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ORANJEKERK STAAT OPEN VOOR IEDEREEN

Het gaat steeds slechter met de Nederland-
se economie. Niet erg. Ik ben voorstander 
van de wijsheid dat het eerst veel slechter 
moet gaan voordat het weer beter wordt. 
En het kan nog veel slechter. Toch begin-
nen geldgebrek, een krappe arbeidsmarkt 
en minder financiële bewegingsvrijheid 
zich duidelijker te manifesteren. Vakanties 
en andere luxes worden in steeds meer le-
vens schaarser. De zwakke economie en de 
sombere uitzichten nemen de toch al slin-
kende zekerheden weer een hap af. Pen-
sioenen, zorg, goed onderwijs, een breed 
cultureel aanbod en wetenschap worden 
geslachtofferd om de economische malaise 
het hoofd te bieden. Alles moet wijken voor 
gunstige economische cijfers. Wie geld 
heeft kan de wereld bepalen.Economie is 
de nieuwe religie. Dat het nog veel slechter 
kan gaan met de economie of met een land 
in het algemeen vind ik geen bedreiging; 
als het maar niet voor mij geldt. Een goede 
crisis spreekt altijd tot de verbeelding. De 
sociale zekerheid zou geheel kunnen ver-
dwijnen, zoals de situatie was voor de ver-
zorgingsstaat. Er zou sociale onrust kunnen 
ontstaan. Maar waar moet die op worden 
gericht? Het leven zoals wij dat kennen ken-
merkt zich steeds meer door verregaande 
specialisatie, differentiatie en schakelsyste-
men. In de democratie is het ieders recht 
om te protesteren en hun mening te laten 
horen. Maar in diezelfde democratie is het 
steeds moeilijker te begrijpen waar je boos 
op moet zijn. Juist in deze tijden moet ik 
denken aan de verhalen van Franz Kafka. 
In de meeste van zijn verhalen is de macht 
letterlijk onaantastbaar geworden. De pro-
tagonisten worstelen met deze macht, op 
zoek naar gerechtigheid of duidelijkheid. 
Maar de macht is een onzichtbare, onge-
naakbare entiteit geworden die misschien in 
theorie nog wel verantwoordelijk gehouden 
kan worden voor iets, maar in de praktijk on-
aanraakbaar is geworden. Talloze mensen 
in Amerika zijn zonder huis komen te zitten 
omdat er bewust risico is genomen met al-
lerlei financiële wurgproducten. Hier is de 
macht echter zodanig schimmig geworden, 
dat niemand weet hoe het heeft kunnen ge-
beuren. Zelfs de hoogste bazen snappen 
het niet meer. Een goede film die dit uitste-
kend kan laten zien is Margin Call van J.C. 
Chandor. Veel slimme bankbazen snappen 
zelf niet hoe de financiële wereld precies in 
elkaar zit, maar ze halen de grootste acade-
mische talenten naar hun instellingen en die 
mogen met hun wiskundige tovenarij allerlei 
algoritmes en andere konijnen-uit-de-hoed-
achtige trucen tevoorschijn tonen. Voor je 
het weet zit je met zijn allen in een nachtmer-
rieachtige Alice in Wonderlandwereld waar 
de dreiging van cijfers en computers ons 
fataal kan worden. Jurgen Habermas heeft 
dit proces uitvoerig beschreven en noemt 
het de Kolonisering van de Leefwereld door 
het Systeem. De wiskundigen die ingelijfd 
zijn door bankiers zijn een uitstekend voor-
beeld van deze kolonisering. In plaats van 
dat wiskundigen zich nuttig maken voor 
de wetenschap, door een sterk ontwikkeld 
gevoel van maatschappelijke verplichting 
of door een ingesleten nobel waardenap-
paraat, zetten zij zich nu in voor een cyni-
sche wereld waarin het enige dat belangrijk 
is dat veel geld meer geld wordt. Hoe zal 
het met Nederland gaan? Misschien nog 
een paar jaar slecht maar dan zal de boel 
weer groeien. En de wereld zal deze crisis 
ook wel weer overleven. Maar wat zal de 
nieuwste dreiging zijn? Zijn wij in ons kleine 
en lieve wijkje bestand tegen de zwaarste 
stormen? Zolang we in de buurt ons eigen 
steentje een beetje kunnen bijdragen zijn 
we al een heel eind. Af en toe een beetje 
op de buren letten, met vrienden een biertje 
doen, voor elkaar zorgen en op elkaar letten 
zijn kleine maar o zo belangrijke dingen die 
ervoor zorgen dat we elkaar door de zware 
tijden heen slepen.   

Robin Polm (twitter: @robinpolm)

ECONOMIE, DE NIEUWE RELIGIE

Het Kleiwegkwartier kent veel meer win-
keliers/ondernemers dan u denkt; circa 
150 tot 160 zijn gevestigd in de wijk. Een 
derde daarvan heeft zich aangesloten bij 
de ondernemersvereniging. Als het aan 
de vereniging ligt, worden dat er binnen-
kort veel meer. Zo is de vereniging beter 
in staat om zaken te organiseren voor de 
wijk en voor het winkelgebied.

Het Sinterklaasfeest en Koninginnedag zou-
den zonder de winkeliersvereniging niet op 
deze manier tot stand kunnen komen. Het is 
een van de manieren waarop de winkeliers-
vereniging mensen het gevoel wil geven dat 
het Kleiwegkwartier een fijne wijk is om te 
wonen en dus een goede plek om je bood-
schappen te doen. De BOK krant sprak met 
het bestuur en hoorde dat er nog veel meer 
plannen zijn. We noemen er hier een aantal.

Bergpolderplein bruisend hart
Het stond al in de gebiedsvisie: het Bergpol-
derplein moet het bruisend hart van de wijk 

worden. De ondernemersvereniging is in 
gesprek met het hout-en meubileringscolle-
ge om de terrassen op het plein zó in te rich-
ten dat het aantrekkelijker wordt en mensen 
er graag en langer blijven zitten. Daarnaast 
zijn ze bezig om een goede bestemming te 
vinden voor het lege horeca-pand naast het 
Italiaanse restaurant San Marco.

Verlichting en flower baskets
Er wordt wel eens gezegd dat de Kleiweg 
geen winkelstraat is, maar een straat met 
winkels. De winkels liggen best verspreid, 
waardoor mensen niet zo snel het idee 
hebben dat het één winkelgebied is. Om 
de Kleiweg en omstreken te laten zien als 
samenhangend winkelgebied, hebben de 
ondernemers onder andere de winterver-
lichting voor de feestdagen ingezet, die 
van het spoor bij ‘t Halve Maatje tot een 
deel van de Straatweg loopt. Om dat ef-
fect ook in voorjaar en zomer te realiseren, 
wil de vereniging nu flower baskets in dat-
zelfde gebied ophangen. Dat is echter best   

kostbaar, daarom zijn de ondernemers ook 
nog in gesprek met de deelgemeente.

