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Opmerkelijke bevalling!
Dertig jaar buurtkrant, 360 maanden van
nieuws en wetenswaardigheden van het
Kleiwegkwartier verzamelen en vervolgens
trachten dit ongeveer zes maal per jaar op een
leuke en leesbare manier bij de lezers thuis te
bezorgen. Ik heb de eer! gehad om ze bijna allemaal tot stand te zien en voelen komen, de een
was zo gepiept en de ander was een avonden
lange bevalling. Ik herinner mij nog het tijdperk
van voor de computer, dat heeft echt bestaan
hoor, het tekstverwerkerloze tijdperk, stukjes
werden handgeschreven of getypt aangeleverd.
Vervolgens was diegene die het best, of het
minst slecht, kon typen de pineut om alles over
te typen op een schrijfmachine. En dan begon
het echte knippen en plakken met schaar en lijm
met de ruwe pagina op de lichtbak, het was
constant schuiven, inkorten of juist iets langer
maken van stukjes tekst, en het op de kopieermachine vergroten of verkleinen van de koppen
en foto’s. Dit alles tot er een keurige pagina op
de lichtbak lag. Was de gehele krant op die
manier voltooid, dan ging deze naar een bedrijf
die hier films van maakte en deze gingen vervolgens naar de drukker en hoera weer was de
krant daar. Waarna de meeste redactieleden
opgewekt op de fiets sprongen want na al dit
werk moest hij wel gelezen kunnen worden, dus
hop bezorgen die handel. Dat de krant best
goed gelezen werd / wordt merkten we wel als
hij per ongeluk eens te laat of niet bezorgd
werd; dat kregen we meestal snel op ons brood.
Ook de politiek reageerde diverse malen op
stukjes in de buurtkrant, dit varieerde van
schouderklopjes tot aan dreigementen om de
subsidie in te trekken, om zo het voortbestaan
van de krant onmogelijk te maken. Gelukkig is
het zover nooit gekomen, er zitten er blijkbaar
toch altijd een paar tussen die wel in het bezit
zijn van enige hersencellen. Oeps! Nu had ik me
zo voorgenomen om voor deze ene keer eens
aardig te zijn tegenover de politiek. Maar helaas
Bram kan het toch niet laten, Sterker nog zo is
Bram ontstaan, als een gevolg van een aanvaring met diezelfde politiek. We hadden als BOK
weer eens een stevig verschil van mening met
de deelgemeente en met de Coolsingel, alwaar
Bram Peper opdat moment de scepter zwaaide.
Ik besloot om hierover een lekker pittig stukje te
schrijven, maar gezien mijn functie in het BOK
bestuur leek het mij verstandig omdat niet onder
mijn eigen naam te doen, en daar werd opeens,
na een zeer korte zwangerschap, Bram Kleiwegt
geboren. Dat beetje min of meer anoniem tegen
de dingen aanschoppen beviel eigelijk wel en
zo ontstond de rubriek opmerkelijk, geschreven
door Bram, waarbij soms ook Neelie wel eens
om de hoek kwam kijken. Ook heeft Bram jr. nog
een tijdlang zijn eigen feuilleton gehad in de
rubriek uit de wijkwinkel. Eigenlijk zijn mijn
schrijvers-, redactielid-, bezorgersjaren ongemerkt voorbij gevlogen, en dit komt hoofdzakelijk door de leuke sfeer die er altijd binnen de
redactie, alle(n) amateurs en vrijwilligers,
bestond. Dit ondanks het altijd nijpende tekort
aan redactieleden, het continu moeten roepen
om kopij, en het eeuwige gevecht tegen de
deadline. Redactieleden, gastschrijvers, fotografen, enz. en niet te vergeten bezorgers van al
die jaren, chapeau hiervoor. En natuurlijk ook u
wijkbewoner, de lezers van deze krant bedankt,
als Bram het voor het zeggen had op naar de
volgende dertig jaar, desnoods op het internet
als digitale krant, maar altijd daar om de belangen van het Keiwegkwartier te behartigen.
Bram Kleiwegt
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Wie wonen er in het Kleiwegkwartier?
Met deze Jubileumuitgave vieren we het 30 jarig
bestaan van de BOK en van het feit dat de krant
30 jaar een afdruk is geweest van het wonen en
leven in het Kleiwegkwartier. Maar welke mensen
lezen onze krant? Wie wonen er in het
Kleiwegkwartier?
In de afgelopen 30 jaar is onze wijk qua uiterlijk
weinig veranderd. De meeste huizen zijn uit de
jaren dertig of van vlak na de oorlog. Hier en daar
zijn wat open plekken opgevuld met nieuwe
woonblokken, maar het
karakter van oude degelijkheid is gebleven.
Toch is er meer veranderd dan op het eerste
gezicht lijkt. Dit is meer
het gevolg van verandering van de maatschappij in het algemeen dan
een direct gevolg van
veranderingen in onze
wijk.
30 jaar geleden stonden
er 10.179 inwoners geregistreerd en 3.743 woningen. Gemiddeld 2,7
bewoner per woning.
Begin 2005 stond het
aantal inwoners op 7661.
Terwijl het aantal woningen licht steeg tot 3787.
Gemiddeld 2,02 bewoners
per
woning.
Kleinere huishoudens
dus en ook een gevolg
van de voorkeur voor een
groter woonoppervlak.
Tijdens een rondje collecteren door de wijk werd
snel duidelijk hoe dat in praktijk is gegaan: Smalle
panden die voorheen apart bewoond werden zijn
samengetrokken tot 1 woning Hierdoor heeft hetzelfde huis vaak 2 voordeuren, een enkele keer 3.
De bewoners geven gul, maar helaas maar aan 1
deur.
De huidige bewoners willen geen tijd meer steken
in regelmatig bezoek aan speciaalzaken, daardoor zijn veel detaillisten verdwenen. Treuren om
hun vertrek heeft weinig zin, door ons veranderde
winkelgedrag hebben we daar zelf voor gekozen.

De leegstand van de winkelpanden aan de
Kleiweg is een bekend probleem; we besteden
er regelmatig aandacht aan in deze krant.
Vertrokken zijn de slagers, de groenteman, diverse boutiques, kruidenieren.
Een aantal designwinkels en zonnestudio’s zijn
gekomen (en weer gegaan), maar het echte dorpse karakter is wel verdwenen. Er zijn wel supermarkten voor teruggekomen, maar dat is toch
anders. Sommige winkeliers hebben hier een sta-

biele basis. Onze lezers houden van bloemen en
zijn altijd wel in de weer met klussen en tuinieren.
De lokale doehetzelf zaak doet goede zaken, en
de dierenwinkel is bezig met uitbreiding. Helaas
heeft de dierenliefde een keerzijde: hondenpoep
wordt in deze wijk als groot probleem geoormerkt
en terecht. ’s Avonds in het donker is het oppassen voor halfverstopte bolussen. Toch is dat niet
nodig. Er zijn hondentoiletten aanwezig, maar niet
iedereen laat zijn viervoeter daar gebruik van
maken. Blijkbaar moet de opruimplicht eerst ingesteld worden voordat de straten normaal begaanbaar worden.

