserveerd voor haar twee 
kleinkinderen. 
Henny en de BOK zijn al jaren onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Ze is zelfs actief 
geweest bij de “voorloper’ van de BOK, het 
Initiatief Comité Kleiwegkwartier. Maar bezige 
bij Henny is naast haar werkzaamheden voor 
de BOK ook actief voor de kerk. Tevens was 
ze ruim drieëntwintig jaar bestuurslid van het 
Ouderenplatform HIS en het WMO platform 
HIS. Voor dit laatste heeft ze in mei jl. de 
deelgemeentelijke legpenning ontvangen. 
De legpenning wordt uitgereikt aan inwoners 
die zich gedurende lange tijd op uitzonderlijke 
wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
deelgemeentelijke samenleving. 
Ondanks deze prachtige prestatie hoeft Henny 
niet zo nodig in de belangstelling te staan. 
Haar belangrijkste reden om actief te zijn voor 
de wijkwinkel is het omgaan met mensen. “Je 
leert veel mensen kennen. Buurtbewoners, 

maar ook onderling met alle vrijwilligers is de 
sfeer erg goed. Ik ben nog nooit met tegenzin 
aan de slag gegaan. En bovendien doe je nog 
iets goeds voor de wijk!”
Wilt u met Henny of andere vrijwilligers van 
de wijkwinkel kennis maken? De wijkwinkel 
is geopend van dinsdag t/m donderdag van 
9:30 – 12:00 uur. 

Joke Snelleman & Mirjam Alves zijn de 
dames die waarschijnlijk de meeste straten 
in het Kleiwegkwartier kunnen opnoemen. 
Zij verzorgen namelijk zeven keer per jaar 
het vouwen en verdelen van de buurtkrant 
onder de ongeveer 35 bezorgers. Daarnaast 
bezorgen de dames zelf de krant in hun eigen 
wijk; brengen ze deze bij de diverse winkeliers 
en versturen ze de krant naar ongeveer veertig 
mensen die deze graag nog willen ontvangen, 
maar hier niet meer woonachtig zijn. 
Joke woont al veertig jaar in het Kleiwegkwartier 
(met 26 jaar Mirjam en haar man als buren). 
Inmiddels is ze zeventien jaar actief voor 
de BOK. “Ik wilde graag gehoord worden. 
Vandaar dat ik me destijds heb aangemeld 
bij het bestuur van de BOK, waar ik drie jaar 
actief voor ben geweest. Behalve het actief 
zijn in mijn eigen wijk, heb ik veel nieuwe 
mensen leren kennen.“ Naast het verdelen 
en bezorgen van de krant is Joke ook op 
andere vlakken actief voor de BOK: ze was 
lid van de werkgroep Spoorschermen en ze 
is coördinator van het Wijknetwerk. Het doel 
van het wijknetwerk is om de betrokkenheid 
van de bewoners bij hun wijk te stimuleren 
vanuit een positieve invalshoek. Om nieuwe 
bewoners bij hun nieuwe leefomgeving te 
betrekken is het project ‘Welkom in de Buurt’ 
opgezet. Al zeven jaar verzorgt zij, samen 
Hennie van den Berghe, en de laatste jaren 
nadat andere dames waren gestopt samen 
met kinderen van het zakgeldproject, de 
tasjes om de nieuwe bewoners welkom te 
heten. “Ieder jaar komen er ongeveer 400 
nieuwe bewoners in het Kleiwegkwartier. 
Helaas zijn we met te weinig mensen om met 
iedere bewoner persoonlijk kennis te maken.” 
Benieuwd naar Joke? Samen met een tiental  
 

andere vrijwilligers maakt ze deel uit van het 
team dat op woensdagochtend van 10:00 – 
11:30 uur gastvrouw of -heer is bij de BOK 
aan de Antony Duyklaan 9. Kom gerust eens 
langs voor een gratis kopje koffie of thee! 