Samen energie inkopen en afval ophalen
De ondernemersvereniging ziet mogelijkhe-
den om samen financieel voordeel te beha-
len uit het gezamenlijk inkopen van energie 
en het gezamenlijk laten ophalen van afval. 
Juist ook door dit soort activiteiten in te zet-
ten, wordt de vereniging steeds aantrekke-
lijker voor nieuwe deelnemers. En met meer 
leden kan de vereniging weer meer activitei-
ten realiseren.

Facebook-pagina
Zichtbaarheid, voor leden en in de wijk 
is een belangrijk speerpunt voor het be-
stuur van de ondernemersvereniging.  
Zo heeft de ondernemersvereniging sinds 
enige tijd een facebook-pagina met de 
naam KleiwegKwartier. Binnen de kortste 
keren wisten veel mensen de pagina te vin-
den. Er staan vaak aanbiedingen en andere 

nieuwtjes op. Daarnaast heeft de vereniging 
plannen om een gezamenlijke etalage in te 
richten en om een gezamenlijke publicatie 
uit te brengen, bijvoorbeeld met een katern 
in de Buurtkrant. In ieder geval wil de vereni-
ging graag de samenwerking met de BOK 
intensiveren, want bewoners en winkeliers 
vormen samen de wijk.

Kleiwegkwartier leeft
Volgens het bestuur van de ondernemers-
vereniging gaat het best goed met de Klei-
weg. Natuurlijk is er sprake van wisselingen 
en gaat ook de crisis niet aan het gebied 
voorbij. Maar in de meeste lege panden 
komt weer een nieuwe ondernemer. Pra-
libel bijvoorbeeld, of de Flower Factory en 
de Italiaanse traiteur tegenover Albert Heijn. 
Als het aan de ondernemersvereniging ligt, 
worden dat er nog veel meer en sluiten ze 
zich allemaal aan.

Christina Boomsma

Rond de kerst staan we weer stil bij  
zaken waar we normaal gesproken aan 
voorbij gaan. Veel mensen gaan op zoek 
naar nostalgie, geborgenheid en familie. 
Ook de kerk staat plotseling weer in de be-
langstelling. Daarover spraken wij met Ger-
rit van den Dool, sinds 2001 predikant in de 

Oranjekerk aan de Rozenlaan.
“Nee, natuurlijk ben ik niet boos als mensen 
die normaal niet naar de kerk gaan, met kerst 

ineens wel komen”, zegt Gerrit van den Dool. 
“Iedereen is welkom, je weet maar nooit wat 
je zaait.” Open staan, iedereen welkom heten 
is sowieso de rode draad in het verhaal van 
Van den Dool. Hij omschrijft de Oranjekerk-
gemeenschap (met tussen de 100 en 200 
actieve leden) als een hartelijke gemeen-
schap, waar allerlei soorten mensen deel van 
uitmaken. Zijn kerk en hijzelf staan altijd open 
voor een gesprek. Op dinsdagochtend is er 
koffie-ochtend en ook online kun je bij de kerk 
terecht. Volgens de predikant veranderen de 
thema’s waar mensen mee worstelen niet we-
zenlijk. “Liefde, leven en dood, zorg, verlies, 
de zin van het leven; daar kloppen mensen 
mee aan. De wereld verandert snel, soms is 
het voor mensen moeilijk om daarmee om te 
gaan. Maar bijvoorbeeld ook het verwerken 
van het verlies van een dierbare kan reden zijn 
om met ons het gesprek aan te gaan.” 

Samen zijn
Kerstfeest is volgens Van den Dool een feest 
van samen zijn, van gemeenschap. Sommige 
mensen zien er juist tegenop, omdat zij nie-
mand meer hebben. Daarom organiseert de 
Oranjekerk naast een nachtdienst op kerst-
avond en de ochtenddienst met kerst ook een 

kerstdiner op Tweede Kerstdag. Daar kan ie-
dereen aanschuiven en toch samen zijn. Ook 
buiten kerst om probeert de kerk mensen sa-
men te brengen rond belangrijke thema’s, die 
soms over geloof gaan, maar soms ook niet. 
Zo wil de kerk maandelijks thema-avonden 
organiseren met film en-of discussie. 

Unieke waarde
Maar de boodschap die van den Dool ei-
genlijk wil uitdragen, ligt dieper. “Met kerst 
vieren we de geboorte van Jezus Christus. 
De boodschap van Jezus Christus, het evan-
gelie, is vrede en licht. Daarin bieden wij als 
kerk iets unieks, wat je nergens anders kunt 
vinden. Het verlangen naar thuiskomen, het 
verlangen naar vrede, dat dragen wij uit. En 
het antwoord op dat verlangen ligt in het evan-
gelie.” De tijd van ontkerkelijking gaat ook aan 
de Oranjekerk niet voorbij, geeft Van den Dool 
toe. “Het vanzelfsprekende van het geloven is 
verdwenen”. Maar of u nu gelooft of niet, deze 
laatste boodschap van predikant Gerrit van 
den Dool kan iedereen ter harte nemen: “je 
leeft niet alleen voor jezelf.”
Voor meer informatie: www.pkn-oranjekerk.nl

Christina Boomsma

KRUISPUNT WORDT AANGEPAKT!

In de BOK krant schreven we al een aantal 
keren over de noodzaak om het kruispunt 
Rozenlaan-Uitweg-Kleiweg aan te pakken. 
Inmiddels lijkt dat ook daadwerkelijk te gaan 
gebeuren. Het deelgemeentebestuur heeft 
besloten dat het Kruispunt aangepast gaat 
worden. Wanneer precies en wat er aange-
past wordt is nog niet helemaal duidelijk, 
maar het besluit op zich is goed nieuws. 
Vanzelfsprekend blijft de BOK de vinger aan 
de pols houden. 

De Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier 
heeft sinds kort een Twitteraccount. Twitte-
ren is een (gratis) internetdienst waarbij een 
gebruiker korte berichtjes van maximaal 
140 tekens (tweets genaamd) publiceren. 
Wereldwijd versturen Twitter gebruikers zo’n 
340 miljoen tweets per dag. In Nederland 
maken ruim 3,2 miljoen mensen gebruik van 
Twitter, waarvan de helft dagelijks. 