30 jaar Sint Franciscus Ziekenhuis
in het Kleiwegkwartier
In 1965 ontstond de gedachte aan nieuwbouw
voor het toen nog aan de Schiekade gevestigde
SFG. De oude accommodatie aan de Schiekade
bood nauwelijks perspectief voor het almaar toenemende aantal opnames en verpleegdagen.
Dr. A.B.J. Graafland, in de jaren 1968 tot 1977,
algemeen directeur van het ziekenhuis, was de
stuwende kracht achter de nieuwbouw aan de
Kleiweg.
Het was zijn voorstel om het vroegere Xerxes terrein aan de Kleiweg te bestemmen voor de nieuwbouw van het Gasthuis. In de loop van 1969 werd
het terrein als bouwlocatie door de gemeente
goedgekeurd. Wel waren er twijfels over de kwaliteit van het terrein, maar die werden toen als
onbetekenend weggewuifd. Pas veel later zou het
Gasthuis geconfronteerd worden met het feit dat

de belendende grond een te hoge concentratie
giftige stoffen bevatte, waardoor het noodzakelijk
was om het drinkwaterleidingnet door stalen,
ondoordringbare buizen te vervangen. Een
poging van de gemeente om het terrein alsnog te
bestemmen voor de opslag van uitgebaggerd vuil
uit de stadssingels wist de Gasthuis-directie in
1985 met succes te verijdelen. Uiteindelijk werd
de grond in 1986 bestemd tot terrein van het Golf
Centrum Rotterdam.
Op 31 juli 1972 werden de eerste palen geslagen
door de vertegenwoordigers van de drie geledingen in het ziekenhuis, namelijk de voorzitter van
het bestuur, de voorzitter van de medische staf en
de moeder-overste.
(lees verder op pagina 3)

Het percentage allochtonen is de laatste 10 jaar
met ongeveer de helft toegenomen. Van 13,8
naar 21,0 % van de totale bevolking. In onze wijk
voornamelijk Surinamers en Noord Mediterranen.
Hillegersberg had altijd een zweem van sjiek:
“wonen op stand”. Nog steeds is het inkomensniveau rond de 8 % boven het landelijke gemiddelde en zeker hoger dan dat van de gemiddelde
Rotterdammer. 65-70% van de beroepsbevolking
is middelbaar of hoger geschoold. Slechts 1-2%
van de beroepsbevolking heeft langer dan 3 jaar
een werkloosheidsuitkering. Hieruit blijkt dat
Hillegersberg Zuid en dus
ook het Kleiwegkwartier
voldoet aan het imago van
de “rijkere buurt” zeker in
vergelijking tot andere
Rotterdamse gebieden.
De wijk is wel verjongd in
meerdere
opzichten.
Percentage 65+ is met
ongeveer 25% afgenomen
ten opzichte van 10 jaar
geleden. Aantal kinderen is
hetzelfde gebleven, maar
de gemiddelde leeftijd is
wel gedaald. Aantal kinderen van 0 tot 5 jaar groeide
ongeveer 10% terwijl het
aantal kinderen in de leeftijdsgroepen van de basisschool juist afnam. Zijn het
juist deze gezinnen die uit
de
wijk
vertrekken?
Kinderen 12 tot 18 jaar bleven in aantallen ongeveer
gelijk. Jaarlijks verhuizen
ongeveer 1100 mensen in en uit Hillegersberg
Zuid. Ongeveer 125 verhuizen binnen de wijk.
We hebben eigenlijk een gewone wijk, met gewone mensen die gewoon werken en gewoon elke
week naar de supermarkt gaan. Ze houden van
bloemen en klussen regelmatig aan hun woning.
Heel gewoon eigenlijk; en misschien dáárom zo
bijzonder…
Ciska Evers

COLOFON

Over deze jubileumkrant
De BOK bestaat in september 30 jaar. Voor de
redactie van de buurtkrant in ieder geval reden
genoeg om met een speciale jubileumkrant te
komen. En dan ligt deze speciale jubileumkrant
ineens bij u op de mat of in de brievenbus. De
redactie heeft er hard aan gewerkt en heel wat vrije
uurtjes besteed aan redactievergaderingen, overleg
met de drukkerij, interviews, bezoeken aan winkeliers en ondernemers, bedenken van onderwerpen,
maken van foto's, schrijven van teksten, corrigeren
van teksten en opmaak. Kortom heel veel werk dat
wij met veel plezier hebben gedaan. De redactie
hoopt dat u, de lezer van de Buurtkrant, met veel
genoegen deze jubileumkrant zult lezen. En……
bewaar 'm goed want zo'n omvangrijke krant krijgt u
maar eens in de 30 jaar!
Dank aan alle adverteerders en personen die een
redactionele bijdrage hebben geleverd aan deze
speciale jubileumkrant.
Speciale dank aan de vrijwilligers die de Buurtkrant
in de wijk rondbrengen, zij hebben het extra zwaar
gehad met deze dikke uitgave.
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Van Nostalgie naar Noviteit
Kleurentelevisie is al lang een bekend verschijnsel, het is voor iedereen iets vanzelfsprekends.
Dat geldt zeker voor mobiele telefonie en personal muziekspelers zoals mp3 spelers. We vinden
rechtstreeks uit de ruimte ontvangen beeld en
geluid al niets bijzonders meer. En wat te denken
van reparaties in de ruimte aan de space shuttle
Discovery. Toch was het pas in 1962 dat intercontinentale uitzendingen te ontvangen waren via, de
toen nog zwart-wit, TV. Met behulp van de satelliet
Telstar 1 werden toen kortegolf programma’s voor
het eerst wereldwijd uitgezonden.
Teletekst bestaat al zo’n 30 jaar, het kwam in de
jaren ’70 van de grond; het huidige teletekst
bestaat uit honderden pagina’s waarvan de
bekendste het weerbericht, schiphol vluchtinformatie, valuta informatie (voor de euro zijn intrede
deed), en scheepvaart berichten. En natuurlijk de
actuele nieuwspagina’s.
De videorecorder werd ook ongeveer 30 jaar
geleden ontwikkeld, na een aantal jaren werd
VHS uiteindelijk de wereldstandaard. Iedereen
heeft de gemakken ervan wel ervaren; even op
het andere net een film opnemen, of tijdens je
vakantie toch die ene aflevering van die serie niet

GEDICHT
Die goeie ouwe Kleiweg
hoeven missen. De doorbraak van de video
kwam pas echt met de videotheken.
In de jaren ’70 is ook de videocamera ontwikkeld,
van aanvankelijk zwart-wit heeft het zich ontwikkeld tot een professionele kwaliteit in kleur met
een goede geluidskwaliteit. Nu worden alle oude
video’s weer op DVD overgezet, want DVD is al in
de helft van alle huishoudens een gewoon
gebruiksvoorwerp en de oude afspeelapparatuur
is alweer achterhaald.
Ongeveer 26 jaar geleden kwam de geluids-CD
op de markt en heeft zo langzamerhand de vinylplaatjes verdrongen. Hoewel, vooral in de wereld
van de DJ’s en echte muziekliefhebbers het oude
vinyl nog steeds de voorkeur heeft. Op rommelmarkten zijn ze nog steeds een gewild artikel.
Draagbare telefonie is begonnen met het ATF
systeem, dit was een nauwelijks draagbare kist
van 10 kg die vooral in de zakenwereld in gebruik
was. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar
in die tijd was het heel modern dat je onderweg
op die manier bereikbaar kon zijn. Tegenwoordig
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heeft bijna iedereen vanaf basisschool leeftijd een
mobieltje, met of zonder camera, en wordt er heel
wat ge-sms’t en bellen we ons helemaal suf met
bluetooth en polyfone ringtones.
De fax, de tekstverwerker, de homecomputer; het
zijn allemaal ontwikkelingen die de laatste dertig
jaar zijn ontstaan. En dan hebben we het nog niet
gehad over de breedband internet verbindingen,
de breedbeeld tv, digitale camera’s, pda’s en
mda’s, HDTV, platte beeldschermen en maritieme elektronica.
Voor diegenen die nieuwsgierig zijn naar wat in de
tijd van opa en oma modern was, of wie juist wil
weten wat de laatste ontwikkelingen zijn op het
gebied van personal audio en home cinema,
heeft het Kleiwegkwartier heel wat te bieden.
Het Rotterdams Radio Museum, Ceintuurbaan
104, elke middag geopend.
TV-Video Museum, Ceintuurbaan 111, elke middag geopend.

