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O P M E R K E L I J K
Een prima hangertje

Kort geleden vroeg staatssecretaris van de
Knaap aandacht voor het feit dat de aan-
spreektitels in Nederland zo weinig of hele-
maal niet meer geëerbiedigd worden.
Hij zelf voelde zich er zeer prettig bij dat hij
in bepaalde kringen ( het leger, stelletje
slijmjurken) aangesproken werd met de titel
Excellentie. Hierop volgde er een discussie
waarbij werd gesteld dat al deze titels niet
meer van deze tijd zijn, of men vond juist
dat het er de laatste tijd veel te informeel
aan toegaat in onze maatschappij.
Variërend van het bij de voornaam noemen
van de leraren op school, tot het onge-
vraagd jij-en en jouw-en. Nu kan ik mij
persoonlijk wel vinden in de laatste stelling,
ik heb mijn ouders nog nooit anders aange-
sproken dan met u, een arts is voor mij dok-
ter en geen Ferry of Kees b.v. En een
professor is voor mij ook gewoon een prof,
of indien hij dat zelf aangeeft gewoon
mijnheer. Dit geldt trouwens voor iedere
vreemde die ik ontmoet, het is mevrouw of
mijnheer, en altijd u, tot  dat men aangeeft
anders door mij aangesproken te willen
worden. Nu hoor ik een hoop mensen
alweer roepen, nou Bram dat is behoorlijk
ouderwets, en inderdaad het zal wel wat
met mijn geboortejaar te maken hebben,
maar in deze tijd waarin iedereen het heeft
over de normen en waarden van een ander,
denk ik dat een beetje beleefdere
omgangsvormen beslist geen kwaad zou-
den kunnen. Bijvoorbeeld in allerlei recla-
mes die ongevraagd aan mij gestuurd
worden, en waarin dan bijvoorbeeld staat:
‘wij hebben een prachtige aanbieding voor
jou, of deze kans mag je niet missen’.
Mis dus, voor de een of andere snotaap die
zo’n folder heeft gemaakt ben ik tot nader
order gewoon u, en niets anders. Daarom
vind ik deze staatssecretaris een excellent
knaapje, of te wel een prima hangertje. Ik
heb trouwens nog wel iets waar hij zijn
schouders onder mag zetten, de verkrach-
ting van  de Nederlandse taal door zowel
hoog als laag. Zo hoorde ik laatst een zeer
hoog-geplaatst persoon die het had over
het feit dat hij had ‘gereeën’ in een ‘rooie’
auto, i.p.v gereden in een rode auto. Ook
het woord ‘houden’ wordt te pas en te
onpas uitgesproken als ‘houwen’, nu rijmt
dat wel mooi op trouwen, maar buiten de
context van een liedje klinkt dit toch niet
echt fraai. Kijk daar zouwen (sorry zouden)
ze nu, te beginnen in Den Haag, eens op
moeten gaan letten, de juiste uitspraak van
onze mooie Nederlandse taal. Misschien
moeten we ons oor maar eens te luisteren
leggen bij onze zuiderburen, die het A.B.N.
beter lijken te beheersen dan de
Nederlanders zelf, kijk maar eens naar het
programma Tien voor Taal. Als al deze
hooggeplaatste dames en heren dat eens
zouden doen en voortaan zouden praten
over de politie i.p.v de polisie , dan
verdienen ze wat mij betreft een excellente
titel.

Bram Kleiwegt 

Kruispunt Kleiweg –
Rozenlaan: blijvend
aandachtspunt
In eerdere uitgaven van deze buurtkrant is de
gebrekkige veiligheidssituatie van het kruispunt
Kleiweg - Rozenlaan al uitgebreid aan de orde
geweest. Het begon met een renovatie die vol-
gens de gemeente de veiligheidssituatie voor fiet-
sers en voetgangers sterk had moeten verbete-
ren. Wij van de BOK dachten daar wat genuan-
ceerder over en gezien de reacties op onze
oproep deelden veel bewoners onze visie. Veel
mensen gaven ook suggesties tot verbetering
aan. Zoals beloofd zijn alle klachten en aanbeve-
lingen doorgestuurd naar de deelgemeente. Die
bleek gevoelig voor al die aandacht en heeft mid-
dels brief en actie gereageerd. Op het kruispunt
zijn al enkele verbeteringen aangebracht: het
Eneco-paaltje is verplaatst, oversteektijden aan-
gepast, drukknoppen die op gevaarlijke en/of
onlogische plekken  waren gesitueerd zijn ver-
plaatst of vervangen door detectielussen.
Hiervoor zijn we de gemeente zeer erkentelijk.
Maar we zijn nog niet helemaal tevreden. De deel-
gemeente gaf in een schriftelijke reactie aan blij te
zijn met de suggesties van omwonenden en dat
men nog verder wil met aanpassen. Echter,
zolang het kruispunt deel uitmaakte van de omlei-
dingsroute i.v.m. de afsluiting van de Irenebrug,
wilde men niet verder gaan met breken. Enkele
geplande aanpassingen: verbreding van het te

smalle eilandje voor Café “De Gouden Snor” en
een aanpassing voor de fietsers op de Kleiweg.
De BOK is inmiddels weer in gesprek over de res-
terende aandachtspunten, zoals de nutteloze
tramhalte en het gebrek aan ruimte voor fietsers
op de Kleiweg vóór de Apotheek. Ook zouden we
graag zien dat het fietsstrook vanaf de Uitweg ter
hoogte van het café stopt vóór het zebrapad.
Fietsers met rood licht blokkeren dan niet langer
de overstekende voetgangers. De drukknop voor
die voetgangers verplaatsen van het eiland naar
het trottoir. Dat voorkómt gevaarlijke situaties voor
voetgangers met kinderwagen of rollator. Het
voetgangerseiland dat de gemeente juist wil ver-
breden kan dan gewoon vervallen; mensen wach-
ten veilig op de stoep. Ook zien we graag nog
enkele aanpassingen aan (ontbrekende) marke-
ring. De deelgemeente wil een proef starten met