Onze twitterberichten ondersteunen de be-
richten op de website en de artikelen in de 
Buurtkrant. Wilt u op de hoogte gehouden 
worden van het laatste nieuws uit het Klei-
wegkwartier en de activiteiten van de BOK? 
Ga dan naar twitter.com/BOKRotterdam en 
volg ons.

BOK ROTTERDAM OP TWITTER

ONDERNEMERSVERENIGING WIL  
‘SAMEN ZICHTBAAR’ ZIJN

Vakantie wijkwinkel 
Wegens vakantie is de wijkwinkel gesloten 
van 24 december  t/m 7 januari. Op dinsdag 
8 januari om 9.30 uur staan de medewer-
kers van  de wijkwinkel weer voor u klaar.

Nieuwjaarsreceptie
De BOK nodigt bewoners van het Kleiweg-
kwartier en belangstellenden uit om sa-
men het glas te heffen op het nieuwe jaar.   

De receptie wordt gehouden op vrijdag 11 
januari van 17.00 – 19.00 uur bij de BOK, 
Antony Duyklaan 9. 

(oliebollen)inloop
Op woensdag 26 december is er geen in-
loop. Op woensdag 2 januari bent u vanaf 
10.00 uur welkom voor de traditionele  olie-
bolleninloop. 

Het Bestuur van de BOK en de medewerkers 
van de Buurtkrant wensen alle bewoners fijne 
feestdagen en een heel voorspoedig 2013 toe

MEDEDELINGEN VAN DE BOK

Heb jij hart voor dit Kleiwegkwartier? Ben 
jij bereid minimaal 1 avond per maand te 
investeren? Wat krijg je daarvoor terug: 
contact met de (deel)gemeente, lokale on-
dernemers, politieke partijen, andere bewo-
nersorganisaties, en natuurlijk: met de be-
woners. Je krijgt de mogelijkheid om mee 
te denken en de taak om mee te beslissen 
over het nog beter maken van onze wijk. Iets 
voor jou? Mail naar coremans@cs.com.

Camiel Coremans

BOK ZOEKT  
BESTUURSLEDEN



Door: Paula Molina Montes de Oca 

Nieuwsgierig ben ik altijd al geweest. 
Zo sta ik ook bekend bij mijn familie en 
vrienden. Als klein meisje neusde ik al in 
encyclopedieën en boeken.
Van verhalen en nieuwe gebeurtenissen 
krijg ik immers nooit genoeg.

Ik ben geboren in Costa Rica en kwam naar 
Nederland toen ik negen jaar oud was. De 
taal ging me vrij gemakkelijk af en van de 
boeken was ik niet weg te slaan. Verhalen 
lezen en schrijven vond ik leuk en school 
was ook geen enkel probleem voor me. 
Tot ik een keuze moest maken. “Wat wil 
je later worden?” Op dat moment ging er 
een wereld voor mij open, alhoewel ik nooit 
precies wist wat ik wilde. Twee jaar en twee 
opleidingen verder ben ik begonnen aan de 
opleiding Redactioneel Medewerker op het 

Grafisch Lyceum Rotterdam. Een opleiding 
waar ik mijn nieuwsgierigheid en passie 
voor schrijven kan botvieren. Zelf woon ik in 
Spijkenisse in een gezellig appartement met 
mijn moeder. Ik ben achttien jaar oud en in 
de bloei van mijn leven. Mijn vriendinnen 
kennen mij als de gekke, gezellige en vooral 
enthousiaste Paula. De Paula die altijd haar 
woordje klaar heeft en geen enkel probleem 
heeft met het uiten van haar mening. 

Journalistiek is een vak dat op een 
bepaalde manier mensen informeert en 
zaken vanuit een ander perspectief  laat 
bekijken. Dat is wat mij voornamelijk 
motiveert. Ik ben erg benieuwd wat de tijd 
bij de krant Kleiwegkwartier mij zal brengen.  
Ik hoop op een leuke tijd met nieuwe en 
leerzame ervaringen. 

Hierbij een foto waar je direct aan ziet dat 
die niet gisteren is gemaakt. Mensen die 
de tijd hebben wandelen en kijken in de 
etalage van de winkels. Wat er zoal te zien 
is wil ik graag van u horen. 
Mijn vraag aan u is waar is dit, welke 
winkels waren daar, herkent u iemand? 

Deel uw herinneringen met de lezers van 
de Buurtkrant. Voor de winnaar van de 
loting onder de goede inzenders ligt een 
cadeaubon klaar in de wijkwinkel. Schrijf 
of mail ons voor de sluitingsdatum van de 
volgende Buurtkrant!

John Hokke

Mevr. Vink meldt ons dat de oplossing van 
het zoekplaatje in de krant van oktober 
is hoek Kleiweg/Antony Duyklaan. De 
panden bestaan al een poosje niet meer, 
maar schrijft ze: ‘ nog even wachten en 
er staat weer nieuwbouw’.
Mevr. de Jong-de Haan schrijft het 
volgende:  de foto is genomen op de 
Kleiweg, hoek Antony Duyklaan  bij 
Drogisterij Van Driel, later Paalman. 
Op de andere hoek bevond zich 
stomerij Duvalois.  Daarnaast was 
de fietsenstalling van Duvalois, later 
antiekwinkel van Batist.  Daarnaast 
was de groentenwinkel van mijn vader 
J.L. de  Haan. Later werd dit Frans 
v.d. Broeke. Naast pand 69 was de 
etalage/opslag  met een  inrit/uitrit  naar 
achter. Daar waren diverse schuren en 
stallingen.  Het huis nr. 65 was van de 
ouders van mijn vader en later van de 
broer van  mijn vader, L.A. de Haan. 
Hij was melkboer.  De bloemen/planten 
voor het huis zijn van Arie Ollefers, die 
had daar een  bloemenstal.  Later heeft 
hij verderop naast Van Vliet (slagerij)
een  bloemenwinkel gehad. Deze is nog 
weer later overgenomen door Albert 

Heijn. Mw. De Jong is benieuwd of 
ze  het goed heeft gezien. Dat heeft ze 
inderdaad en ze heeft ook nog, na loting, 
de cadeaubon gewonnen. Zij kan deze 
afhalen bij de wijkwinkel.  

Zoekplaatje september. 
Nadat we gemeld hadden dat er geen 
reacties waren op het zoekplaatje van 
september kwamen er toch nog twee 
brieven binnen. Marcel Oppelaar en Nel 
Breur Beiden wisten beiden te melden 
dat het om  het pand op de hoek van 
de Rozenlaan en de Margrietstraat ging. 
Boven de kapsalon van Pique. Nel Breur 
heeft intussen bericht ontvangen dat ze 
de bon kan ophalen.