Als je al die oude namen leest
komt alles je weer helder voor de geest.
En daarbij denk je dan het meest
aan hoe gezellig de Kleiweg is geweest.
Men kende elkaar, er werd gegroet,
iets wat men nu zo gauw niet meer doet.
Maar waar je dan maar aan wennen moet
en de herinnering doet je toch goed.
Als ik dan even stil sta
bij de start van het I.K.
denk je, ‘waar is de tijd gebleven’
en wat hebben zij veel van zich gegeven.
Oom André van der Louw was jullie favoriet
wat hij beloofde, vergat hij niet.
Een buurthuis werd voor jullie een idool
‘t werd uiteindelijk de Bilderdijkschool.

Computer Museum, Ceintuurbaan 125, open
tijdens winkeltijden.

Hier was men thuis, blij dat men het had
Als je er binnenkwam, merkte je dat.
Daar kreeg men ruimte, smeedde een band
en zo kwam toen de BOK tot stand.

Op zaterdag 22 oktober een open dag
Maritieme Electronica, Ceintuurbaan 111 van
10.00 – 17.00 uur.
Op zondag 6 november een grote ruilbeurs van
radio, televisie, video en zendapparatuur,
Ceintuurbaan 104 van 11.00 – 16.00 uur.

Zij doen het daar niet slecht
veel mensen kunnen er met hun vragen
terecht.
En wat zij doen is helemaal écht
omdat men waarde aan mensen hecht.

Liesbeth van Amerongen
John Hokke:
John woont al 30 jaar in de Heiligerleelaan: “Het
is een goede buurt en de straat is vaak betrokken
bij allerlei activiteiten. Het grote pluspunt van
deze wijk is dat je met de fiets overal dichtbij
zit, zoals de mooie polder Zestienhoven waar ik
regelmatig heen fiets”.

Geduld en begrip doen hen sieren
en er is nu een jubileum te vieren.
Dan wens ik, wat ik gaarne doe
De BOK een lang en gelukkig leven toe!
Piet Overhand
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‘30 jaar St. Franciscus’ (vervolg van pagina 1)
Eind 1975 was de bouw voltooid en kon de ingebruikneming van het nieuwe Gasthuis worden
voorbereid. Op de vroege morgen van 16 december 1975 werden de 263 patiënten die nog in de
gebouwen aan de Schiekade werden verpleegd,
naar de nieuwe behuizing getransporteerd: een
spectaculaire operatie die met hulp van personeel en materieel van de G.G. en G.D. en van het
Korps Geneeskundige troepen van de
Landmacht onder politie-escorte werd uitgevoerd. Om tien uur ’s ochtends waren alle patiënten op de nieuwe locatie gearriveerd en begon
het ziekenhuisbedrijf op volle toeren te draaien.
Op de vierdag van Sint Franciscus, 4 oktober
1976 celebreerde de bisschop van Rotterdam,
Mgr. A. J. Simonis, een Heilige-Eucharistieviering
in het kader van de kerkelijke opening van het
Gasthuis. Op 14 oktober 1976 verrichtte H.K.H.
Prinses Beatrix de officiële opening door de
ondertekening van een oorkonde en de onthulling
van het beeldhouwwerk ‘de Zonnevogel’.

Ondanks de ruime planning van het nieuwe ziekenhuis en de inspanningen van alle betrokkenen
om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen,
zou ook de nieuwbouw aan de Kleiweg nooit loskomen van architectenbureaus en aannemers.
Het grillige krachtenspel van de gezondheidszorg
eiste ook in de nieuwbouw voortdurend aanpassingen en zelfs uitbreidingen. Vooral voor de poliklinieken in de laagbouw begon de behuizing al
snel te knellen. Voor de integratie van nieuwe
voorzieningen zoals eerstelijns verloskunde en de
inrichting van een afdeling spoedeisende hulp
was geen ruimte. Oktober 1990 werd begonnen
met de uitbreiding van de polikliniek. Eind 1991
kon de eerste bouwfase in gebruik worden genomen.
Anno 2005 wordt er nog steeds ge- en verbouwd
aan het SFG: Het renovatietraject loopt van 2003

tot 2008 en kent verschillende onderdelen.
In april 2003 heeft zuster Raymunda het startsein
gegeven door het slaan van de eerste paal.
Met de oplevering van een vernieuwde centrale
hal en de afdeling dagbehandeling is de eerste
fase van het lange termijn huisvestingsplan afgesloten. In de nabije toekomst staan onder andere
een vernieuwing en uitbreiding van het OK-complex, een verplaatsing en vernieuwing van de
intensive care en een verbouwing van de spoedeisende hulp op het programma. Ook worden de
polikliniek, verloskamers en de verpleegafdelingen gerenoveerd en opent het SFG in 2006 de
deuren van een buitenpolikliniek in Berkel en
Rodenrijs. Ketenpartners bouwen met het SFG op
het terrein van het ziekenhuis. Stichting De
Stromen heeft de bouw van een verpleeghuisunit
van 60 bedden in voorbereiding. Ook wordt, in
overleg met de huisartsen, de komst van de huisartsenpost Sophiahof voorbereid. In de periode
2005 – 2008 worden onderdelen van de polikliniek aangepakt, zodat zij voldoen aan nieuwe
inzichten in de poliklinische zorg.
Bron honderd jaar SFG.
Zusters verlaten Rotterdam en het
Sint Franciscus Gasthuis
Toen Pater Hubertus Kusters het oude gasthuis in
1892 oprichtte verzorgden vijf zusters van de
Congregatie der zusters Augustinessen de zieken. In 1960 was hun aantal tot 120 gegroeid.
Door de jaren heen hebben de zusters met hun
harde werken een belangrijke bijdrage aan de
patiëntenzorg en de groei van het ziekenhuis
geleverd. In december 1995 nam Zuster
Raymunda afscheid van het SFG. Zij was de laatste Augustines werkzaam in het Gasthuis.
In 2005 verlaten alle zusters Augustinessen het
klooster aan de Kleiweg in Rotterdam. Ruim honderd jaar zijn de zusters nauw bij het Sint
Franciscus Gasthuis (SFG) betrokken geweest.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 26 mei jl. is
stilgestaan bij de jarenlange betrokkenheid van
de zusters. De opkomst tijdens de feestelijke middag was groot. Niet alleen ongeveer 50 zusters
Augustinessen woonden de dienst en de receptie
bij. Ook de Bisschop van Rotterdam, de voorzitter
van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
en vele oude bekenden van de zusters waren
aanwezig. Het afscheid valt veel zusters zwaar.
Door de jaren heen zijn zij altijd betrokken gebleven bij het ziekenhuis en bleven de zusters actief
in het ziekenhuis. Zo was een groot aantal nog
altijd betrokken als vrijwilliger bij de kerkelijke vieringen in het SFG.
Liesbeth van Amerongen

Meegroeien met het Kleiwegkwartier
30 jaar Buurtkrant, 36 jaar Kleiwegkwartier.
De Buurtkrant staat voor mij synoniem aan de
BOK, de in de loop der jaren actieve en geregeld
ook succesvolle bewonersorganisatie van het
Kleiwegkwartier. En ik voel me met huid en haar
verbonden met datzelfde Kleiwegkwartier. Ik
woon er sinds 29 mei 1969, toen mijn ouders verhuisden naar de Emmalaan, tegenover de bootjes van de OWV. Als ik terugdenk aan die ruim 35
jaar word ik haast een beetje weemoedig; want
wat is er niet allemaal verdwenen en gesloten?
Ik was toen 7,5 jaar oud en moest dus naar de
lagere school. Dat werd de Wilhelminaschool in
de Margrietstraat. Het hoofd van de school, de
heer Batelaan, overleed in mijn eerste schooljaar
en werd toen opgevolgd door de heer Slot.
Andere leraren die ik me nog kan herinneren
waren de meesters Meijler en (Henk) Batelaan,
zoon van het hoofd en in 2003 ook al overleden
en juffrouw Swen, woonachtig in Schiebroek.
Klasgenoten uit die tijd Gertjan Born, René Spittel,
Mark Berghout, Hans Bijl, Nieske Noordam,
Annelies van de Ree en Margreet Sikma (allebei
nu nog woonachtig in het Kleiwegkwartier),
Marijke van Loon, Ernst Peek en Sandra van de
Willik. De laatste huisjes aan de Ringdijk hoek
Erasmussingel werden, evenals het stationsgebouw van station Kleiweg, gesloopt. Het
Melanchtonpark werd aangelegd.

ambulance ging ik naar het Bergwegziekenhuis,
ook al gesloten. Mijn moeder werd opgewacht
door vrienden met de mededeling dat ik nog niet
dood was maar wel flink bloedde. Een tactvolle
medewerker van het ziekenhuis wist, toen mijn
moeder telefonisch naar mijn lot informeerde, te
melden dat er net iemand dood was binnen
gebracht. Maar gelukkig voor haar en mij betrof
dat een ander.