Jan & Willy van Ingen, hun zoon Wim, Henk 
Mastmeijer en Wil van den Berghe zijn ook 
bezorgers van de buurtkrant. Willy is geboren 
en getogen in het Kleiwegkwartier. Ze vindt het 
daarom belangrijk om iets te doen voor “haar” 
buurt. Ze heeft haar man en zoon enthousiast 
gemaakt om ook bezorger te worden. Henk 
Mastmeijer bezorgt al zeven jaar de kranten. 
In ongeveer een uur bezorgt hij de kranten in 
de straten die in zijn route liggen. Onderweg 
vindt hij het leuk om een praatje te maken met 
de bewoners. Wil is intussen 79 jaar, maar 
ze blijft zich actief inzetten voor de buurt. 
Ze woont al 13 jaar samen met haar zus 
Hennie in het Kleiwegkwartier. Wil is, naast 
bezorgster net als haar zus, ook gastvrouw bij 
de inloopochtenden van de BOK. Daarnaast 
is ze actief tijdens de activiteiten van de BOK 
zoals Koninginnedag. “We hebben van huis 
uit meegekregen om iets te doen voor de 
samenleving, dus we vinden het belangrijk 
om ons actief in te zetten. En dat doen we nog 
altijd met veel plezier.”

De BOK bedankt alle vrijwilligers voor hun 
tomeloze inzet en enthousiasme. Wilt u zich 
ook actief inzetten voor uw wijk? De BOK 
is altijd op zoek naar vrijwilligers die hun 
steentje willen bijdragen. Kijk op de website 
van de BOK (www.bokrotterdam.nl) voor 
meer informatie of stuur een e-mail naar  
info@bokrotterdam.nl 

Laura Nugteren

Henny Kouwenhoven in haar element achter 
haar bureau in de wijkwinkel

Wil en Hennie v.d.Berghe: twee actieve, 
vrolijke zussen

Mirjam en Joke: niet alleen goede buren

winKel tijDelijK gesloten
De laatste fase van het bouwproces 
van het pand van Albert Heijn de Wolf 
is aangebroken. Wij willen u graag 
informeren wat er de komende tijd staat 
te gebeuren. Natuurlijk kan het altijd 
zijn dat er veranderingen optreden door 
omstandigheden.

Vanaf week 40 tot en met week 44 zal er 
veel aan de straatzijde,  de stoep en de in- 
en uitritten van het parkeerterrein,  worden 
gedaan. In week 42/43 wordt het pand 
geschilderd. Tevens beginnen we in week 43 
al met de voorbereidende werkzaamheden 
in het magazijn en de winkel. Er wordt 
een start gemaakt met het plafond in het 
magazijn;  dit wordt geluidwerend  gemaakt.

In week 44 op zaterdag 3 november 2012 
sluiten wij in de middag om 14.00 uur de 
winkel. We zijn dan tot en met 20 november 

2012 gesloten. Woensdag 21 november om 
12.00 uur gaan we weer open. 
Op zaterdag 3 november zal de gehele 
inventaris weggehaald worden. Tevens 
zal dit het startsein zijn om het pand te 
ontruimen. Ook op zondag zijn we daarmee 
nog bezig.
Week 45 is een week waarin de rest van 
de winkel brandwerend en geluidwerend 
wordt gemaakt. Tevens wordt er gestart 
met de vloer, de wanden en de leidingen. In 
week 46 gaan we de winkel inrichten en op 
zaterdag 17 november gaan we de winkel 
opnieuw vullen. Hier zijn we ook zondag, 
maandag en dinsdag nog mee bezig.

Woensdagmiddag 21 november is het 
vanaf 12.00 uur FEEST. 

Wellicht hebben we u een kijkje achter de 
schermen kunnen geven, wat er de komende 
tijd staat te gebeuren. Wij beseffen dat wij 
u de komende weken overlast bezorgen. 
Onze excuses hiervoor. We proberen deze 
overlast tot het minimum te beperken, al 
kunnen wij dit niet altijd voorkomen.

Wij zien er naar uit om u op woensdag-
middag 21 november 2012 weer te mogen 
begroeten in de nieuwe winkel.