een bolle spiegel in de verkeerslichten zodat fiet-
sers en voetgangers in “de dode hoek” van
motorvoertuigen beter zichtbaar zijn. Voor andere
aanpassingen zoals voorsorteerruimte voor fiet-
sers die vanaf de Uitweg naar links willen, is geen
ruimte. Ook niet voor de realisatie van een roton-
de. Het kruispunt is niet recht maar heeft een
enigszins verwrongen vorm. Hierdoor leent het
zich niet voor auto’s, komend vanaf de kant van
het spoor, om linksaf de Uitweg op te gaan.
Automobilisten die dat tóch doen blokkeren door-
gaand verkeer vanaf de Rozenlaan en zorgen
onnodig voor onveilige situaties. Het kruispunt
leent zich ook niet als racebaan. Zelfs niet als alle
aanpassingen zijn voltooid. 
De komende tijd blijven we dus de activiteiten op
en rond dit kruispunt volgen.

Werkgroep spoor-
schermen houdt
vinger aan de pols!
Maandagavond 18 april hield de werkgroep
spoorschermen van de BOK een informatie-
bijeenkomst  in de Oranjekerk. Al jaren maakt de
werkgroep zich hard voor de plaatsing van
geluidsschermen langs het spoor bij de
Ceintuurbaan. Zeker sinds de geluidsschermen
langs de A20 geplaatst zijn in 2001, is de geluids-
overlast van treinen enorm toegenomen.
Met name de goederentreinen veroorzaken 's
nachts een enorm lawaai, dat in het gehele
Kleiwegkwartier te horen is. Op de bijeenkomst
lieten de 12 leden van de werkgroep zich informe-
ren over de voortgang van het traject.

Gemeentelijke projectleider, de heer A.Reverdink,
lichtte toe hoe de stand van zaken is. Ten opzich-
te van twee jaar geleden, toen de werkgroep een
brandbrief aanbood aan wethouder Van Sluis, is er
wel enige voortgang gemaakt. Zo is de gemeente
met ProRail (de beheerder van de Nederlandse
spoorbanen) begonnen aan een "ruimtelijke
verkenning". Een "eerste concept" van dit "schets-
ontwerp" had de heer Reverdink inmiddels al wel
ontvangen van ProRail, maar nog niet bestudeerd.
De bewoners kregen het deze avond dus nog niet
te zien. Van de zijde van ProRail was niemand

present, zodat de bewoners zich tevreden moes-
ten stellen met de mededeling dat de planning (de
eerste paal in 2006) nog steeds gehaald zou wor-
den. Of wethouder Van Sluis dit nog als wethouder
zal meemaken, is de vraag. Hij heeft immers in de
media al laten weten geen nieuwe termijn als
wethouder te ambiëren. De wethouder heeft wel
voor een toezegging van het ministerie van VROM
gezorgd dat in 2007 geld beschikbaar komt vanuit
het rijk. De kosten (in het kader van het Project
Mainport Rotterdam) die de gemeente nu al moet
maken, worden door het Havenbedrijf betaald,
waar Van Sluis president-commissaris van is. De
wethouder heeft zijn deel van het werk in ieder
geval gedaan! 

Op de bijeenkomst vertegenwoordigde Monique
van Winsen de deelgemeente met verve. Ze pleit-
te bij de gemeentelijke projectleider om vooral
niet een te laag scherm te plaatsen en om ook
goed contact te onderhouden met de deel-
gemeenten, waar het scherm geplaatst moet
worden. Dat laatste komt omdat de A20, spoor-
baan en halve Ceintuurbaan officieel in de
deelgemeenten Noord en Kralingen- Crooswijk
liggen en die deelgemeenten t.z.t. dus voor de
bouwvergunning moeten zorgen.

Op de avond werden nog verschillende vragen
gesteld over de luchtkwaliteit, uitbreiding van de
80 km/h zone op de A20, maatregelen aan het
spoor zelf (raildempers) en inzet van stillere loco-

motieven en wagons, maar bij gebrek aan verant-
woordelijken kon daar geen antwoord worden
gegeven. Wanneer de gemeente met uitgewerkte
plannen naar de bewoners toe komt, werd niet
helemaal duidelijk. In ieder geval zullen de plan-
nen voor vaststelling van het officiële sanerings-
programma en de verlening van de bouw-
vergunning ter visie voorgelegd moeten worden.
Wanneer met de bedrijven langs het spoor
gesproken gaat worden, bleef ook vaag. De werk-
groep zal daarom de vinger aan de pols blijven
houden! Heeft u zelf ook last van het spoorlawaai
en wilt u de werkgroep komen versterken in haar
strijd voor de aanleg van geluidsschermen? Meldt
u dan aan bij de BOK, tel. 010 - 4224445.
U kunt zich ook per e-mail aanmelden via
bew.org.kleiweg.kwar@hetnet.nl

De wegschermen staan er al, nu nog die langs het
spoor…)

Bezorgers gezocht!
De Buurtkrant kan nog een paar bezorgers gebruiken. Heeft u 7 maal per
jaar een paar uurtjes beschikbaar? En wilt u samen met 28 andere
enthousiaste buurtbewoners de krant helpen verspreiden in het
Kleiwegkwartier? Neem dan contact op met de redactie van de
Buurtkrant of de wijkwinkel, tel. 422 44 45. Of kom even langs bij de BOK,
Koraalstraat 19.