Ons lichaam is al jaren een steeds belang-
rijker wordend issue. Mensen willen steeds 
meer een gezonde levensstijl nastreven. 
Hier spelen sportscholen op in. Overal 
worden abonnementen aangeboden en 
sportscholen rijzen de pan uit. Toch is de 
sportschool niet voor iedereen een optie. 
En uit jezelf gaan hardlopen is ook weer 
niet voor iedereen weggelegd.

Wat te doen? Misschien is Tacoyo wel een 
goede optie. Tacoyo is een manier van 
bewegen waarbij je op ontspannen manier 
actief kunt zijn en kunt sporten op muziek. Er 
wordt gebruikt gemaakt van alle spanningen 
die je met je lichaam kunt opbouwen en 
laten wegzinken. Door middel van Oosterse 
oefeningen in een westers jasje worden 
oefeningen gedaan om het lichaam te laten 
relaxen en in beweging te brengen. Dit wordt 
met elkaar afgewisseld en zo kan er worden 
gewerkt aan het verlagen van stress, het 
verkrijgen van innerlijke rust en ben je tevens 
bezig met de broodnodige beweging van het 
lichaam om dit goed gezond te houden.
Het bewegen op muziek is overigens voor 
iedereen geschikt. Je hoeft geen goede 
danser of iets dergelijks te zijn; de muziek 
werkt bij Tacoyo meer als ondersteuning bij 
de oefeningen en is eerder een middel om 
te relaxen. Tacoyo zou voor veel mensen 
een optie kunnen zijn als alternatief voor de 
vaak onpersoonlijke en kille sportscholen.  

De sfeer wordt door velen als prettig ervaren 
tijdens Tacoyo; veel mensen gaan er heen om 
echt alleen te bewegen en relaxen op muziek 
in plaats van ook nog eens bezig te zijn met 
imago of uitstraling. Tacoyo is meer voor 
mensen die onnadrukkelijk willen bewegen en 
een gezellig groepje willen hebben waarmee 
je even kunt relaxen. Zo is Tacoyo eigenlijk een 
activiteit die voor het lichaam goed is maar 
ook voor het hoofd. 

Binnenkort kan dit ook in de wijk. Viktor 
Verwoerd uit Leiden gaat lessen geven op 
de dinsdagavonden en biedt vrijblijvende 
proeflessen in Gymzaal Olijflaan 

Interesse?
Bel of mail dan even  
of kijk op Tacoyo.nl

06-41549731 071-5125812  
v.verwoerd@tacoyo.nl 

Gymzaal Olijflaan
Olijflaan 14

Robin Polm

ZOEKPLAATJE

ANTWOORD OP ZOEKPLAATJE VAN OKTOBER

NIEUWE LEERLINGEN GRAFISCH LYCEUM IN AANTOCHT
Vanaf januari wordt de redactie van de Buurtkrant weer versterkt met vier leerlingen van het Grafisch Lyceum. Twee 
van hen stellen zich in deze krant aan u voor.  De leerlingen gaan op pad op zoek naar nieuwe en leuke onderwerpen 
voor de Buurtkrant en de website.  U zult in de komende kranten van hen horen (zien). 

Door: Eveline Meijer

Een stadsmens, dat ben ik. Een stadsmens, 
een echte student en een journalist. Ik ben 
Eveline Meijer, 21 jaar, student redactioneel 
medewerker aan het Grafisch Lyceum en 
journalist in spe. 

Dat ik journalist wil worden is iets dat 
veel mensen van mij weten. Ik hou van 
schrijven en ik wil overal het fijne van weten. 
“Een journalist moet een aan hysterisch 
grenzende nieuwsgierigheid hebben” 
merkte Henk Hofland, commentator en 
columnist bij het NRC Handelsblad, treffend 
op. Dat zit bij mij wel goed: niemand ontkomt 
aan mijn nieuwsgierigheid. Ik ben kritisch, 
hou ervan om met mensen te praten en 
om op pad te zijn. Allemaal eigenschappen 
die een journalist moet hebben. Om mijn 
droom waar te maken ben ik de opleiding 
redactioneel medewerker gaan doen, aan 
het Grafisch Lyceum Rotterdam. Ook al 

wordt je op deze studie opgeleid voor meer 
dan alleen journalist, ik weet wat ik wil. Het 
is een lange weg die ik moet bewandelen, 
maar met kleine stappen kom ik er wel. 

Van de Domstad naar de Havenstad
Mijn leven speelt zich grotendeels af in 
Utrecht: het is de woonplaats van mijn 
vrienden en mijzelf, en er is altijd wat te 
doen. Maar wat moet een Utrechter bij een 
Rotterdamse buurtkrant? Op mijn opleiding, 
redactioneel medewerker, hebben wij elke 
week praktijkdag. Hier leren we hoe het 
er aan toe gaat in het ‘echte leven’. Sinds 
kort krijgen wij opdrachten van externe 
opdrachtgevers, welke je aanneemt is 
je eigen keuze. Het Kleiwegkwartier zat 
bij deze opdrachten. Ook al woon ik niet 
Rotterdam, ik ben van deze stad gaan 
houden sinds ik hier op school zit. Ik houd 
van de grote steden, van het drukke en 
levendige wat een grote stad te bieden 
heeft. Rotterdam heeft verhalen die nog 

niet verteld zijn, dingen die nog moeten 
gebeuren, geheimen die ontrafeld moeten 
worden. En ik ben er om dit alles mee te 
maken, samen met u. 

EEN STADSMENS MET EEN HART VOOR DE JOURNALISTIEK

LATER ALS IK GROOT BEN

TACOYO, SPORTEN VOOR JE RUST

RUILWINKEL VOORTAAN VOORAL DIGITAAL
De deelgemeente heeft besloten de ruilwin-
kel aan de Asserweg geen subsidie meer 
te verlenen. De motivatie was dat deze 
voorziening te weinig mensen bediende 
om het bedrag te rechtvaardigen. Dat is 
begrijpelijk maar ook wel jammer. Ook  
bewoners in onze wijk hebben minder te 
besteden. Aan een aantal woningen kun je 
aan de buitenkant al zien dat de bewoners 
het een stuk slechter hebben dan enkele 
jaren geleden. En voor die mensen kan  de 
ruilwinkel een uitkomst zijn.  De ruilwinkel is 
een plek waar mensen met gesloten beurs 
goederen en diensten met elkaar kunnen 
ruilen. Het is een mooie gelegenheid om 
van overbodig geworden inventaris af te 
komen. En gebruik te maken van diensten 
voor klussen die je zelf om welke reden dan 
ook niet kunt doen. Het siert de vrijwilligers 
van de ruilwinkel dat ze naar wegen zoe-
ken om het toch in stand te houden. Om 
via internet met elkaar te kunnen ruilen, is 

ruilwinkel Schiebroek deelnemer geworden 
bij de online tweedehandsmarkt LetsWeb-
shop (www.letswebshop.nl). De ruilwinkel 
is daar terug te vinden onder de naam Ruil-
winkelHS. Enkele goederen uit de winkel 
zijn ook al online geplaatst.