Angelique de Wolf

halloween op De speeltuin De torteltuin  
op zaterDag 27 oKtober

Aanvang 15.00 uur. Einde:21.00 uur.
Vooraf aanmelden speeltuin.
Leden 0,50cten niet leden 1 euro.
Om 15.00 uur worden de kinderen ontvangen 
en gaan we lekker knutselen, schminken etc.
Dan gaan we met elkaar een hapje eten, en 
na het eten gaan we langs de huizen voor de 
echte Trick of Treat! Na deze nachtelijk tocht 
nog even een griezeltocht door de speeltuin…
Om 21.00 uur is het afgelopen en mogen de 
ouders de kinderen weer ophalen.
Het Halloweenfeest is toegankelijk voor alle 
kinderen t/m 12 jaar, met of zonder hun ou-

ders. Natuurlijk mag begeleiding door grote 
broer of zus ook.



een vleug nostalgie…
Een bezoek aan het nabijgelegen Herin-
neringsmuseum van Humanitas Akropo-
lis werd een aangename verassing. Om 
eerlijk te zijn was ik helemaal niet bekend 
met het bestaan van dit bijzondere mu-
seum. Dus besloot ik, na een tip van de 
Buurtkrantredactie, op een regenachtige 
woensdagmiddag onze wijk te verlaten 
en na vijf minuten fietsen een uurtje te 
gaan praten met Peter Meershoek. Het 
museum werkt met een vaste groep vrij-
willigers en Peter is daar sinds twee jaar 
een actief en vooral enthousiast vrijwilli-
ger. Het werd uiteindelijk een sessie van 
twee middagen!

Want in het imponerende keldermuseum 
van dit verzorgingshuis onderga je een-te-
rug-in-de tijd gevoel. De 14- in elkaar over-
lopende ruimtes ademen de sfeer uit van 
“toen was geluk nog heel gewoon”. Hier 
herleven de jaren veertig en vijftig. Zelf ben 
ik uit de beginjaren zestig en vond tot mijn 
grote verbazing herkenbare meubels, koek-
jesdozen, snoepjes, lampen en boeken 
van mijn ouders terug. En hier mag je alles 
aanraken! Dat is in de meeste musea wel 
anders. Eigenlijk had ik het na een kwartier 
al door. Vanmiddag zou er geen interview 
komen. Ik onderging zelf teveel emoties. 
Mijn eerste negen jeugdjaren kwamen in 
fragmenten terug. Ik zag opeens mijn vader 
zitten in een van de stoelen, mijn oma die 
de gebloemde koekjestrommel uit de kast 
haalde. Het voelde best verdrietig om de 
warmte en geborgenheid van je inmiddels 
overleden familie hier opnieuw te ervaren. 
Na een uurtje rondlopen besloten wij dat 
het echte gesprek maar een volgende keer 
zou plaatsvinden. Ik moest al deze indruk-
ken eerst zelf een plekje geven.
Bij de tweede afspraak vertelde Peter mij 
wat meer over de achtergrond van dit bij-
zondere museum. Het museum bestaat 
intussen zes jaar en is het eerst geopende 
herinneringsmuseum. Er zijn er in totaal vier, 
verspreid over de stad. Het is een initiatief 
van Prof. Dr. Hans Becker. Hij was voorzit-
ter van de Raad van Bestuur van Stichting 
Humanitas en werd later benoemd tot 