De wijk beschouwen
Op maandag 30 mei is er weer een wijkschouw in het Kleiwegkwartier.
Vertegenwoordigers van de  deelgemeente, BOK, Roteb, de werf en
uiteraard bewoners gaan dan op pad om knelpunten in de buitenruimte te
inventariseren. Wilt u hier ook een woordje in meespreken? Kom dan op 30
mei met uw fiets naar de BOK, Koraalstraat 19. De schouw begint om 9.30
uur en duurt tot 11.30 uur.

OPROEPEN:



Zeg eens wat vaker

‘NEE”?!
Aan het woord Bianca de Jong, wijkdiëtist bij
Thuiszorg Rotterdam die u op de hoogte gaat
houden van wetenswaardigheden over voeding
vertelt over wat zij meemaakt in de dagelijkse
praktijk.

Op het spreekuur zie ik steeds vaker kinderen
met overgewicht. Niet verwonderlijk, als u
bedenkt dat het aantal dikke kinderen in de afge-
lopen twintig jaar is verdubbeld! Helaas is de
kans op ‘ eroverheen groeien’ klein. Van de kinde-
ren met overgewicht, is ook als volwassene 77 %
te zwaar.
Het is dus belangrijk overgewicht op jonge leeftijd
te voorkomen. Daarom in dit artikel ruime aan-
dacht voor preventie.

Basisregels:

Het klinkt misschien saai, maar een gezonde leef-
stijl gaat gepaard met een aantal basisregels:
een gezond en gevarieerd voedingspatroon
Gevarieerd eten uit de (vernieuwde) Schijf van Vijf
is een prima uitgangspunt. Kies voor drie hoofd-
maaltijden, en eet zoveel mogelijk op vaste tijden
en een vaste plaats (tafel!) 

een vast snoepmoment
Naast de drie hoofdmaaltijden is er ruimte om
drie tot vier maal per dag iets tussendoor te eten.
Kies voor kleine, verstandige tussendoortjes,
zoals een soepstengel, rijstewafel, mini broodje,
doosje rozijnen, stukje komkommer of wortel.
Kies niet te vaak voor koek of snoep. Wilt u uw
kind toch iets te snoepen geven? Kies dan voor
een vast tijdstip van de dag en wijk daar niet van
af. Zo leert uw kind dat doorzeuren op andere
momenten van de dag geen zin heeft. Wen uw
kind ook aan het drinken op vaste tijden, bijvoor-
beeld tegelijk met het tussendoortje. Geef dran-
ken als limonade, yoghurtdrank, frisdrank en

vruchtensap niet te vaak. Hier zit namelijk veel
suiker in. Voor de tanden en het gewicht is dit
geen goede keuze. Geef liever (vruchten)thee,
water, bouillon of verdunde sappen.

voldoende beweging
Wat is voldoende? Ieder kind heeft dagelijks een
uur beweging nodig, bijvoorbeeld lopen in plaats
van met de auto naar school, buiten spelen of
fietsen. Daarnaast is het goed twee keer per week
intensief te bewegen. Denk dan aan sporten,
zwemmen of een flinke wandeling of fietstocht.
Om ervoor te zorgen dat kinderen voldoende
actief zijn, is het handig vaste afspraken te maken

over tv-kijken.
En, heel belangrijk: geef zelf het goede voor-
beeld!

Maar… dat spreekt toch vanzelf??

Tot de volgende keer! Bianca de Jong, wijkdiëtist
Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen?
Bel dan met de Voedings-VragenTelefoon van
Thuiszorg Rotterdam. Elke werkdag bereikbaar
tussen 12.30 en 13.30 uur, via  010-282 62 00.

Spetterende nieuwe
attractie in
Plaswijckpark…
Op woensdag 20 april was het eindelijk zover!
De onthulling van de allernieuwste attractie van
Plaswijckpark vond plaats op een enigszins
regenachtige dag. In afwachting van de opening
wist clown Jasper de aanwezige kinderen op
ludieke wijze te animeren. Na een welkomstwoord
van de heer C. van Heijningen (bestuurslid
Stichting Plaswijckpark) was het grote moment
daar. Niemand minder dan Joris Lutz (bekend van
Ha die Pa”) mocht de officiële onthulling verrich-
ten, waarbij tevens de naam ‘de kangaroetsjjj’,
verzonnen door de 9 jarige Dim Jobse, bekend
werd gemaakt (Joris gaf overigens in zijn ope-
ningswoord aan dat hij als kind vaak naar
Plaswijck kwam en nu aanwezig was met zijn
gezin).
De openingsrit van Joris eindigde met beide
duimen omhoog; hierna moest ook Dim ‘de prijs-
winnaar’ zijn voorbeeld volgen. Hij kwam stralend
het bootje uit! Daarna werden de andere bezoe-
kers in dit kleine rode bootje 8 meter omhoog
getrokken om daarna losgelaten te worden en
met een spectaculaire plons over het water te
stuiteren. De attractie is geschikt voor kinderen
vanaf 7 jaar met een lengte van 1 meter 25.
Plaswijckpark is gelukkig nog steeds een ‘echt’
familiepark, aldus ‘Ron van de attracties’.
We moeten echter wel regels stellen en grenzen

trekken voor wat betreft de meest geschikte leef-
tijden per attractie. Zo blijft het veilig en weet het
publiek ook goed waar men aan toe is! Uit eigen
ondervinding kunnen wij melden dat  het goed
mogelijk is om ook een beetje nat te worden wan-
neer je op het water neerkomt maar afgezien van
een tintelend gevoel in de maag is de rit erg leuk
bevonden. U kunt de kangaroetsjjj bij een bezoek
aan Plaswijckpark niet missen want hij staat aan
het begin van het park te pronken. Zie ook onze
lezersactie; t/m 31 mei 20 % korting op de toe-
gangsprijs!