Het voordeel van de nieuwe werkwijze is 
dat je online goederen kunt bekijken, een 
bod kunt doen of kunt reserveren. Je kunt 
ook zelf goederen aanbieden zonder dat 
je ermee naar de winkel hoeft. Inschrijven 
kan ook digitaal. Bent u al deelnemer bij 
LetsWebshop, dan hoeft u zich uiteraard 
niet opnieuw aan te melden. De winkel aan 
de Asserweg blijft voorlopig nog in stand. 
Verhuurder Vestia heeft de organisatie voor 
twee jaar vrijgesteld van huur. Van 22-12-
2012 t/m 11-01-2013 is de winkel gesloten.

Ciska Evers

BUURT BESTUURT
Buurt Bestuurt is een bijzonder initiatief 
waarin bewoners samenwerken met pro-
fessionals van de deelgemeente, stad-
stoezicht en de politie. 

Doel is om de burger direct te betrekken bij 
problemen die spelen in de wijk en om deze 
gezamenlijk aan te pakken.

Met dit project hebben bewoners de kans 
rechtstreeks te melden welke aandachts- 
of verbeterpunten in de wijk er zijn. Er kan 
bijvoorbeeld sprake zijn van een verloederd 
bouwterrein, veel auto-inbraken, zwerfvuil 
of overlast van groepen. Tijdens de bijeen-
komst wordt een  'top 3 van problemen' be-
paald en doorgeven aan de professionals. 
Gezamenlijk wordt gekeken naar moge-
lijke oplossingen. De bijeenkomsten vinden 
eens per zes weken plaats en dan kunnen 
professionals laten weten welke oplossing 
in gang is gezet. Bewoners kunnen vertellen 
of de er al zichtbare verbetering is.
 
Het project bevordert  contact en wederzijds 
begrip tussen bewoners en professionals. 
Bewoners horen en zien wat mogelijk is hoe 
het wordt geregeld. Politie of deelgemeente 
vernemen direct wat er leeft in de wijk en 
hoe men het ervaart. Aanpak en preventie 
is een zaak van bewoners professionals 
samen. Als de deelgemeente niet weet dat 
een bak vaker geleegd moet worden kun-
nen ze er ook niets aan doen. Als bewoners 
vuil ernaast plaatsen, dan gaat het er al snel 
vies uitzien. 

De wijk waar Buurt Bestuurt nu loopt is het 
gedeelte tussen de Straatweg, Prins Bern-
hardkade, Bergse Rechter Rottekade en 
de Ceintuurbaan. Bij succes kan worden 
besloten tot uitbreiding naar andere wijken.

Ciska Evers

SINTERKLAASFEEST IN DE OUDE TRAMREMISE  
TROK MEER DAN 600 BEZOEKER(TJES) 
Ondanks de regen was het een geweldige 
dag zaterdag 24 november. Sint Hij kwam 
vergezeld van de Pietenband naar de oude 
tramremise waar de Plan Nederland Sinter-
klaas Disco zorgde voor de nodige vrolijk-
heid. Heel de middag konden de kinderen 
met Sinterklaas en zijn Pieten op de foto.  
Tussen de festiviteiten door maakten de 
kinderen met hun ouders een ritje in de 
nostalgische oude tram. De Pietenband 
speelde ondertussen vrolijke Sinterklaas-
liedjes op de Kleiweg.

De foto’s zijn gratis af te halen bij Il Garage, 
Amethiststraat 3b, op vrijdag en zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Emiel Lops

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

Stephan Winters is een beginnende onder-
nemers en woont in de Violenstraat 14a. Hij 
is daar een acupunctuur en massageprak-
tijk gestart en geeft onder meer tai chi les, 

meditaties en chi kung. Hij heeft als doel de 
mensen verder te helpen. Stephan is te be-
reiken via info@seva-healing.nl of telefonisch  
06 48 18 46 30 (www.seva-healing.nl)

ACUPUNCTUUR EN MASSAGEPRAKTIJK



KERSTAGENDA 2012
De redactie van de Buurtkrant heeft om 
het u gemakkelijk te maken zoveel mo-
gelijk activiteiten bij u in de buurt voor 
u verzameld.  Hieronder in willekeurige 
volgorde:

Vuurwerkshow Knalshop.nl 
Op zondag 16 december om 19:00 uur 
organiseert Knalshop.nl een vlammende 
vuurwerkshow op muziek op de sportvel-
den van Leonidas aan het Erasmuspad. 
De entree is gratis. 

Speeltuin ‘’De Torteltuin’’
Op woensdag 19 december van 14:00 tot 
16:00 uur kunnen kinderen kerststukjes 
maken. De activiteiten worden afgesloten 
met kerstbloemschikken voor kinderen. 
Voor leden is deze activiteit kosteloos, 
niet-leden betalen 0,50 cent. Vooraf aan-
melden is niet nodig. Van maandag 24 de-
cember t/m dinsdag 1 januari is de speel-
tuin gesloten. Vanaf 2 januari is iedereen 
weer welkom aan de Van Enckevoirtlaan, 
tenzij het hard gaat vriezen. Dan kan  er 
geschaatst worden, want dan laten de 
mensen van de Torteltuin  het grote veld 
onder water  lopen.

Café ’t Halve Maatje
De Maya’s hebben voorspeld dat op vrij-
dag 21 december de wereld vergaat. Ge-
heel in dit thema organiseert Café ’t Halve 
Maatje een Apocalypse Feest. Op kerst-
avond 24 december is er een kerstborrel. 
1e Kerstdag is het café gesloten, maar 2e 
kerstdag vanaf 18:00 uur bent u van harte 
welkom om de kerstdagen met een drank-
je af te sluiten. Op oudjaarsavond gaat ’t 
Halve Maatje rond 20:00 uur dicht om in 
het nieuwe jaar op woensdag 2 januari de 
deuren weer te openen. 