hoogleraar Humanisering in de Zorg op de 
Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. 
Hij is tevens auteur van een vijftal boeken 
waaronder “het Seniorenrestaurant”. In dit 
herinneringsmuseum zijn oude objecten uit 
het dagelijks leven te zien die bij de oudere 
mens een gevoelige snaar raken. Dat is ook 
Becker’s filosofie, oudere mensen in hun 
laatste jaren gelukkig maken.
Tijdens ons bezoek kwam er een dame 
van 105 jaar oud in een rolstoel binnen. 
Glimlachend liet zij zich door de, voor haar 
vertrouwde, vertrekken rondrijden. Peter 
grapte dat dit waarschijnlijk de enige plek 
is waar dames min of meer hun leeftijd ver-
raden! In de huiskamer staat een televisie 
waarop je de Olympische gouden overwin-
ning van Fanny Blankers-Koen (1948) kunt 
aanschouwen. En op een van de radio’s is 
het ochtendgymnastiek programma van Ab 
Goubitz te horen. In de woonkamer staat bij 
de kachel een rekje waar de was te drogen 
hangt. Er is een kruidenierswinkeltje, een 
slaapkamer, een werkplaats, een keuken. 
Het enige plastic dat je ziet zijn de eerste 
Tupperware dozen uit die tijd. Ook staat er 
een oude Vespa scooter waar de heden-
daagse jeugd maar wat graag op weg zou 
willen rijden! De meeste spullen zijn aange-
leverd en geschonken door de huidige be-
woners of hun kinderen.
Dit museum is uniek in zijn soort en iedereen 
zou er een keer naar binnen moeten lopen. 
Al is het alleen maar om het aanhoren van 
de leuke verhalen van de vrijwilligers en her-
inneringen van de medebezoekers. Die be-
zoekers bestaan uit huis- en wijkbewoners, 
mensen werkzaam in de gezondheidszorg, 
studenten van hogere scholen. Ook vanuit 
Finland en Frankrijk komt belangstelling.
De andere op dat moment aanwezige vrij-
williger, Piet Lansbergen, serveerde ons 
thee en schoof aan bij het gesprek. Ook hij 
benadrukte hoe prettig het kan zijn om oude 
herinneringen opnieuw te beleven en vertel-
de prompt over zijn eigen jeugdervaringen. 
Buurtbewoners, dit museum is voor jong en 
oud en echt een bezoekje waard! 

Herinneringsmuseum
Humanitas Akropolis

Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

Openingstijden: dinsdag t/m zondag  
van 13.30 – 16.00 uur

www.stichtinghumanitas.nl 

Entree gratis

Marjolein Tan

bootcamp in hillegersberg
Steeds vaker zie je in Rotterdam groep-
jes mensen langs de weg of in het gras 
staan of allerlei oefeningen doen. Grote 
kans dat ze bezig zijn met bootcamp 
oefeningen. Dat kan ook in Hillegers-
berg.

Twee weken geleden ging uw verslagge-
ver maar eens mee met een bootcamp in 
Ommoord. Om zeven uur verzamelt een 
groep mensen zich om zich een uurtje in 
de frisse buitenlucht te begeven en en-
kele oefeningen te doen. Met z’n achten, 
voornamelijk vrouwen, begint om iets over 
zeven uur het opwarmen. De groep kent 
elkaar al een beetje en tijdens het opwar-
men kan een beetje worden bij gekletst.
Na vijf minuten begint het echte werk.  

Op een stukje gras is een parcours uitge-
legd met tien, twaalf hindernissen. Voor 
de beginner zijn dit zware oefeningen, 
maar je kunt het jezelf gelukkig zo zwaar 
maken als je zelf wil. Wel staat er een ge-
dreven trainer die met vurige aanmoedi-
gingen probeert je zo ver mogelijk te laten 
gaan bij de oefeningen.

De oefeningen variëren sterk en hebben 
verschillende doelen; conditie verbeteren, 
kracht vergroten, af laten vallen, doorzet-
tingsvermogen kweken enz. Juist de grote 
afwisseling maakt de oefeningen lastig 
maar wel leuk. je doet alles altijd met z’n 
tweeën Er is een onderdeel waarbij je met 
iemand op je rug een sprintje moet trek-
ken, een evenwichtsoefening waarbij je 
je maatje het eerst van een balk af moet 
zien te krijgen, maar er zijn ook trainingen 
waarbij je allebei tegelijk zelfstandig een 
conditietraining moet doen. 

Er zijn twee rondjes waarbij alle onderde-
len van de route aangedaan worden. Tus-
sendoor is er enkele minuten pauze om bij 
te komen. Iets wat uw verslaggever overi-
gens hard nodig had.