… maar ook een dreigende bezuiniging
De Gemeente Rotterdam is van plan de subsidies
van familiepark Plaswijckpark met 50 procent te
verminderen. Deze ontwikkeling is een grote
bedreiging voor het park en haar personeel!
Het park zal het zonder deze subsidie erg moei-
lijk krijgen. Het korten van de subsidies staat
haaks op het voornemen van de Gemeente om
beweging bij de kinderen aan te moedigen. De
speeltuin, verkeerstuin en dierentuin (met speur-
tocht) zijn uitgelezen plaatsen om actief bezig te
zijn. De lage toegangsprijzen tot het park creëren
een laagdrempelig alternatief voor televisie, spel-
computer en bioscoop.
Plaswijckpark is een grote actie gestart om de
gemeente te laten zien dat de kwaliteiten en dien-
sten van het plezierigste familiepark van
Rotterdam zeer gewaardeerd worden door de
Rotterdamse bevolking.U kunt hiervoor een
petitie tekenen bij de ingang van Plaswijckpark!

LEZERSACTIE
Unieke aanbieding voor de lezers van

de Buurtkrant

Bij inlevering van deze advertentie krijgt 
u gedurende de maanden april en mei

20%korting
op de entreeprijs van het

plezierigste familiepark van Rotterdam!
(Max. 4 pers. per coupon) Deze aanbieding is niet geldig tezamen

met andere acties en kortingsbonnen.

Activiteiten t/m juni
Eerste woensdag van de maand vanaf april: Plaswijckpark workshop voor
volwassenen en kinderen o.l.v. Piet Kol: ex-wereldkampioen bloemschikken

t/m 30 juni: speurtocht ‘uit het ei en in de wei’

15 & 29 mei, 25 & 26 juni: frettenspeeltuin

20 april / 28 mei / 12 & 26 juni: Clown Jasper

28 mei: kinderdag (kinderen vrij entree)

10 juli: modelbotenshow

Zoekplaatje
Koninginnedag 2005 is reeds achter de rug. Voor
een ieder die besloten had dit in eigen land te
vieren werd dit over het algemeen als een leuke
actieve dag ervaren waarop veel te
beleven viel.
Ook voor alle vakantiegangers (de
mei vakantie was dit jaar bij uitstek
geschikt om een korte vakantie te
nemen voornamelijk door families
met schoolgaande kinderen) ging
deze dag ook niet geheel onge-
merkt voorbij.
Wij hebben deze keer een zoek-
plaatje gevonden uit de oude doos
waarop dit feest uitbundig werd
gevierd. Wij zijn zeer benieuwd of
er enkelen onder u zijn die zich
deze dag nog kunnen herinneren en die ons iets
kunnen vertellen over de locatie en vooral de sfeer
waarin dit jaarlijks terugkerend feest werd gevierd!
Wij hopen op een leuk verhaal vooral omdat
Nederland net een turbulente tijd achter de rug
had en de uitbundigheid van dit feest destijds niet
te evenaren was.U kunt uw verhaal opsturen naar
de redactie van de Buurtkrant, p/a Koraalstraat 19.

De winnaar kan uiteraard de beloning komen
ophalen.
Ons vorig zoekplaatje betrof de Heiligerleelaan
bedolven onder de sneeuw na een korte hevige
vorstperiode begin maart, waarbij men s´nachts
metingen deed van -20,7 °C. De koudste nacht

sinds de jaren zestig.
Er zijn 3 goede inzendingen binnengekomen
waarvan de redactie Jantien van der Kooij,
Heiligerleelaan 22, heeft uitgekozen. Zij herkende
haar eigen straat en heeft daar een lovend ver-
haaltje over geschreven. Mevr. v.d. Kooij kan in de
wijkwinkel een cadeaubon komen ophalen

Correctie op zoek-
plaatje van februari
Het initiatiefcomité Kleiwegkwartier Carnavals-
feest werd niet zoals door ons werd aangegeven
in het Rozenlaancentrum georganiseerd. De
juiste toedracht is de volgende: Het carnavals-
feest werd gevierd in de grote kantine van Brown-
Boveri aan de Ceintuurbaan, welke toen beschik-
baar is gesteld door de heer Ir. P.A. Polmann,
directeur van Brown-Boveri. Deze onderneming

was eerder op de Elektroweg gevestigd onder de
naam Electrostoom. De heer Jan van der Wal was
Prins Klei I en Hjalmar Odding deed andere
activiteiten in het kader van de Werkgroep
Ontspanning. Volledigheidshalve vermelden wij
ook dat de carnavalsviering in onze wijk helaas
niet een jaarlijks terugkerend feest genoemd mag
worden, behalve dan de jaarlijks terugkerende
carnavalsoptocht van de R.K. Basisschool
‘Tarcicius’ aan de Johan de Wittlaan.
Met dank aan de heer T.J. Gennissen die ons wist
te attenderen op de juiste feiten.

Als u een huis vindt dat precies bij u past, wilt
u natuurlijk ook een hypotheek die bij u past
De Hypotheker is daarvoor het meest aangewezen
adres.

Niet alleen om de juiste hypotheek te vinden.
Maar ook voor het kosteloos begeleiden  van het
hele koopproces. Vanaf de eerste oriëntatie tot en

met  de sleuteloverdracht. En van de taxatie tot en
met de voorlopige teruggaaf. Wat uw wensen ook
zijn, bij De Hypotheker bent u zeker van een zorge-
loos geregelde hypotheek.

U vindt De Hypotheker ook op internet:
www.hypotheker.nl

Rotterdam, Straatweg 57a-59a (noord) Tel.: 010 - 418 81 91

Jazeker. De Hypotheker.