Centrum Djoj 
Kerst is bij uitstek een feest van verbinding, 
zoals Biodanza ook een feest van verbin-
ding is. Daarom presenteert Centrum Djoj 
op zaterdag 22 december van 14:00 tot 
23:00 uur Kerstbiodanza: Kom dansen, 
eten, genieten en verbinden! Een dag 
waarbij het helemaal draait om het maken 
van verbinding met jezelf en anderen door 

Biodanza. Kijk voor het programma en 
meer informatie op de website www.djoj.
nl. 
De Gouden Snor
Maandag 24 december (kerstavond) sluit 
de keuken om 22:00 uur,  want vanaf 21:00 
uur is er live muziek. Beide kerstdagen 
evenals oud en nieuw is de Gouden Snor 
gesloten.

Albert Heijn De Wolf
Op kerstavond sluit AH de Wolf om 19:00 
uur (in plaats van 20:00 uur) haar deuren. 
1e kerstdag is de winkel gesloten, maar 
bent u 2e kerstdag nog iets vergeten voor 
uw kerstdiner? Geen nood, AH de Wolf is 
op woensdag 26 december van 12:00 tot 
20:00 uur geopend. Op oudjaarsdag zijn 
de openingstijden van 8:00 – 18:00 uur. 
Dinsdag 1 januari is AH de Wolf gesloten. 

De Oranjekerk
Op kerstavond 24 december is er om 
22:00 uur een Kerstnachtdienst met zang 
van het Oranjekerk-Buurtkoor. Op 1e 
kerstdag om 10:00 uur is er een kerkdienst 
met medewerking van de kinderen van 
de Oranjekerk. 2e Kerstdag wordt er om 
17:00 uur een kerstmaaltijd voor de buurt-
bewoners georganiseerd voor iedereen 
die graag samen met anderen Kerstmis 
viert. U kunt zich tot en met zaterdag 22 
december opgeven bij ds. Gerrit van den 
Dool, wijkpredikant van de Oranjekerk 
via e-mail (predikant@pkn-oranjekerk.nl) 
of door middel van een briefje dat u kunt 
deponeren in de brievenbus van de Oran-
jekerk. De maaltijd is gratis. Na afloop is 
er de gelegenheid tot het geven van een 
vrijwillige bijdrage. Maandag 31 december 
is er om 19:30 uur een Oudejaarsavond-
dienst.

Adventkerk
Op zowel 1e kerstdag en 2e kerstdag bent 
u van harte welkom in de Adventkerk aan 
de Minstreelstraat: 11:00 tot 12:30 uur: 
Eredienst met Bijbellezing, zang, gebed 
en overdenking. 11:00 tot 15:00 uur: Stil-
tecentrum “Open Kerk”. Voor diverse ac-
tiviteiten zijn aparte ruimten ingericht, te 
weten: Ontspannen lezen, een persoonlijk 

gebed of een gesprek met een ouderling 
of predikant. Activiteiten zijn voor iedereen 
toegankelijk. 

Lommerrijk
Op 1e kerstdag serveert Lommerrijk van 
11:30 tot 14:30 uur een Champagne-
brunch met uitzicht op de Bergse Plas. U 
wordt ontvangen met een glaasje Cham-
pagne en een canapé wildpaté, gevolgd 
door een brunchbuffet. De brunch eindigt 
met een dessertbuffet en een glas cham-
pagne. 
’s Avonds van 19:00 tot 21:30 uur kunt u 
deelnemen aan een Winter Kerstbuffet, 
dat de chef-kok heeft samengesteld. Na 
het dessert om 21:30 uur wordt u door de 
gastvrouw en/of gastheer begeleid naar 
bowling DOK 99, waar u ter afsluiting een 
uur kunt bowlen. 
Op zowel 1e als 2e kerstdag vindt er van 
11:00 tot 14:00 uur een familiebrunch 
plaats in Lommerrijk. Voor de kinderen is 
er een speciaal kinderbuffet en de kerst-
man komt de kinderen tussendoor halen 
en brengt hen naar de inmiddels befaam-
de knutselruimte waar van alles te doen is. 
Tijdens de gehele brunch zijn alle drankjes 
vanuit het Hollands assortiment inclusief. 
Meer informatie over de diverse arrange-
menten vindt u op www.lommerijk.nl. Op 
de website kunt u online een reservering 
maken of reserveer telefonisch via 010-
4220011.

DOK99
Zowel 1e als 2e kerstdag organiseert 
DOK99 een All-In Kerst Steengrill-arran-
gement voor een informele kerst. Combi-
neer twee uur steengrillen met anderhalf 
uur actief bowlen. U heeft de keuze uit de 
volgende (begin)tijden: 13:00 uur, 15:30 
uur, 18:00 uur en 20:30 uur. Maak online 
een reservering op www.dok99.nl of telefo-
nisch via 010-4220748

Restaurant San Marco
Benvenuti bij Italiaans Restaurant San Mar-
co! Op 2e kerstdag serveert San Marco 
een kerstdiner bestaande uit vier gangen 
(42,50 euro p.p.). Graag vooraf reserveren 
op 010-4182482. Bij dit arrangement kunt 

u kiezen voor een begeleidend wijnarran-
gement. Op zowel 1e kerstdag als oud en 
nieuw is het restaurant gesloten. 

Drank en Spijslokaal Lust
Kom op 2e kerstdag in Spaanse sferen 
bij Lust. Vanaf 16:00 uur bent u van harte 
welkom. Naast de normale tapaskaart met 
keuze uit 46 verschillende tapas worden er 
zes speciale kersttapas geserveerd, zoals 
wildzwijn, kangoeroe, eend en stoofpeer-
tjes. 1e Kerstdag en oudejaarsavond is 
Lust gesloten. 

Kinderboerderij de Wilgenhof
Op 1e kerstdag is de kinderboerderij ge-
sloten. Op 2e kerstdag bent u van 8:00 uur 
tot 15:30 uur van harte welkom om samen 
met de dieren kerst te vieren. Op oudjaars-
dag zijn de openingstijden van 8:30 uur 
tot 15:30 uur. Op de eerste dag van het 
nieuwe jaar is de kinderboerderij gesloten. 