Naar de kerk ging ik in de Nassaukerk, in 1989
gesloten en gesloopt. Predikant was ds. Van de
Wal en met diens zoon Jacques raakte ik al snel
bevriend. Vooral tijdens de vakanties speelden we
dagen achter elkaar tafeltennis in de kelder van
de pastorie aan de Statenlaan 50. Andere vriendjes uit de buurt waren Henry de Moor, ook al een
domineeskind, en Romke van Veen. Met zijn drietjes poften we aardappelen op het Arolsenplein,
op het hoekje van de Schiebroeksesingel richting
de plas.

Het winkelbestand verschilde nogal. Ik kan me
nog kruidenier De Gruyter herinneren, waar nu De
Gouden Snor zit, en de komst van de RADAR, de
voorloper van de EDAH. De paardenslager op de
Uitweg, drie fietsenmakers, het Uitbeijerse-concern, Boekhout bloemsierkunst en boekhandel
Libro. Bij Van der Vaart moest ik ooit als 13-jarige
pantyís voor mijn moeder halen, kleur Misty ,
maat 40. De oude verkoopster vroeg me of het
voor mij zelf was, ik kon wel door de grond zakken. Lang haar was toen ook bij jongens mode en
de oude vrouw was blijkbaar niet echt bij de tijd,
zullen we maar zeggen.

En voetballen natuurlijk, voor de Melanchtonschool bij de Ringdijk. De drie bomen die er nu
staan werden toen nog ondersteund door palen,
die ons doel vormden. Aan het begin van de
Paasvakantie in klas 3 werd ik aangereden toen ik
zonder uit te kijken de Ringdijk overstak. Per

Ergens in klas 6 of 7 werd ik lid van de padvinders, de dr. John Mott-groep. Die kwam toen bijeen in een jeugdgebouwtje van de Hervormde
kerk, De Smidse aan de Straatweg, op de plek
waar Engelen Heere stond. Akela was de legendarische mevrouw De Koning van de Juliana van
Stolberglaan 11. Iedereen kende haar van de bolderkar waarmee ze oud papier ophaalde. Na de
scouting voetbalde ik vijf jaar bij DOS í32 (ook al
verleden tijd) aan de Duijn van Maasdamweg.
Een groot talent is er niet aan mij verloren gegaan
maar mijn teamleider Van der Valk wist jaren later
nog te melden dat ik een verwoestend schot in de
benen had. In een wedstrijd tegen de
Schiebroekse aartsrivaal Unicum aan de
Hazelaarweg scoorde ik ooit met een enorme uithaal vanaf de middenlijn. Met windkracht 8 mee,
dat wel.

(lees verder op pagina 5)
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Bestuur van de BOK: Wie zijn
het en wat doen ze?
Begin dit jaar is er een nieuw
bestuur van de BOK aangetreden.
In een onlangs gehouden interview
stellen de leden zich aan u voor:
Camiel Coremans is één van de
twee nieuwelingen in het bestuur en
heeft het meteen geschopt tot voorzitter. Hij is lid geworden om de wijk
van een andere kant te leren kennen en wil zich inzetten voor het
handhaven van de leefbaarheid. Iris
Dirks heeft de functie van 2e voorzitter en onderhoudt allerlei externe
contacten. Iris heeft in het bestuur
plaatsgenomen omdat ze op die
manier nieuwe contacten wil
opdoen en vooral wil opkomen voor
de belangen van de bewoners.
Oudgediende John Hokke is alom
bekend in onze wijk. Hij is al een Het bestuur van de BOK, v.l.n.r. Camiel Coremans, Iris Dirks, John Hokke
jaar of 7 bestuurslid en bekleedt
momenteel de functie van penningmeester én
elk bezighouden met hun eigen speciale ondersecretaris. Bovendien is hij de fotograaf en regelwerp: geluidsschermen langs het spoor, verneef van de redactie van deze krant.
keersveiligheid, behoud groenvoorziening, noem
maar op. Ook de redactie van de Buurtkrant is in
Wat dóet het bestuur?
feite een werkgroep.
Het bestuur van de BOK verzorgt de externe conHet bestuur zorgt als overkoepelend orgaan dat
tacten naar deelgemeente, andere bewonersorhet een eenheid blijft, ondersteunt de werkgroeganisaties en instanties en is daar ook het aanpen en organiseert zo nodig nieuwe groepen.
spreekpunt voor. De bestuursleden zijn naar buiHeeft het zin?
ten toe heel actief, wonen vergaderingen van de
Jawel! Er zijn wel degelijk resultaten: Aanvraag
deelgemeente bij, zijn alert op nieuws uit de offivan een milieuvergunning van de RET voor de
ciële kanalen, de ‘informele wandelgangen’ en
nachtstalling van tientallen bussen in de remise is
vangen geluiden van de straat op. Zij zien toe of
afgewezen. Dat scheelt per dag heel wat verer door instanties adequaat wordt gereageerd op
keersoverlast en de daarbij behorende dieseluitvragen van bewoners en werkgroepen van de
stoot. We hebben in het Kleiwegkwartier al
BOK. Zij komen meteen in actie als het nodig is
genoeg roetdeeltjes van de snelweg te verweren doen dus heel veel.
ken. Daarom is men ook aan het onderhandelen
Verder is het bestuur vooral facilitair bezig voor de
over het verlengen van de 80 km zone voor de
verschillende werkgroepen binnen de BOK. De
A20. Het bestuur heeft inspraak in de plannen
totale organisatie bestaat uit ongeveer 60 persorond de renovatie van de riolering. Maar men let
nen, verdeeld over diverse werkgroepen die zich

ook op dagelijkse zaken: graffiti,
losliggende tegels, zwerfvuil en verwaarloosde plantsoenen.
Bestuursleden kijken dus ook met
een “andere blik” als ze over straat
gaan. Ze letten op signalen van
bewoners over criminaliteit en andere ongemakken: zo is de bedelaar bij
de supermarkt momenteel weer verdwenen en worden anonieme aangiftes over hennepplantages meteen
doorgegeven aan de wijkagent. Voor
de bewoners zijn ze het aanspreekpunt voor de meest uiteenlopende
zaken. Daar wordt goed gebruik van
gemaakt: Mensen komen in de wijkwinkel met een doos bankafschriften
onder de arm met de vraag van
“help, wat moet ik ermee!”. Of men
begint een babbeltje over het ontbreken van een zebrapad of een kapotte stoeptegel.
Wat vooral blijkt is dat ze er alle drie veel plezier in
hebben. Terwijl het toch een intensieve hobby is:
Er wordt 2 tot 3 avonden per week tijd in gestoken. En dat geheel op vrijwillige basis. Net zoals
de leden van de werkgroepen krijgen ze geen
financiële vergoeding. De enige betaalde krachten binnen de BOK zijn de opbouwwerker en de
administratief medewerker, beiden met een
beperkt aantal uren.
U als bewoner kan de BOK helpen door buurtsignalen door te geven en/of actief zitting te nemen
in het bestuur of een werkgroep. Vele schouders
maken licht werk. En we willen allemaal dat de
wijk blijft zoals die is. Daar moeten we wel wat
voor doen!