Kleiweg 147
3051 GN  Rotterdam

Tel. winkel 010 2 850 850
Tel. postkantoor  010 4 189 723 

Openingstijden winkel: Ma. t/m Vr.
8.30 u tot 18.00 u
Za. 8.30 u. tot 17.00 u

Openingstijden Postkantoor: Ma. t/m Do.
8.30 u tot 17.00 u
Vr. 8.30 u. tot 18.00 u
Za. 8.30 u tot 14.00 u

Algemene fax: 010 2 850 730
E-mail: jwanner@wxs.nl
Internet: www.bruna.nl

ALLE AFHAAL 
PIZZA’S EN PASTA’S e 5,--



Tot de laatste dag
fluitend aan het
werk

Verschrikkelijk jammer vinden ze het. Aan het
woord zijn de Gebr. O´Neill van de gelijknamige
groente- en fruitwinkel aan de Kleiweg. 25 April
hebben zij hun zaak gesloten. 

Eerste eigen onderneming
Jim (48) en Patrick (46) zijn twee enthousiaste
jongens die eigenlijk zomaar het vak inrolden.

Jim had vanaf zijn 14e al een bijbaantje op zater-
dag en in de vakanties in een groentewinkel op
de Teldersweg. Op de Lts volgde hij de opleiding
fijnmechanische techniek en Patrick volgde de
LEAO; in de avond werd het onvermijdelijke mid-
denstandspapier gehaald. In 1978 begonnen ze,
in de recessieperiode, hun eigen zaak. Van de
vorige eigenaar konden ze de groentezaak over-
nemen. Zoals in die tijd gebruikelijk was dat het
pand, de inventaris en goodwill. Met een lening
van de bank met staatsgarantie (stimuleringsre-
geling voor ondernemers) startten zij hun eerste
eigen onderneming.

In die periode waren er veel speciaalzaken op de
Kleiweg (bloemisten, slagers, groentewinkels en
bakkers) gevestigd. Ook in de zijstraten waren in
diverse hoekpandjes kleine ondernemers te vin-
den. Het publiek deed op een andere manier
boodschappen; men had alle tijd om de dagelijk-
se boodschappen elke dag vers te halen. Vanaf
het begin liep de zaak fantastisch, het klantenbe-
stand en de omzet stegen elk jaar weer. Men
kreeg waardering voor deze jongens, hun frisse
aanpak en originele specialisaties begonnen hun
vruchten af te werpen. De broers vulden elkaar
ook aan, Patrick de creatieve man die telkens
weer nieuwe receptuur bedacht, en Jim de com-

merciële man die elke klant goed kende.

Het eurojaar
Vanaf 2000 merkten ze een terugloop in het aan-
tal klanten. De woningbezetting veranderde en de
komst van de supermarkten had merkbaar
invloed. Door uitbreiding van het assortiment met
meer gemaksartikelen zoals kant-en-klaar maal-
tijden en maaltijdsalades, en door zich te onder-
scheiden van de supermarkten bleef de omzet
nog op peil. Het eurojaar blijkt achteraf het keer-
punt te zijn geweest. De omzet loopt terug en het
personeel (“de meiden”) moet uren inleveren. 
Ook andere versspecialisten verdwijnen; dit is
niet typerend voor de Kleiweg, overal in het land
doet zich deze ontwikkeling voor. Kleine onderne-
mers moeten het afleggen tegen de georgani-
seerde bedrijven en supermarkten.

Realistisch
Na 27 jaar stoppen ze ermee, niet omdat ze dat
graag willen, ze gaan elke dag nog fluitend naar
hun werk. “Als meer dan 70 uur per week werken
niets meer oplevert moet je realistisch zijn. Hier
valt niet tegen op te werken, de ontwikkelingen
kun je niet keren. Het meest vreemde is dat we
straks niet meer onze groente en fruit uit eigen
winkel kunnen halen, maar we gaan er zeker niet

voor naar de supermarkt!” zegt Jim. 
“Erg jammer”, zeggen ook de klanten van deze
laatste groentespeciaalzaak op de Kleiweg,
“mensen nemen niet meer de moeite om van win-
kel naar winkel te gaan”. 

De winkel van Jim en Patrick is verkocht, Corry
van Corry´s dierenwinkeltje zal haar zaak uitbrei-
den. Wat Jim en Patrick gaan doen is nog niet
helemaal duidelijk, ze blijven in de AGF sector,
maar een kantoorbaan zal het zeker niet worden.

Baas van het jaar
Hun laatste dag in de winkel zullen Jim en Patrick
niet snel vergeten: “we voelden ons geliefd en het
afscheid was best emotioneel”. Veel trouwe klan-
ten kwamen met bloemen, taart, wijn, lieve en
ontroerende kaarten en nog veel meer cadeaus.
Door “de meiden”  zijn Jim en Patrick uitgeroepen
tot baas van het jaar!
Jim en Patrick willen iedereen heel hartelijk
bedanken voor alle lieve reacties. Het was
ondanks alles toch een dag waar ze met een
goed gevoel op terug kijken.

Liesbeth van Amerongen

65 jaar Bloemsier-
kunst Kouwen

Bloemsierkunst P. Kouwen en Zonen is al jaren
een vertrouwd adres voor de meest exclusieve
bloemstukken, bloemen en planten van alle sei-
zoenen. Maandag t/m zaterdag kunt u van 7.00
uur tot 18.00 uur bij deze firma terecht..
De broers Peter en John Kouwen staan samen
met 5 dames in de binderij voor u klaar om u van
dienst te zijn in een bedrijf waar service en kwali-
teit centraal staan.