Na afloop van het tweede rondje, tegelij-
kertijd het einde van de bootcamp, heeft 
uw dienst doende verslaggever het zwaar. 
De oefeningen hebben hun tol geëist en 
het nodige gevergd van me. Een beetje 
mijn eigen fout omdat ik fanatiek alles gaf 
tijdens alle onderdelen, waar ik het beter 
wat rustiger aan het kunnen doen voor de 
eerste keer. 
Niettemin was het heerlijk om een uurtje in 
de buitenlucht te trainen. Met een groep 
mensen om je heen en een professionele 
begeleider kun je een heel goede con-
ditie krijgen, lekker afvallen en ook nog 
eens een uurtje je kop leeg maken en alle 
beslommeringen op werk of in het gezin 
even laten voor wat het is. 

De desbetreffende bootcamp begeleider 
vertelde me na afloop bovendien dat er 
begin november ook in Hillegersberg ge-
start gaat worden met bootcamp. 

Ook interesse in bootcamp?
Tel. Nr. 06 – 18133560 

Email:  Rotterdam@regiofit.nl

Robin Polm

Kunststof en plastic, in De prullenpaK of bij het milieuparK? 
In de vorige buurtkrant van september 
heeft u kunnen lezen over de diverse 
soorten afval die bij het milieupark ingele-
verd kunnen worden. Zo wordt kunststof 
gerecycled en vervolgens gebruikt voor 
brandstof voor nieuwe plastic producten, 
maar ook voor vloerbedekking, tennis-
ballen en automaterialen. Een oplettende 
lezer vroeg zich af waarom de gemeente 
Rotterdam er niet voor kiest om plastic af-
val te scheiden bij de bron, terwijl dit wel 
gebeurt in de rest van Nederland. 

Met teksten als “ik zit in je bumper”, “ik zit in 
je fleece jack” en “ik zit in je mobieltje” wer-
den we in 2009 geïnformeerd via de cam-
pagne van ‘plastic heroes’, waarin iedereen 
werd opgeroepen plastic (verpakkings)afval 
gescheiden aan te bieden. Met uitzondering 
van Rotterdam zijn vrijwel alle grote steden 
begin 2010 begonnen met het scheiden van 
kunststof verpakkingsafval door de inwo-
ners zelf. Deze worden apart huis-aan-huis 
opgehaald of er zijn (oranje) inzamelcontai-
ners geplaatst. De Europese doelstelling is 
namelijk dat 22,5% van alle plastic verpak-
kingen wordt hergebruikt. In Nederland is 
die doelstelling ambitieuzer: 42% in 2012. 

Uit een onafhankelijke proef die in 2011 in 
opdracht van de gemeente Rotterdam is uit-
gevoerd blijkt dat met het achteraf scheiden 
van plastic door een machine veel meer uit 
het restafval wordt gefilterd. In totaal gaat 
dit om 40 kilo kunststof per huishouden per 
jaar. Inwoners die zelf hun plastic scheiden 
zouden daarmee niet verder komen dan 5 á 
10 kilo per huishouden.  

De Gemeente Rotterdam blijft dus kiezen 
voor nascheiding. Vorig jaar waren er plan-
nen om een eigen nascheidingsmachine 
te kopen of om daar een bedrijf voor in te 
huren. De gemeente kan ons hierover het 
volgende vertellen: “Er is nog geen naschei-
dingsinstallatie geïnstalleerd. De gemeente 
start volgend jaar met het vooronderzoek 
naar onder meer de beste techniek voor 
een installatie. Bovendien speelt het finan-
ciële aspect een rol en de gemeente zal 
daarom zeer zorgvuldig onderzoeken of een 
gemeente zelf een dergelijke fabriek moet 
bouwen of dat dit aan een marktpartij moet 
worden overgelaten.”