Ciska Evers

Mevrouw van Kleef:
Ik woon hier al 60 jaar, dus
het zal wel goed zijn

Tweewielercentrum

Kleiweg

Gecertiﬁceerd Bovagbedrijf

urtkrant
en de Bu
t de BOK
er
te
ci
li
Fe
leum
jarig jubi
met het 30

Tweewielercentrum Kleiweg
Kleiweg 167
3051 GP Rotterdam

T (010) 418 39 64

Straatinterviews
Van Slingeland en de Groot
De families Slingeland en de Groot wonen al
30 jaar in het Kleiwegkwartier. Ook zij vinden
het erg dat er steeds winkels verdwijnen en
dat de winkels te lang leeg staan. Vroeger
waren er wel 12 slagers. Nu is er zelfs geen
groenteboer meer en de zorg is dat er straks
ook minder drogisterijen komen. Als er een
winkel weggaat komt er een shoarma zaak
voor terug. Ze vinden het ook jammer dat lijn
6 weg is. Het is nu veel ingewikkelder om in
de stad te komen.
Marjolein Hilbrandie
Marjolein woont sinds 2 jaar in de
Lisbloemstraat. Daarvoor woonde ze in
Schiebroek (in de Pintostraat). Ze vindt het
prettiger in het Kleiwegkwartier. Vooral de
gezelligheid onderling. Zo worden er straatfeesten georganiseerd en zijn de buren er
altijd voor elkaar. Ze vindt het ook erg leuk om
de buurtkrant te krijgen en leest graag wat er
in de omgeving gebeurt.
Mevr. Van Oudenallen
Mevr. Van Oudenallen doet samen met haar
dochter boodschappen op de Kleiweg. Ze
woont met plezier in de Baroniestraat. Ze
vindt het een nette buurt, al gaat het wel wat
achteruit. Ze vindt het jammer dat voor de vertrekkende winkels, zoals de visboer, de slagerijen en de groenteboer alleen maar kappers
en nagelstudio’s terugkomen.
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“Gangmaker” Joop
Zijlaard begon in het
Kleiwegkwartier!
Het interview speelt zich af in de gezellige ambiance van het restaurant van Joop Zijlaard “Kaat
Mossel”. Joop glundert als hij de meegebrachte
foto ziet waarop Joop een wedstrijd op een
hometrainer fietst samen met ex-wereldkampioen
honkballen Hamelton Richardson. De foto is
genomen op Jeugdland in 1979, gaat van hand
tot hand en brengt ons terug naar de goede oude
tijd, dezelfde tijd waarin Joop eigenaar was van
café de Gouden Snor op de Kleiweg.
Joop Zijlaard, geboren in Reeuwijk begon ooit als
autoplaatwerker en spuiter in het bedrijf van zijn
vader in de Philips Willemstraat. Overdag werkte
hij bij zijn vader; ’s avonds in de horeca. In 1973
liet hij zijn oog vallen op het leegstaande pand
van de Gruyter, in de volksmond Piet de Dief
genoemd. Het pand stond al heel lang leeg en de
kelder stond onder water. Joop wist dat hij het
pand redelijk goedkoop in zijn bezit kon krijgen
en toog naar de Gruyter in Den Bosch. Na de
aankoop werd de kelder leeggepompt; het bleek
om rioolwater te gaan; nadien heeft er nooit meer
water in gestaan.
De mooie oude tegeltjes verdwenen achter de
lambrisering en de koffiemachine werd verkocht.
Joop richtte het café in met veel Tiffany lampen en
oude koffiemolens. Joop, op dat moment aankomend gangmaker, was in 1970 zijn eerste zaak (El
Barco) begonnen. Hij had ongelooflijk veel connecties en een neus voor publiciteit. Iedereen zag
hem rijden op zijn motor. De Gouden Snor, dus
ook de Kleiweg, werd op de kaart gezet en alle
bekende sportmensen kwamen naar Joop. Vooral
op donderdagavond na het trainen stonden de
spelers van Feyenoord, Sparta, Xerxes, Excelsior,
Schiebroek en Hillegersberg in rijen voor de deur
om iets te eten en vooral om een biertje te drin-

ken. Adverteren was niet meer nodig.
In 1986 begon hij schuin aan de overkant met de
croissanterie.
Na 19 jaar met veel plezier zijn café te hebben
gerund zag Joop een verschuiving ontstaan
omdat het havengebied in het centrum (nu de
Oude Haven) een horecavergunning kregen.
Joop zou Joop niet zijn als hij daar niet gelijk in
sprong en begon liefst met 5 zaken in de stad. Nu
bezit hij alleen nog de naast elkaar gelegen restaurants Kaat Mossel en Jan Huygen. De reden
dat Joop de overige restaurants heeft verkocht is
dat hij graag met vast personeel werkt dat hij
goed kent. De meesten werken al 10 tot 15 jaar bij
hem.
Joop is het Kleiwegkwartier trouw gebleven. Hij
vindt dat het een nette buurt is waar de mensen
elkaar kennen. Het gezin Zijlaard heeft er vele
jaren gewoond (in de Prinses Margrietlaan en de
Philips Willemstraat). Joop bezit er nu nog enkele
panden en is trots op de croissanterie van zoon
Ron en schoondochter Ineke, die dit jaar met hun
broodje filet Americain de AD test hebben gewonnen.
Joop de gangmaker
Op de vraag aan Joop wat hij nu het leukst vindt
is het antwoord eenvoudig. Joop is van beroep
gangmaker, of dat nu op de wielerbaan is, in zijn
restaurant of waar dan ook.
Hij voelt zich een rijk mens omdat de hele familie
gezond is en omdat ze allemaal goed met elkaar
omgaan. Hij is trots op zijn kleinzoons die al fietsen (kinderen van Ron die zelf nooit heeft
gefietst). De oudste zoon Nickey is 9 jaar en fietst
voor het kampioenschap van Nederland. Als de
speaker meldt dat hij een neefje is van tante

Joop Zijlaard samen met ex wereldkampioen honkballen Hamilton Richardson fietsend op Jeugdland in Ahoy in 1979.

Leontien zegt hij: ”maar opa is ook bekend hoor”.
Hij heeft voor Nickey een speciale racefiets laten
maken en rijdt het hele land door om er bij te zijn.
Voor een wedstrijd van 12 minuten rijdt hij helemaal naar Steenwijk. Daar wil hij straks (hij zegt te
gaan stoppen op zijn 65e ) meer tijd voor hebben.
Hij geniet van de opmerking van zijn jongste
kleinzoon Michael als die tegen oma zegt als hij
even staat toe te kijken in plaats van te fietsen:
“Oma, ik had toch even pauze”.
Hij denkt met veel plezier terug aan de jeugd van
zijn zoons die op zaterdagochtend in de Gouden
Snor de aardappels en uien stonden te schillen
en saté mochten bakken voor een aantal klanten.
Joop wordt gesteund door zijn vrouw Ans, die volgens hem lichter is dan hij maar veel gewicht in
de schaal legt en er voor zorgt dat hij niet doordraaft. Joop is groot geworden door het geven
van service en zijn motto ‘eerlijk duurt het langst’.
Hij rijdt nog steeds de derny en heeft 1560
overwinningen behaald en is in het bezit van het
wereld uur record.
De publiciteit heeft hem geholpen. Het succes
van schoondochter Leontien heeft er nog een

schepje bovenop gedaan. De familie Zijlaard is zo
langzamerhand een bekende familie.
Joop is er trots op dat hij in de week dat het interview plaatsvond het eerste boek over Gerrie
Kneteman mocht uitreiken aan diens vrouw.
Afsluitend met een heerlijk glas witte wijn, onder
het toeziend oog van Kaat, stellen we vast dat het
een goed idee is om na het afsluiten van zijn carrière een boek te schrijven over zijn leven als
gangmaker.
Joop, de gangmaker met stropdas of met helm,
op de wielerbaan of in een van zijn restaurants, of
als de padras familias van zijn gezin heeft nog
heel veel te vertellen!
Geer Meershoek

Bewoner aan het woord
John woont sinds 1927 in Bloemenbuurt 1, in dezelfde
straat en hetzelfde huis. Zijn hele levensgeschiedenis
ligt dus in deze wijk: “Ik heb hier zoveel meegemaakt, ik
ga hier niet weg”, zegt hij.