Hoe het allemaal begon!
De heer Joh.B. Kouwen (opa) werd al vroeg met

een mand bloemen ‘uit venten’ gestuurd. Hij
opende rond 1928 zijn eerste winkel in het
Zwaanshals. Daarna betrok hij een winkelpand op
de Kleiweg naast het huidige parkeerterrein van
Albert Heyn.
Echter toen na 5 jaar de grootouders hun 12,5
jarig bruiloftsfeest in dit pand vierden, ‘zakte’ het
gezelschap letterlijk door de vloer. Zo kwam de
familie Kouwen uiteindelijk op Kleiweg 121
terecht, en wel op de dag voordat de oorlog uit-
brak. (8 of 9 mei 1940). Oma vond het die nacht
erg ‘rumoerig’ maar dat bleken de binnenkomen-
de Duitse vliegtuigen te zijn. Dus Kouwen bestaat
eigenlijk ruim 70 jaar? Jazeker, wij zijn de 3e
generatie.
Het huidige winkelpand is het geboortehuis van
beide broers. Wat nu binderij is, was vroeger de
woonkamer en de kelder met vazen en aardewerk
was de slaapkamer.  Hier worden de bestellingen
van exclusieve bloemstukken besproken, de
zogenaamde ‘trouw en rouwruimte’.
“Mensen zeggen het graag met bloemen, bij alle
mogelijke gelegenheden maar voornamelijk bij de
bijzondere momenten van het leven is het een
symbolische uitdrukking van gevoel. Daar willen
we graag tijd en aandacht aan kunnen besteden,
aldus Peter”.

Hoe ervaren jullie het Kleiwegkwartier?
Een goede buurt om in op te groeien. Wij hebben
als kind op de “Bergse Zonnebloem”gezeten,
aldus John. Hij kan zich nog herinneren dat de

popgroep “Luv”kwam optreden. Pal voor de deur
op een houten podium. Het liep letterlijk “storm”.
We stonden hand in hand voor de winkel omdat
we dachten dat door ’t gedrang de ruiten zouden
sneuvelen!”.

Wat geeft uw onderneming aan toegevoegde
waarde voor de Kleiweg?
Wij hebben nog veel klanten aan uit de oude tijd. 
Peter: ’60 % van onze klanten zijn bedrijven. Er is
een vaste groep particulieren waar wij aan bezor-
gen. Dat doen wij twee keer per dag. Ook zijn we
verbonden met de Fleurop-keten’. De opdrachten
lopen via de computer en de verrekening vindt via
een centrale plaats. Indien de klant dit wenst voe-
gen wij een handgeschreven kaartje toe om zo
samen met het boeket een persoonlijke bood-
schap over te kunnen brengen. Wij vinden het
belangrijk dat de winkel een goede uitstraling
heeft met een luifel en de nieuwste trends aan
bloemstukken in de etalage, Deze ontwikkelingen
houden wij via beurzen en vakbladen nauwlettend
bij maar de kwaliteit is naast de creativiteit en de
service eigenlijk onze succesformule. ‘Opa
hamerde ook altijd op kwaliteit! Daarin moet je je
weten te onderscheiden. 

Harde werkers?
Jazeker, neem nu de secretaressedag dan
maken we overuren, zo hoeven we niemand
teleur te stellen’!

Wat is jullie drijfveer voor nu en in de toekomst?
Wij gaan op dezelfde manier met volle kracht
vooruit, op naar de 100 jaar. Er is wel een nieuwe
tendens gaande van 2-verdieners die weinig tijd
nemen om te winkelen en wij willen graag ‘alles
onder één dak’. Dus neemt men ’t bloemetje van
de supermarkt mee. Maar acht… wij doen daar
allemaal wel eens aan mee’.
Onze drijfveer is om wat wij ’s morgens in kopen
’s avonds kwijt te zijn. Dat geeft een enorme kick.
Het vereist natuurlijk wel inschattingsvermogen.
Het vak is altijd in ontwikkeling. Er worden jaarlijks
vele duizenden soorten bloemen en planten
geteeld en er komen er steeds meer bij! Ook hier-
in is productvernieuwing en ontwikkeling. De
moderne jonge klant wil vaker een leuk opvallend
creatief design. Het streven naar verfraaiing en
esthetiek is bij de meeste floristen de ultieme uit-
daging en boekbinden is een boeiend
vak.Planten en bloemen hebben vaak ook een
interessante geschiedenis, dat kan gaan om
betekenis, symboliek, geur, geneeskracht, kleur,
vorm etc. Originele arrangementen en verrassen-
de verpakkingen, creatieve combinaties, daar
gaat ‘t om. Kom gerust kijken op de Kleiweg 121,
hoek Statenlaan, of laat u door ons adviseren
(ook voor de verzorging)

Irma Rimmelzwaan

Lekker genieten van
de Bergse Plassen
Het Hoogheemraadschap Schieland heeft de
afgelopen tijd flink huisgehouden in de Bergse
Plassen.

Na de baggerwerkzaamheden en het zandstrooi-
en is de waterkwaliteit van de Bergse Plassen al
verbeterd. Het water is minder troebel en het
doorzicht is op sommige plaatsen al ruim 70
centimeter. Natuurlijke oevers en visstandbeheer
moeten er vervolgens voor zorgen dat de water-
kwaliteit op peil blijft. Aan de Straatweg nabij
Lommerrijk kunt u zelf zien hoe de Bergse
Achterplas is opgeknapt. Vanaf een bankje kunt u
hier rustig genieten van het prachtige zicht op de
plas. U kunt er makkelijk met een rolstoel komen
en ook aan fietsers is gedacht. Nu nog een lekker
zonnetje en genieten maar…………

Flower & Gifts Kleiweg

Voor al uw bloemen en plan-
ten zowel binnen als buiten of
op kantoor

Bezoek ook onze website !!