Om te voorkomen dat u binnenkort uw lege 
tube tandpasta, shampoofles of vleeswa-
renverpakkingen wilt inleveren bij het milieu-

park: het kunststof dat ingezameld wordt op 
het milieupark gaat om hard plastic zoals 
tuinmeubels, rioolbuizen en speelgoed en 
niet om plastic verpakkingsmaterialen. Pro-
ducten die van hard plastic zijn gemaakt, 
zijn vaak een stuk groter dan het verpak-
kingsmateriaal. Deze worden dan ook an-
ders verwerkt en daarom ook apart ingeza-
meld.

Laura Nugteren

ontmoet zzp’ers uit je eigen buurt op 22 november tijDens De zzpro Dag
Op donderdag 22 november organiseert 
ZZPRO voor alle mensen met een een-
manszaak in de deelgemeente een inspire-
rend evenement. Tijdens deze middag kun 
je kennis maken met veel collega-onderne-
mers uit je eigen wijk. Er is een interessant 
programma: van 12.00 uur tot 14.30 uur vin-
den er vier workshops plaats met thema's 
als strategie en visie. Om 15.00 uur begint 
de  ‘doe het samen markt’  waarbij aanbod 
en vraag samenkomen. Aansluitend is van 
vijf tot zeven uur de borrel met als extra 
activiteit een vliegende brainstormbrigade 

die tips geeft over marketing en acquisitie. 
Je geeft je van tevoren op via het inschrijf-
formulier op de website www.zzpro.nl. Ont-
moet andere ondernemers, help elkaar aan 
werk en kom thuis met een tas vol met ener-
gie, gevuld met: tips, ideeën en adviezen 
waar je wat aan hebt! Want samenwerken is 
een bewezen formule binnen ZZPRO. 

ZZPRO wil de kwaliteiten van de afzon-
derlijke ondernemers bundelen, promoten 
en samenwerking stimuleren. Belangrijke 
waarden in het beleid van ZZPRO zijn: de 

zorg voor de lokale economie, duurzaam-
heid, stimulering van de innovatie en de 
zorg voor een levendige organisatie die 
open staat voor alle zzp’ers. ZZPRO orga-
niseert bijeenkomsten en initieert projecten 
die de stichting en haar leden op de kaart 
zet. ZZPRO gelooft in de goede ideeën en 
energie die juist van zzp'ers komen. Door 
zzp'ers interdisciplinair te laten samenwer-
ken komt als vanzelf innovatie op gang, net 
als samenwerking. Daardoor ontstaat een 
eigen, lokale economie, die zichzelf voedt 
en in stand houdt.

opening nieuwe DierenartsenpraKtijK 

Aan de Straatweg 44 a opent per 5 no-
vember een nieuwe dierenartsenpraktijk 
‘DierenDokters Rotterdam Noord’ van 
Branko Grbovic en Annelies Stuyfzand. 
Beide dierenartsen hebben gestudeerd 
in Utrecht en hebben bij een grote en 
kleine praktijk hun ervaring opgedaan. 
Nu hebben ze besloten om gezamenlijk 
een kliniek te starten aan de Straatweg.

Op 5 november gaan de deuren open van 
de kliniek. Behalve alle reguliere behande-
lingen zoals vaccinaties en gezondsheids 

check-up’s, hebben zij ook röntgenappa-
ratuur, bloedapparatuur, echografische ap-
paratuur, een operatiekamer met gasnar-
cose en kunnen zij de meeste operaties in 
de kliniek uitvoeren. Behalve de twee art-
sen zijn er ook twee assistenten aanwezig 
die helpen bij de operaties en de patiënten 
en klanten ontvangen. De dierenartsen wil-
len kwaliteit en service verlenen met een 
persoonlijke aanpak. Dit hebben zij tijdens 
hun eerdere ervaringen als prettig onder-
vonden. Behalve de reguliere diergenees-
kunde kunnen mensen bij DierenDokters 
ook terecht voor bijvoorbeeld EHBO cur-
sussen en puppy party’s. Op de website 
www.dierendokters.com vind je alle infor-
matie over deze twee enthousiaste artsen. 

Zaterdag 10 november is er een open dag 
van 12.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze 
open dag is er ook een dierfotograaf aan-
wezig. 