‘Meegroeien met het Kleiwegkwartier’ (vervolg van pagina 3)
Tegenover ons huis aan de Emmalaan woonde in
een woonboot een wat zonderlinge figuur: Klok.
Hij leek zo weggelopen uit het legendarische
NCRV-programma Showroom en leefde daar
zonder gas, electriciteit en stromend water. Mijn
moeder zorgde af en toe voor hem. Een
Tupperware-bak met erwtensoep zette hij ooit op
zijn kolenkachel en kwam half gesmolten weer
terug. Dat soort moderne materialen kende hij
niet. Op moeders verjaardag vroeg ze hem wel
eens binnen en vertelde hij mooie verhalen over
vroeger, toen zijn vader nog de visrechten van de
Achterplas had en dat hij in de deftige tijd van de
Emmalaan wel eens bij de dienstbodes werd onthaald op een sigaar en een glas cognac.
Mijn vrouw Cecile Roozenbeek (van de Bergse
Linker Rottekade) leerde ik kennen tijdens catechisatie in de Nassaukerk; in 1985 trouwden we
daar ook. We gingen wonen in een bovenhuis aan
de Baroniestraat, voor 300 gulden per maand. Al
snel bleek het een sloopwaardige doortochtwoning te zijn. Het hele huis stond scheef, de bakstenen zaten soms los in de muur. Ik deed via de
BOK mee aan de realisatie van de nieuwbouwplannen. Dat had nog heel wat voeten in de
aarde, maar uiteindelijk lukte het ze met de hulp
van opbouwwerker Ron Koevoets (een hele
goeie) om wethouder Vermeulen zover te krijgen.
We vroegen de onbewoonbaarverklaring aan en
kregen zo een verhuispremie van 4500 gulden.
Dat waren mijn eerste activiteiten voor de BOK. Ik
was als afgestudeerd jurist in economisch barre
tijden een jaar werkloos en werkte als vrijwilliger in
de wijkwinkel. Een leuke tijd. Ik herinner me bijvoorbeeld nog een staking van de Industriebond
FNV bij Brown Boveri op de Elektroweg. De wijkwinkel was het actiekantoor waar men zich moest
laten registreren als staker. Dat leverde een hoop
geld op voor de BOK.
Onze oudste zoon werd geboren in Eudokia aan
de Bergsingel. Zowel die geboorteplek, zijn eerste huis en de kerk waarin hij gedoopt werd zijn in

een paar jaar tijd gesloopt; wel erg veel om te verwerken voor een tere kinderziel.
Ik werd jeugdouderling in de Nassaukerk en later
moderamenlid (dagelijks bestuur) en raakte zo
betrokken bij de pijnlijke sluiting van die kerk en
het Samen op Weg-proces met de Oranjekerk.
Nog steeds ben ik dankbaar voor de verhuizing
naar de Rozenlaan, het is er goed toeven. Ik werkte mee aan de Tot je dienst-diensten, kerkdiensten die al zeker 20 jaar op een speelse en creatieve manier de Boodschap verwoorden. Ik raakte bevriend met koster Steven de Jong, de bijzonderste inwoner van het Kleiwegkwartier wat mij
betreft.
In de Duizendschoonstraat betrokken we een
huis van Stapel die in 1929 zelf het blok had
gebouwd. We kregen er nog een dochter en een
zoon en hadden het er goed. Toen we van vrienden onze huidige woning aan de Prins Frederik
Hendrikstraat kregen aangeboden konden we
geen nee zeggen; zo veel ruimte was toch wel erg
aantrekkelijk.
Op 12 november 1996 werd ik lid van de deelgemeenteraad en bleef zo dus betrokken bij de BOK
en ons Kleiwegkwartier. Met een aantal collega’s
schreef ik een notitie voor de gemeenteraad met
de vraag om meer aandacht voor het
Kleiwegkwartier. Sinds 2001 ben ik dagelijks
bestuurder welzijn en economie en kan mij ook in
die positie inzetten voor de belangen van het
Kleiwegkwartier. Voor de winkeliers wisten we
een subsidieregeling los te peuteren bij de stad
voor verbouwingen, we deden ons best voor de
nieuwe AH-supermarkt en kwam er een bijdrage
voor evenementen voor de ondernemersvereniging. Ik bezocht Opzoomeractiviteiten en de drie
basisscholen en kwam geregeld over de vloer bij
de speeltuin in het Melanchtonpark. Ik voel me
bevoorrecht zo ontzettend veel leuke en gedreven
mensen te hebben leren kennen. Het is niet altijd
even makkelijk maar wel heel erg boeiend.
Anton Stapelkamp
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Olga Remmerswaal, Thuiszorgcentrum Minervalaan

‘Sociale contacten toen
kenmerkend voor Kleiwegkwartier’
De thuiszorg is ook al 30 jaar
actief in het Kleiwegkwartier. Olga
Remmerswaal, zorgteammanager bij
Thuiszorgcentrum Minervalaan van
Thuiszorg Rotterdam werkt sinds 1979
voor de thuiszorg in deze wijk. We halen
met haar herinneringen op van zo’n 30
jaar geleden.
‘Ik ben op het thuiszorgcentrum de ‘laatste
der Mohikanen’, alle andere collega’s uit
de beginjaren zijn al weg’, vertelt Olga. ‘In
1975 is het begonnen met de KMG,
Katholieke Maatschappelijke Gezinsverzorging. Leidster Marian de Weger
startte in haar eentje in een klein kamertje
aan de Statenlaan. Ze ging in het
Kleiwegkwartier klanten en medewerkers
werven.’ Olga startte zelf in 1979 bij KMG.
‘In dat jaar groeiden we al het pand uit en
hadden zo’n 100 klanten. We zijn verhuisd
naar een winkelpand aan de Adrianalaan in
Schiebroek. Ik was leidster gezinsverzorging, zo
heette dat in die tijd. Ik moest de juiste klant en
medewerker aan elkaar koppelen en deed zelf
de sollicitatiegesprekken bij medewerkers thuis.
Eens in de twee maanden ging ik bij klanten op
bezoek voor bijvoorbeeld begeleiding, verwijzingen of financiële dingen. Eigenlijk is het wat
nu zorgcoördinatie heet. Daarnaast ging ik ook
wel naar de klant als die in het ziekenhuis lag en
ik ging naar begrafenissen van klanten.’
Een roeping
De KMG gaf geen verpleegkundige hulp volgens Olga: ‘Wij verleenden verzorgende en
huishoudelijke hulp aan gezinnen en langdurige
hulp aan chronisch zieken. De hulp aan jonge
gezinnen werd vooral gedaan door jongere

mensen, omdat dat vaak een hele werkweek
was. De zorg met kortere uren werd gedaan
door getrouwde vrouwen waarvan de kinderen
naar school gingen. Veel helpenden kwamen
ook uit het Kleiwegkwartier en wilden hun medebewoners graag verzorgen en het naar hun zin
maken. Ze zorgden vaak ook buiten de werkuren voor hun cliënt en gingen bijvoorbeeld ’s
avonds wat eten brengen. Het was voor hen een
soort roeping. Met de wijkverpleging, een aparte organisatie Kruiswerk, was een nauwe
samenwerking. Elke maand hadden we wijkoverleg met alle thuiszorgorganisaties in de
wijk.’ Olga vond het Kleiwegkwartier in die jaren
een apart soort dorp tussen de omliggende wijken. ‘De bewoners waren rustig en netjes, de
huizen moesten piekfijn in orde zijn. En er waren
vele sociale contacten en sociale controle.’