Kleiweg 71, 3051 GJ  Rotterdam 010-4224964
www.flowerandgifts.nl   info@flowerandgifts.nl 

Grote sortering
Bloemen,  Groenten
en Kruidenzaden

Tabac & Gifts Kleiweg
Het adres voor:

• Rookwaren

• Wenskaarten

• Telefoonkaarten

•Tijdschriften

• Lotto Toto en 

• Staatsloten

Kleiweg 73, 3051 GJ  Rotterdam 010-4180186
tabac@tabacandgiftskleiweg.nl
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Zwembad eindelijk
PLAT!

De buurt is zeer verrast door het tijdstip
maar……. eindelijk is het dan zover zwembad
Hillegaersberg wordt gesloopt. Donderdag 7
april zijn bewoners van de Margrietlaanbuurt (die
rondom het zwembad wonen of in de straten
wonen waar het vrachtverkeer door gaat rijden
i.v.m. de sloop) uitgenodigd voor een voor-
lichtingsavond bij Lommerrijk. Hierbij aanwezig
waren: OBR, Ingenieursbedrijf Gemeente
Werken Rotterdam, Deelgemeente Hillegers-
berg, Sloopwerken Lekkerkerker Rotterdam en

vele bewoners van de wijk. Tijdens deze avond
is het plan van aanpak voor de sloop van het
zwembad toegelicht aan de hand van een pre-
sentatie. Er was gelegenheid om vragen te stel-
len. Op sommige vragen kon direct antwoord
gegeven worden maar er is ook nog verder over-
leg nodig tussen bewoners en sloopbedrijf of
tussen gemeentelijke diensten over praktische
zaken zoals:

- waar wordt de kraan over de daken
gehesen? 

Het sloopbedrijf heeft daarvoor 2 opties.

- Kunnen sommige verkeersdrempels
verlaagd worden i.v.m. zwaar vracht-
verkeer

- Kan de politie coulant optreden m.b.t.
parkeerproblemen i.v.m. tijdelijk parkeer-
verbod gedeelte Willem van Hillegaers-
bergstraat

- Inspraak van buurtbewoners m.b.t. de
inrichting van de nieuwe speelgroen-
ruimte,

Bij het verschijnen van deze buurtkrant zal het 2e
overleg tussen Deelgemeente, architect en
enkele buurtbewoners hebben plaatsgevonden.

De buurt heeft de afgelopen jaren al veel over-
last gehad door sloop en bouwprojecten. De
sloop van het zwembad zal weer voor de onont-
koombare overlast zorgen. Het vraagt van de
buurt begrip en medewerking: zoals met parke-
ren opletten dat u goed  binnen de strepen staat
zodat het vrachtverkeer ’s morgens ongehin-
derd door de straten kan rijden. Van het sloop-
bedrijf, de vrachtwagenchauffeurs, politie etc
vraagt het ook begrip en medewerking. Er was
onder de bewoners zorg i.v.m. het oversteken
van kinderen en het rijgedrag van de chauffeurs.
Het sloopbedrijf heeft toegezegd hier al afspra-
ken over gemaakt te hebben maar zij zullen er
alert op blijven. Mocht u klachten of vragen
hebben dan kunt u elke maandag en donder-
dagochtend van 9.00 – 10.00 uur naar het
spreekuur van de opzichter op de locatie. Er is
dan iemand aanwezig bij de keet voor het
zwembad. Het verslag van de voorlichtavond is
voor geïnteresseerden ook daar verkrijgbaar. Wij
hopen op een ‘veilige’ sloop en uiteindelijk fijne
speel-groenplek voor jong en oud binnen de
Margrietlaanbuurt.

Diana Heere

Jong(eren) in het
Kleiwegkwartier

Toen ik in 1993 in het Kleiwegkwartier kwam
wonen, vroegen vrienden aan mij wat ik toch
zocht in die wijk. ‘Hillegersberg, daar wonen toch
alleen bejaarden? Wat moet jij daar tussen?’ Die
opmerking van die vrienden van mij was natuur-
lijk een beetje overdreven, maar niet volledig
onwaar. Hillegersberg is altijd een deel van
Rotterdam geweest met een hoog percentage
ouderen. Maar dat is geweest. In de loop van de
jaren ‘90 zijn hier veel jonge gezinnen komen
wonen. Niet zo gek, want het Kleiwegkwartier, ja,
héél Hillegersberg is een prima plek om te
wonen en kinderen op te laten groeien. Veel
ruimte, scholen, water, rustige straten, enz. Wie

wil dat niet? Toch is zichtbaar dat deze wijk nog
niet zo gewend is aan deze demografische ver-
andering. Er zijn veel verenigingen en een groot
gedeelte van onze jeugd (zo’n 65%) is daar lid
van, maar daarbuiten zijn er nauwelijks voorzie-
ningen. En er wordt niet zoveel georganiseerd.
Voor met name jongeren tussen 12 en 18 jaar is
er in de wijk niet veel te doen. Ja, een beetje han-
gen aan de plas, of onder het viaduct van de
Rozenlaan. Maar dat gaat snel vervelen. En tja,
als jongeren zich gaan vervelen, dan ontstaat er
al heel snel overlast. Met alle gevolgen van dien. 

Overlast bezorgen aan de omgeving hoort niet.
Ook niet als je je verveelt. Maar ja, wat dan? Dit
is kort geleden onderwerp van gesprek geweest
in de wijkwinkel. De BOK, de wijkagent en de
deelgemeente hebben gezamenlijk een aantal
ideeën op een rijtje gezet. Variërend van voetbal-

toernooi en disco tot het inrichten van een hang-
plek. Alleen, de vraag is natuurlijk wat willen die
Kleiwegse jongeren zelf? Dat willen we graag
weten. Want het heeft geen enkele zin om activi-
teiten e.d. voor jongeren te organiseren, als zij
zelf andere ideeën hebben. 