Mirjam Fondse

Djembee les voor KinDeren
Mede dankzij OpzoomerMee wordt op zater-
dag 27 oktober a.s op het “Koeienplein” een 
workshop Djembé spelen gehouden. Deze 
wordt gegeven door Hans de Vries.

Djembé? Geen idee? Kijk op: 
http://www.youtube.com/embed/pCJVLwt2nZU

Hans de Vries verzorgt met zijn bedrijf Afrika 

Percussie lessen, optredens en workshops 
djembé en doundoun (bastrommels).  
Hans drumt al dertig jaar en maakte vele  
reizen naar West-Afrika. 
Zie ook: www.afrikapercussie.nl 

Voor (hopelijk uitblijvend) slecht weer zal er 
een tent staan en voor warme chocomelk 
wordt ook gezorgd. Zelf iets lekkers mee-
brengen mag natuurlijk altijd! Of je eigen 
Djembé! Tijd: van 15.00-16.00 uur

Voor ouders die zelf graag willen...... is er 
de happening Drum & Dance die dezelfde 
avond nog plaatsvindt

https://www.facebook.com/
events/336474966443781/  

bibliotheeK schiebroeK
Zoals bekend is het de bedoeling dat 
de bibliotheek in Schiebroek gaat slui-
ten. Oorspronkelijk stond de sluiting 
gepland voor december 2012, tegelijk 
met de sluiting van de bibliotheek in Hil-
legersberg. Deze planning is gewijzigd. 
De Bibliotheek van Schiebroek sluit in 
2012 nog niet. 

De Bibliotheek heeft dit besloten omdat 
er nog geen goede centrale locatie is 
gevonden voor een uitleenpunt (onbe-
mande bibliotheek) in de deelgemeente. 
De bibliotheek wil haar leden en bezoe-
kers in Hillegersberg/Schiebroek graag 
service blijven bieden. Daarom houden 
zij de bibliotheek aan het Kastanjeplein 8 

in Schiebroek voorlopig nog open, totdat 
er een goede plek gevonden is voor een 
uitleenpunt. U kunt voorlopig dus gebruik 
blijven maken van de bibliotheek op het 
Kastanjeplein 8. 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 

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



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

Spreekuur Sociaal raadSman 
na telefnosche afpraak eenmaal in d 14 
dagen op dinsdag (bij de BOK)

redactie
Ciska Evers, Mirjam Fondse, Laura Nugteren,  
Marjolein Tan, Robin Polm, Christina 
Boomsma en Geer Meershoek (coördinator)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk: 
4 december 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

GALAXY MODE
Kleiweg 24 ROTTERDAM Tel 010 4 18 48 47

Please • Angels Jeans • Blaf 
Marsh • Nick • Poools

Rinascimento • Sophia Perla
Rino & Pelle • Ibana Rouge

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

ZATERDAG VAN 10.00 – 17.00 UUR

WEKELIJKS 

NIEUWE COLLECTIE

DIVERSE ACCESSOIRES ZOALS IKKI HORLOGES, 
KETTINGEN EN LEREN CEINTUURS VAN HET 

LABEL LA GOLD MAKEN UW OUTFIT COMPLEET

Kleiweg 26N, 3051 GR Rotterdam          telefoon 010 4223095          www.andrestapijthuis.nl          andrestapijthuis@live.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.

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

www.powercomputers.nl - info@powercomputers.nl

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl,
marmoleum en raamdecoratie

Zeer uitgebreide collectie gordijnstoffen,  
vouwgordijnen, plisse, duette rolgordijnen, jaloezieen enz.

Groot assortiment tapijt, vinyl, karpetten van bekende 
merken o.a. Desso, Parade, Bonaparte,  

Interfloor, Tretford, Novilon etc.

bericht van De wijKagent
Begin oktober heeft de politie samen met 
stadstoezicht het kraakpand aan de Philips 
Willemstraat 57 ontruimd. Het pand was al enige tijd 
in gebruik bij een aantal personen maar onduidelijk 
was wie dit nu waren. Ook kwamen er klachten van 
bewoners die aangaven dat er soms heel vroeg of 
heel laat personen in en uit het pand liepen. Een 
enkeling schold zelfs regelmatig zonder enige 
aanleiding naar bewoners. Dit gaf bewoners een 
onveilig gevoel.
 