Kerstviering met klanten
Olga kan zich nog veel medewerkers en
klanten uit die tijd herinneren. Ze noemt
bijvoorbeeld Greet Wouters, haar vader
had een groentewinkel dus velen kenden
haar. ‘En Willy van Ingen, die kon je ’s
avonds laat nog bellen om te helpen. Ik
kwam in die tijd veel bij klanten thuis, daardoor kan ik er veel herinneren, zoals
mevrouw Gehrels die een hele grote poppenverzameling had en mevrouw Gouzij
uit de Koraalstraat, die altijd voor het raam
zat en veel bezoek kreeg.’ Ook herinnert
Olga zich de heer Robart in verband met
de kerstviering: ‘In het winkelpand vierden
we jaren achtereen kerst met klanten. Dan
gingen een paar medewerkers zo’n 15
klanten met de auto thuis ophalen. In het
pand stonden de tafels met kerstversiering
klaar. De leidsters zorgden voor lekkere
bowl met wijn - want daar werd iedereen
lekker vrolijk van - en mandarijnen, tulbanden
en zo. Steevast lazen we het kerstverhaal en
zongen kerstliedjes begeleid door de heer
Robart met z’n gitaar.’
‘Tja, die tijd komt niet meer’, zegt Olga.’Met plezier denk ik eraan terug. Ik kan wel zeggen dat
die eerste jaren de plezierigste waren in mijn
thuiszorgloopbaan.’
Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam is nog steeds werkzaam in
het Kleiwegkwartier. Onze locatie is thuiszorgcentrum Minervalaan, Minervalaan 44. Wilt u
informatie bel ons: tel. 010- 282 6040. Of kijk op
onze site: www.tzr.nl

Olga Remmerswaal

Straatinterviews
Mevr. Goosse
Mevr. Goosse van de Prins Bernhardkade
vindt het jammer dat er zoveel winkels verdwijnen. Ze gaat nu meer naar Hillegersberg.
Ze mist vooral de oude handwerkzaken en
de lingeriezaken zoals b.v. de Kroon. Ook
het grote verloop van cadeauwinkels vindt ze
jammer. Nieuwe winkels zijn vaak snel weer
dicht. Mevr. Goosse woont al 44 jaar in het
Kleiwegkwartier en heeft hier altijd met buitengewoon veel plezier gewoond. Ze vindt
het nog steeds prettig op de Kleiweg. Ze is
ook erg blij met de Buurtkrant en leest hem
graag.

Ronald Jansen
Ronald Jansen woont op de Kleiweg. Hij
vindt het een leuke buurt, maar vindt dat het
verkeer veel te hard rijdt. De oversteekplaats
bij de bloemenzaak is slecht verlicht. Verder
vindt hij het jammer dat de Kleiweg is
gesplitst in twee delen. Je komt niet zo gauw
aan de andere kant als je er niet beslist moet
zijn. Dat er voor de vertrekkende winkels een
bank in de plaats komt in plaats van b.v. de
Hema (waar sprake van zou zijn geweest)
vindt hij erg jammer.

Angela van Beatycentrum Angela
Angela woont niet op de Kleiweg maar heeft
als ondernemer uiteraard wel een mening.
Angela vindt dat er subsidie moet komen
voor jonge ondernemers. Dit wordt in andere
wijken wel gedaan en dat trekt jonge enthousiaste mensen aan. De huren zijn te hoog en
het opknappen is voor rekening van de huurder. Daarom is het voor veel starters niet te
doen.

-JFTCFUI$PVWSFVS
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Van Electrostoom naar ABB
voor het personeel, een bloeiende personeelsvereniging, een ondersteuningsfonds voor medische
en sociale ondersteuning, een hulpkas voor steun
aan instellingen voor geestelijk en lichamelijk
gehandicapte kinderen en een eigen spaarfonds
voor het personeel. Een dienstverband van 40 tot
50 jaar was geen uitzondering.
De oliecrisis in 1973 en de teruglopende economie
die daarvan het gevolg was, dempten de (bouw-)
activiteiten tot eind jaren ’70. In 1984 werd besloten
tot een haalbaarheidsonderzoek naar een complete nieuwbouw. Eind 1986 werd er verhuisd naar
een geheel nieuw complex aan de Maarten
Meesweg in de Alexanderpolder. In 1988 fuseerden
Brown Boveri en het Zweedse Asea, sindsdien heet
het bedrijf ABB b.v. (Asea Brown Boveri).
Met dank aan Marco Moerland ABB b.v.

Als een
groot bedrijf
vertrekt
levert dat
veel ruimte
op...
De toen nog onafhankelijke gemeente
Hillegersberg - die pas tijdens de tweede wereldoorlog door Rotterdam zou worden opgeslokt wilde Electrostoom wel binnen haar grenzen hebben. De naam Electrostoom was in 1910 afgeleid
van het telegram-adres dat uit de activiteiten electrotechniek en werktuigen voor stoomopwekking
(stoom geen stroom!) was samengesteld. De
Electroweg is bij de bouw van de panden in 1914
ontstaan aan een zijpad van de Kleiweg.
In de ruim 70 jaar dat het bedrijf in het
Kleiwegkwartier was gevestigd heeft het een hoop
bouwstof doen opwaaien.

Liesbeth van Amerongen

Het gebied tussen Electroweg en Baroniestraat, met links het ‘moderne’ personeelsgebouw. In dit pand is nu een kleinschalig
bedrijfsverzamelgebouw gevestigd. Rechts daarvan staan nu appartementen en maisonettes (1999).

met hun 30 jarig bestaan

De A20 moest toen nog worden aangelegd……….. Bovenin de foto, tussen Ceintuurbaan en Prins Frederik Hendrikstraat is nu
o.a. Correct gevestigd. Op de hoek van Ceintuurbaan en Electroweg, is nu Eef en Huub gevestigd.

In 1965 dreigde de fabricagecapaciteit te klein te
worden en werd er uitgekeken naar uitbreidingsmogelijkheden. En zo werd in 1968 een fabrieksgedeelte met constructie- en tekenbureau geopend
aan de Ceintuurbaan. In 1971 werd de oude montagehal van de Machinefabriek Spronk aan de
Ceintuurbaan aangekocht en toegevoegd aan de
fabricagecapaciteit. Bij het totale complex kwam in
1972 ook nog het vroegere terrein van de
Rotterdamsche Steenhouwerij met de opstallen.
In 1972 werd de naam Electrostoom gewijzigd in
Brown Boveri Nederland BV.
Electrostoom is altijd een prettig en sociaal bedrijf
geweest met voorzieningen zoals zomerhuisjes

Kleiweg Hillegersberg Zuid
feliciteert de Bok

Het eerste pand bestaande uit kantoor, fabriek en
magazijn werd gebouwd naast Basisschool “de
Bergse Zonnebloem”. In februari 1930 werd een
nieuw kantoorgebouw aan de andere zijde van de
Electroweg in gebruik genomen. Het was modern
en ruim en zou voorlopig een behoorlijke uitbreiding
van de staf kunnen huisvesten.
Met de depressie van de jaren ‘30 en de daaropvolgende tweede wereldoorlog kwam een periode van
relatieve rust op het gebied van bouw- en verbouwactiviteiten voor het bedrijf.
In 1952 werd een modern personeelsgebouw (met
een ruime kantine/feestzaal, nodig in verband met
de groei van het personeelsbestand en de personeelsvereniging) in gebruik genomen. Rechts daarvan werd een fraaie dubbele toegangspoort, die
toegang gaf tot het bedrijfsgedeelte, opgetrokken.
Vier jaar later, in 1956, werd de laatste hand gelegd
aan een nieuw groot fabrieks- en magazijngebouw,
eveneens aan de Electroweg. In 1958 werd het kantoorgebouw uitgebreid met een derde verdieping
en in 1963 werd een complete vleugel aangebouwd. In de kelder was ruimte voor het grote aantal fietsen waarmee men destijds naar het werk
ging. Veel werknemers kwamen uit Schiebroek dat
toen een gewilde nieuwbouwwijk was, maar ook uit
oudere wijken zoals het oude Noorden, Blijdorp en
Crooswijk.