DierenDokters Rotterdam Noord
Naar de DierenDokters kun je je leukste 
dierenfoto in kerstsfeer mailen. De winnaar 
ontvangt na kerst een fles champagne 
voor oud en nieuw en voor de dieren is er 
een zak voeding. DierenDokters Rotter-
dam Noord, Straatweg 44A, email: lbroe-
kaart@dierendokters.com

Atelier Galerie Fascino
Het atelier is  alle zondagen in december  
open van 12:00 uur tot 18:00 uur. Op zon-
dag 23 december is er een gezellige kerst-
markt met Glühwein etc. Giselheid Schulz, 
Atelier Galerie Fascino  www.cadeaukunst.
nl en www.fascinoglas.nl

Sportexperience in Sportcentrum 
de Wilgenring 
Op donderdag 27 december van 9:30 
tot 15:00 uur vindt in Sportcentrum de 
Wilgenring in samenwerking met de deel-
gemeente de kersteditie van de Sportex-
perience plaats. Kinderen en jongeren 
van 7 tot en met 17 jaar, die in het bezit 
zijn van een zwemdiploma, kunnen een 
dag lang kennis maken met verschillende 
sporten en hier plezier aan beleven. Naast 
de bekende sporten zoals handbal, wa-

terpolo en hockey is er ook ruimte voor 
kinderen om o.a. Kangoojumps, Zumba 
en Kickboksen te ontdekken. Kosten zijn 
2 euro per deelnemer. Inschrijven kan tot 
23 december. Voor meer informatie neem 
contact op met Mirsad Zornic via 010-
4185559. 

Doe activiteit Stichting DOCK
Ken je dat? Je bent je slaapkamer zat? Je 
dekbed is niet meer “zo zo”… die stoel is 
het ook niet echt, en je barbiepoppen en 
oude speelgoedauto’s moeten ook maar 
eens aan de kant, en weg uit die kamer in 
een doos, de zolder of de berging in. En 
dan komt het, het zeuren om een nieuwe 
kamer of spullen voor in die kamer. Pa en 
ma vinden het allemaal wel best! Hoe kom 
je dan aan nieuwe spullen die weinig kos-
ten en duurzaam zijn?
Bij de kringloop winkel en zelfs op straat 
naast containers staan regelmatig spul-
letjes, tafeltjes, stoelen, lampenkappen, 
of ander oud spul? Vies en misschien wel 
toe aan een tweede leven? Dat kan…. Een 
goed sopje, schuurpapiertje, verf, nieuw 
stofje? En het kan geweldig staan in je 
slaapkamer!
Wij gaan er mee aan de slag in de kerstva-
kantie!!! Data: 21, 24, 27, 28 december of 
2, 3, 4 januari. Van 13.00 tot +/- 16.00 uur
Geef je wel vooraf op want vol=vol, meu-
beltjes mag je na afloop zelf houden!
We vragen wel een borg van 5,- euro die je 
na afloop terug krijgt.
Vanessa v/d Waal | st. Dock | Peppelweg 
168 a | 06 284 444 37 | vvdwaal@dock.nl
Ook voor de goed geklede en gekapte 
(kerst/oudjaars)avond kunt u terecht bij 
de lokale winkeliers aan de Kleiweg en  
omstreken! 

Namens de redactie van Buurtkrant 
wensen wij  u fijne feestdagen en niet 
te vergeten: Bezoek onze nieuwjaarsre-
ceptie in buurthuis de Duikelaar, Antony 
Duyklaan 9  op vrijdag 11 januari vanaf 
17.00 uur. 

Laura Nugteren en Mirjam Fondse

HMC gaat vanuit eigen glazen huis actie-
voeren voor 3FM Serious Request

In de kantine van HMC Rotterdam (ook wel 
bekend als het Hout- en Meubileringscollege) 
is een woonkamer, die normaal gebruikt wordt 
als stylingruimte, omgebouwd tot glazen huis. 
Van maandag 17 t/m donderdag 20 decem-
ber nemen een drietal docenten plaats in het 
huis om leerling-acties te promoten voor 3FM 
Serious Request. Alle klassen worden voor de 
uitdaging gesteld om op een creatieve manier 
geld op te halen voor het doel, dat dit jaar door 
3FM wordt ingezet om babysterfte terug te 
dringen. 

Een kastje met een beschadiging of een 
plank laten zagen?
Ook zet HMC haar expertise in om geld op te 
halen. Iedereen met klein meubilair kan van 
maandag 17 t/m woensdag 19 december 

langskomen op de school op Erasmuspad 10 
in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek voor 
een advies of kleine reparaties. Ook zijn er hou-
ten kerstballen te koop en kun je zelf aan de 
slag met het maken van een vogelhuisje.  

Volg de HMC-acties voor 
3FM Serious Request op:
http://www.facebook.com/

hmcollege.rotterdam 
https://twitter.com/hmcmbovakschool 

HMC mbo vakschool voor hout, 
meubel en interieur
Het HMC, ook wel bekend als Hout- en Meu-
bileringscollege, is sinds 1929 de enige mbo 
vakschool waar alle opleidingen met hout, 
meubel of interieur te maken hebben, met on-
derwijslocaties in Amsterdam en Rotterdam. 

Door middel van professionele docenten en 
intensieve contacten met het bedrijfsleven  
worden de leerlingen opgeleid voor een  
beroep in de praktijk. Naast het regulier  
onderwijs, verzorgt het HMC ook na-, her-, en 
bijscholing voor mensen die al in de branches 
werkzaam zijn en diverse praktijkcursussen en  
deeltijdopleidingen. 

Op 20 november werd de vernieuwde 
winkel van Albert Heijn-De Wolf  of-
ficieel heropend door de voorzitter 
van de deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek, Jan Cees van Duin. Deze 
gebeurtenis had  een swingend tintje 
dankzij een optreden van de samba-
band Sambalanco. 

De supermarkt heeft een ingrijpende ver-
bouwing ondergaan. “We zijn behoorlijk 
uit ons jasje gegroeid. Daarom breiden 
we de winkel flink uit”, legt ondernemer 
Angelique de Wolf uit.
Albert Heijn aan de Kleiweg wordt al jaren 
geëxploiteerd door de zussen Angelique 
en Olivia de Wolf, en hun echtgenoten 
Wim Velthuijzen en Richard van Breuge-
len. Zij hebben ook nog een vestiging in 
Schiedam. Angelique de Wolf is dagelijks 
te vinden op de Kleiweg. “Het is een ge-
weldige plek in een fijne buurt. Klanten 
komen graag en vaak bij ons en voelen 
zich enorm betrokken bij de winkel.” Door 
de leegstaande buurpanden aan de su-
permarkt toe te voegen is Albert Heijn 
een derde groter dan eerst. Klanten heb-

ben nu meer ruimte in de winkel en veel 
meer keuze.  Angelique: “We hebben het 
assortiment flink uitgebreid. Zo verkopen 
we vers in de winkel gegrilde lekkernijen 
zoals gehaktballen en malse kippetjes, en 
ook een grotere hoeveelheid biologische 
producten.”