Na overleg met de officier van justitie is besloten dat er 
ontruimd zou gaan worden, temeer omdat de wijkagent 
enkele malen binnen was geweest en er geen indicatie 
was dat het pand ook daadwerkelijk bewoond werd.

 Bij de ontruiming zijn er in het pand geen personen 
aangetroffen. De eigenaar, welke ook aanwezig was, 
heeft ervoor gezorgd dat het pand leeggehaald werd 
van aanwezige goederen en zorgde tevens voor een 
goede afdichting zodat herkraak werd voorkomen.
 
Tevens was er een medewerker van de achterliggende 
school 'de Hoge Brug' aanwezig. De school gaat het 
pand voor een gedeelte inrichten als technische ruimte 
om enkele leerlingen technische vaardigheden bij te 
brengen Hierbij moet men bv. denken aan het repareren 
van fietsen.
 
Zowel de eigenaar als  de wijkagent houden het pand 
nog wel in de gaten. 

Kapsalon ginius bestaat één jaar!
Op zaterdag 8 december viert Gini de Goeijen dit 
heuglijke feit. Klanten krijgen die dag 10% korting 
op het knipwerk. Als vanouds knipt Gini de Goeijen, 
gediplomeerd allround hairstyliste,  haar klanten geheel 
volgens tevredenheid. Voor de kids is er de mogelijkheid 
om op een speelgoedpaard plaats te nemen of in een 
brandweerauto en aldus een knipbeurt te ondergaan. 
Vooral de kleintjes vinden dit fantastisch. Ook kunnen 
ze tijdens het knippen naar een leuke dvd kijken, die ze 
van tevoren zelf hebben mogen uitkiezen. Als ze klaar 

zijn mogen ze een snoepje of een cadeautje uit de 
grabbelton kiezen. Maar ook volwassenen zijn van harte 
welkom bij Gini aan de Straatweg.
Ouder(s) kunnen geknipt worden, terwijl de kinderen 
lekker tv kijken of naar hartenlust in de speelhoek spelen. 
Als speciale service voor alle klanten, zijn de 
openingstijden in december verruimd. Zie voor de 
openingstijden de website www.kapsalonginius.nl
Kapsalon Ginius, Straatweg 42c, tel.nr. 010-8480459 of 
06-18432145

mooi hollanD 
Gezien door : “en plein air aquarellist”  DICK CARLIER. 
Gedurende de maand november exposeert  Dick 
zijn laatste werk in de prachtige oudste kerk van 
Rotterdam, de HILLEGONDAKERK

En plein air wil zeggen:  dat elke aquarel ter plekke is 
geschilderd, dus niet van foto’s of i.d.  Aan elke aquarel 
zit wel een verhaal, wat zijn invloed heeft op de schilder 
en zijn werk.

Zaterdagmiddag  3 november  om   14.00 uur, tijdens 
een openbaar toegankelijke uitvoering ,  stelt de Concert 
Stichting Hillegersberg  u weer in de gelegenheid om, 
naast een mooi concert, van het trio DELTA,  Rebeca 
Huber, Fernando Cordas en Amanda Markwick  (Entree  
10 euro),   te genieten van de prachtige aquarellen van 
deze bekende schilder.  Kom op tijd, want het wordt vast 
weer druk. De kerk is open vanaf  13.00 uur.

Verder in de maand is de expositie nog vrij te bezichtigen 
op elke zaterdag-  en woensdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur.

Het Shellstation aan de Uitweg zag er even verlaten uit 
maar is sinds dinsdag weer vol in bedrijf. Volgens de 
baliemedewerker is er een nieuwe vloer gestort op de 
plek waar de auto’s tanken. In de winkel is verder niets 
veranderd.