Daarom wil ik de jongeren in het Kleiwegkwartier
(en natuurlijk hun ouders) vragen om met ons te
komen praten over de ideeën die jullie hebben.
Samen bekijken wat we met elkaar kunnen orga-
niseren. De zomervakantie komt er weer aan,
heerlijk 7 weken vrij, maar dan moet je wel iets te
doen hebben. Laat wat van je horen in de wijk-
winkel, Koraalstraat 19. Bel of mail anders met
de BOK, tel. 422 44 45 of
bew.org.kleiweg.kwar@hetnet.nl

Frank Nobel

INFORMATIE

Opgeknapt speel-
tuintje oogst waar-
dering!
Onderhoud van speelplaatsjes  wordt door jong
en oud gewaardeerd. Dat is te zien op het
Irisplein. Een tijdje geleden is het pleintje geheel
nieuw ingericht, voorzien van nieuwe speeltoe-
stellen, en een frisgroene mat. Het resultaat mag

er zijn. Leed het plaatsje voorheen een zielto-
gend bestaan, nu is het een verzamel- en
ontmoetingsplaats voor de jongste en iets min-
der jonge wijkbewoners. Het is er regelmatig een
drukte van belang. En dat kan je aan alle kanten
horen! Eigenlijk is het veel te klein voor die
omvangrijke zwerm kinderen. 
Namens de bewoners dank aan de mensen die
dit hebben gerealiseerd en aan de deelgemeen-
te de oproep om niet (te veel) te bezuinigen op
dit soort voorzieningen. De kinderen hébben al te

weinig (speel)ruimte. Laten we met zijn allen zor-
gen dat datgene wát er is schoon heel en netjes
blijft. Het zou helemaal mooi zijn als volgend jaar
de groenvoorziening wat wordt opgefleurd met
wat bloeiende flora…

Ciska Evers

SCOUTING
MOVOGROEP ORGA-
NISEERT ZEILDAG
Scouting MOVOgroep bestaat 60 jaar. En dat
wordt gevierd met een spetterende zeildag. Op
zaterdag 21 mei staat de MOVOgroep, een
scoutinggroep voor meisjes, in het teken van
allerlei activiteiten, zoals zeilen, pannenkoeken
bakken op houtvuur en een reuze skippybalrace.
Verder kunt u gebruik maken van een echte

watertaxi die u vanaf de Weissenbruchlaan naar
de botenloods aan het Prinsemolenpad vaart. 
Aan het Prinsemolenpad staan leiding en ook
jeugdleden om u informatie te geven en te laten
zien wat er ’s zaterdags gebeurt tijdens de bij-
eenkomsten. En door zelf mee te doen met één
van de activiteiten kunt u een klein beetje proe-
ven van “het scoutinggevoel”. 
En er is voor ieder wat wils, want al vanaf de leef-
tijd van 5 jaar kunnen kinderen bever worden.
Bevers spelen in het fantasiehuis “Hotsjietonia”,
elke zaterdag van 12.45 tot 14.00 uur. Meiden
van 7 – 11 jaar worden kabouters genoemd en
maken avonturen mee in het fantasieland

“Bambilie”. Vanaf 11 jaar geen fantasie meer,
maar nog wel elke week lol. Dan wordt er gezeild
in een van onze vier zeilboten en worden er vele
andere activiteiten ondernomen. Een keer in de
4 jaar zijn deze zeeverkenners te vinden op
grote internationale kampen. 
Kom met eigen ogen bekijken wat er allemaal
nog meer te doen is op de zeildag. U bent van
harte welkom tussen 11.00 en 16.30 uur. U kunt
ons vinden aan het Prinsemolenpad, vanaf de
Prins Bernhardkade het bruggetje over. Op de
grasvelden links van u staat de koffie en limona-
de klaar en liggen onze vletten te wachten.

OLDTIMERDAG
K L E I W E G

Zondag 5 juni wordt een dag volop gezelligheid
en bekijks. De Ondernemersvereniging Kleiweg

organiseert een spetterende oldtimerdag op de
Kleiweg, waar iedereen aan kan deelnemen.
De Borgward club en auto’s van het merk NSU
en CITROËN hebben al ingeschreven.
Vele winkels zullen op deze zondag open zijn.
Heeft u een oldtimer? Schrijf dan in om op zon-
dag 5 juni uw bolide te showen aan geïnteres-
seerden. Dit oldtimerspektakel is geheel in het
teken van de jaren ’60 t/m ’80. Naast het bezich-
tigen van oldtimers is er: LIVE muziek, Rodeo-rij-
den, kinderattracties, limonadefietsen, vertoning
van ambachten en nog veel meer.

Programma:
11.00 uur: Verzamelen 
12.00 uur: Puzzelrit oldtimers Hillegersberg /
Schiebroek. Het startschot wordt gelost door
Frans de Jong, algemeen directeur van COR-
RECT
13.00uur: Opstellen oldtimers op de Kleiweg

vanaf 13.00 uur: Verkiezing ‘de mooiste
oldtimer & uitslag prijsvraag’

In de week voor de oldtimerdag worden er
activiteiten georganiseerd door de ondernemers
van de Kleiweg met daarin een prijsvraag waar-
van de prijzen op 5 juni worden uitgereikt.
Komt u samen met ons er een sprankelende dag
van maken?

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Corry’s

dierenwinkel Bergpolderplein 2-3,

Tweewieler Centrum, Kleiweg 167 & MM Store

Rotterdam, Kleiweg 30.

Inschrijven is mogelijk t/m 21 mei as.

Voor meer informatie of direct aanmelden:
Corry Toxopeus, telefoonnummer: 06-14560192
of e-mail: toxopeus@euronet.nl