Albert Heijn-De Wolf aan de Kleiweg 45 
in Rotterdam-Hillegersberg is open van 
maandag tot en met donderdag en za-
terdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 
8.00 tot 21.00 uur en zondag van 12.00 tot 
20.00 uur.

GLAZEN HUIS IN DE BUURT ALBERT HEIJN-DE WOLF KLEIWEG  
VERGROOT EN VERNIEUWD Marianne Honkoop geeft op vrijdagoch-

tend power yoga, pilates en seniorenpi-
lates in Centrum Djoj. Betaalbare body en 
mind lessen die ook nog eens laagdrem-
pelig zijn. Meer info tel 06-44810467
www.mariannesportenbeweging.nl

POWER YOGA



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 9.30-12.00 uur 
(m.u.v. de vakantieperiodes) 
e-mail: info@bokrotterdam.nl

SPREEKUUR SOCIAAL RAADSMAN 
Na telefonische afspraak eenmaal in de  
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: 
28 januari 2013

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

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

ZATERDAG VAN 10.00 – 17.00 UUR

SALE 30 – 50%

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

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.

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

BIBLIOTHEEK SCHIEBROEK SLUIT VOORLOPIG NIET
Door: Eveline Meijer

Rotterdam – Bibliotheek Schiebroek aan het Kas-
tanjeplein blijft toch open. Volgens  eerdere plannen 
zou de bibliotheek aan het einde van dit jaar opge-
heven worden. Wanneer de vestiging wel definitief 
dicht gaat, is nog niet bekend. 

Er is nog geen goede centrale locatie gevonden voor 
een onbemande bibliotheek, ook wel een uitleenpunt ge-
noemd, in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. 
Daarom blijft bibliotheek Schiebroek voorlopig gewoon 
open. De bibliotheek zou, net als andere vestigingen 
van Bibliotheek Rotterdam, aan het einde van dit jaar 
de deuren sluiten, in verband met de toekomstplannen 
van de gemeente Rotterdam. Er wordt naar een nieuwe 
situatie toegewerkt met zes grote stadsbibliotheken 
en uitleenpunten in de stad. Bibliotheek Schiebroek 
dient nu als vervanging voor de vestiging in Hillegers-
berg, die sinds zaterdag 1 december opgeheven is.  

Zodra er een geschikte locatie is gevonden voor een 
uitleenpunt, wordt ook de vestiging in Schiebroek ge-
sloten. 

Bibliotheek aan huis en op school
Momenteel wordt er veel gebruik gemaakt van de 
‘Bibliotheek aan Huis’. Deze is in het leven geroepen 
voor leden die niet naar een van de vestigingen van 
de bibliotheek kunnen komen. Sinds het sluiten van de 
verschillende vestigingen is deze organisatie gegroeid 
naar ongeveer honderd vrijwilligers. De vrijwilligers vra-
gen de leden welke boeken ze willen lenen en brengen 
deze boeken naar hen toe. Ook rijdt de Bibliotheek aan 
Huis uit naar scholen, om het plezier in lezen bij kinde-
ren te vergroten. Dit kan in de vorm zijn van meerdere 
boeken naar school brengen of via de online biblio-
theek. De beide diensten werken intensiever nu steeds 
meer vestigingen van Bibliotheek Rotterdam worden 
gesloten. 

PRAKTIJK NOORD
Begeleiding bij leerproblemen
Remidial Teacher Gudrun Yildiz-van der Ceelen biedt 
op een professionele manier   individuele hulp aan leer-
lingen wanneer het niet meer vanzelf gaat.  Zij toetst 
deelvaardigheden waarover een kind moet beschikken. 
Met de uitslag biedt zij een  traject op maat aan, afge-
stemd op de mogelijkheden van het betreffende kind. 
Praktijk Noord is een particuliere praktijk in Rotterdam 
Hillegersberg voor remedial teaching (RT) en begeleidt 
kinderen op de basisschool die achterlopen, of ach-
terop dreigen te raken bij de gangbare lesstof. Praktijk 
Noord is gevestigd aan Rozenlaan 8, tel. 010-7852406, 
info@praktijknoodr.nl  (www.praktijknoord.nl)

POSTKANTOOR IN BRUNA FILIAAL SLUIT
Het postkantoor in het Bruna filiaal aan de Kleiweg 
zal eind januari worden gesloten. De reden van deze 
sluiting is niet bekend, zo ook of er een vervangende  
dienst komt. Zodra de BOK hier meer informatie over 
heeft, zullen we dit met u delen op onze website  
www.bokrotterdam.nl

GEMEENTE WIL STOP & SHOP AFSCHAFFEN

In 2013 wordt het Stop & Shop tarief gefaseerd 
afgeschaft in een aantal winkelstraten en parkeer-
garages in Rotterdamse deelgemeenten. Dat be-
tekent dat in deze straten en parkeergarages weer 
het gewone deelgemeentelijke parkeertarief geldt 
van € 1,58 per uur (€ 0,50 per 19 minuten). 

In december 2009 is in een aantal winkelstraten en 
openbare parkeergarages in de Rotterdamse deel-
gemeenten Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-
Schiebroek, Kralingen-Crooswijk en Noord een Stop 
& Shop tarief ingevoerd. Hierbij geldt tijdelijk een la-
ger parkeertarief van €  0,10  voor het eerste half uur 
parkeren, in plaats van € 0,50 per 19 minuten. Deze 
maatregel maakt deel uit van een drie jaar durend 
Actieplan Winkelgebieden en is bedoeld om een 
aantal winkelgebieden in deelgemeenten tijdelijk een 
extra stimulans te geven. Met ingang van 2013 loopt 
het Actieplan Winkelgebieden af. Daarmee vervalt in 
2013 ook het Stop & Shop tarief. Ondernemers in de 
winkelstraten en eigenaren van parkeergarages zijn 
of worden hierover geïnformeerd. Bezoekers krijgen 
via borden op straat informatie over het aflopen van 
het Stop & Shop tarief. 

De planning is dat het Stop & Shop tarief per januari 
2013 op de Kleiweg wordt afgeschaft. De BOK en de 
ondernemers betreuren de afschaffing  en hopen dat 
er alsnog een oplossing komt. 

CD MET KINDERLIEDJES
Onlangs brachten componist-saxofonist Ruud  
Bergamin en Diet van Velzel, schrijver, in eigen beheer 
een CD met gevarieerde kinderliedjes uit: De Muizen-
kleurballade e.a. liedjes. De CD wordt door Ruud en 
Diet en in een aantal winkels aan en rond de Kleiweg 
verkocht voor de kostprijs van 10 euro. 
Info: dietvanvelzel@planet.nl 
Zie ook www.dietvanvelzel.nl  