Ondernermersvereninging

Het eerste pand naast Basisschool “de Bergse Zonnebloem”. Op deze locatie staat nu een appartementencomplex (1997).

8

Buurtkrant

30 J ARIG JUBILEUM

BOK en Buurtkrant: 30 jaar samen
In de periode van 1975 tot 2005 is de wereld gigantisch veranderd. Een kleine terugblik op de afgelopen dertig jaar aan de hand van
de gebeurtenissen die de voorkant van de landelijke krant haalden, de lijst is niet compleet en willekeurig samengesteld: Lockheed
affaire met Prins Bernhard, Koningin Juliana draagt de troon over aan Beatrix, de abortuswetgeving, decembermoorden in Suriname,
demonstraties tegen de kernwapens, ongeluk bij kerncentrale in Tsjernobyl (1986), ontvoering Freddy Heineken, Joop den Uyl overlijdt in ’87, Nederland Europees voetbalkampioen in ‘88, de Berlijnse muur valt in 1989, Mandela komt weer vrij na 27 jaar ballingschap, Rusland verandert onder leiding van Gorbatsjov, de Bijlmerramp, de grenzen in Europa verleggen zich door staten die zich
vrij maken van het communistische bewind, Millenniumwisseling, de aanslagen op het World Trade Centre in New York, het overlijden van diverse leden van het Koninklijke huis, de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Een ieder zal zijn eigen herinneringen hebben aan de afgelopen dertig jaar.
De muziek bestaat uit hardrockers, New Wave en
Rasta’s en natuurlijk de onvergetelijke muziek van
ABBA. Op televisie keken we naar de volgende
programma’s: Charlie’s Angels, Muppetshow,
Stiefbeen en zoon met o.a. acteur Paul Storm,
Stratenmaker op Zee Show, J.J. de Bom Voorheen de Kindervriend, Toppop met Ad Visser
en Penny de jager. Rages uit de jaren ’70 zijn er
ook volop, wie herinnert zich deze nog? Streaken
-flitsen, Klikklak-balletjes, Skippy-ballen, Lolo-ballen, Smurfen, Roots - schoenen waarbij je een
beetje achterover loopt en fleurige blouses en
plateauzolen, ook voor mannen!
In het Kleiwegkwartier zijn er op kleine schaal in
30 jaar tijd ook veel dingen veranderd. De mensen zijn afstandelijker geworden, vindt men. Er
zijn bewoners die zich hebben georganiseerd
onder de ‘paraplu’ van de bewonersorganisatie
en die op buurtniveau het nodige voor elkaar hebben gekregen. Want als je het in je eigen buurt
niet eens voor elkaar kunt krijgen, hoe moet het
dan op wereldniveau?
Hierna volgt een korte en ongetwijfeld niet volledige terugblik op het ontstaan van de bewonersorganisatie en de Buurtkrant. Voor een compleet
historisch beeld, en om zelf in de archieven te duiken, kunt u altijd terecht bij de BOK tijdens de
spreekuren van de wijkwinkel.
De prille jaren ’70 in Rotterdam

In 1974 kwamen een groep Kleiwegkwartierbewoners bij elkaar, op initiatief van Wil van
Harskamp. Het waren mensen met diverse kerkelijke en maatschappelijke achtergronden. Maar ze
hadden één ding gemeen: zij vonden dat er iets
moest gebeuren aan de achterstand in de wijk
wat betreft algemene voorzieningen. De mensen
van de oprichting waren o.a. Ank Tuijnenburg,
Dirk Klamer en Dick Carlier. Voor hen gold dat zij
actief waren in hun eigen straat en actief rond
wijkbehoud; het zorgvuldig omgaan met gebouwen en groen die karakteristiek zijn voor onze

omgeving. Andere leden van de initiatiefgroep
misten vooral algemene voorzieningen voor
ouderen en kinderen in de wijk. Er was geen peuterspeelzaal, er was niets voor kinderen en tieners, er waren geen gezellige ontspanningsactiviteiten ´s avonds en er was ook geen ‘eigen’
buurthuis om de gewenste activiteiten in onder te
kunnen brengen. Onder begeleiding van Ruud
van Doorn, een te hulp geroepen welzijnswerker,
kreeg de groep meer gestalte.

ook gesteund door de winkeliersvereniging) met
evenveel succes werd herhaald.
De eerste krant

Besloten werd om met iets concreets te beginnen.
In 1975 werd bekend dat het Melanchtonpark zou
worden aangelegd. De oude huizen langs het
Erasmuspad waren op twee na allemaal gesloopt
en de huisjes op de hoek zouden ook weg moeten. ‘Doodzonde’ vond de initiatiefgroep! De
leden besloten zich te gaan bemoeien met de
plannen. Er kwamen bijeenkomsten met de ontwerpster van de plannen en de wijkraad vond het
goed dat er ‘inspraak’ zou komen. Daarna
gebeurde er van alles! Scholen werden benaderd, kinderen mochten tekenen hoe zij hun
eigen speelplaats in het park wilden inrichten, en
er werd actie gevoerd tegen de sloop van de laatste twee huisjes aan het Erasmuspad. Kort en
goed, het Kleiwegkwartier kwam in beweging.

een uitvloeisel van de bewonersavond was de
werkgroep Buurtkrant. De eerste buurtkrant verscheen in mei 1976. Thom en Gemma Gennissen
waren de starters van de buurtkrant. De oplettende lezer zal nu zien dat 30 jaar buurtkrant eigenlijk een jaar te vroeg is!
Er kwam al snel een redactie. De krant zou tweemaandelijks verschijnen. In de eerste krant was te
lezen wat de bewonersavond allemaal teweeg
had gebracht. De initiatiefgroep was ineens zo
uitgebreid dat er nu een eigen naam
‘Initiatiefcomité Kleiwegkwartier’ (I.K.) en een
eigen vignet bij hoorde. Het vignet vindt u terug in
het logo van deze speciale uitgave. Het I.K. stond
op de kaart en werd ook door de wijkraad serieus
genomen. Er kwam een overleg tussen I.K. en
wijkraad tot stand om te proberen tot een eigen
buurthuis te komen. En het I.K. werd officieel toegelaten tot het wijkwelzijnsoverleg, waarin alle
buurten hun zegje konden doen over de wensen
op sociaal-cultureel terrein (en waarin ook het
welzijnsgeld werd verdeeld, niet onbelangrijk!).
Marjan Luiten en Wil Zuijdeweg zijn daarin die
eerste tijd erg actief geweest.

In februari 1976 organiseerde de initiatiefgroep
een bewonersavond in het Rozenlaancentrum,
met een expositie van de kindertekeningen. De
avond werd een groot succes. Een oproep aan
de aanwezigen om mee te doen aan de opzet van
allerlei wijkactiviteiten leverde een groot aantal
vrijwilligers op die kozen voor hun eigen aandachtsveld: ontspanning, werk voor ouderen,
peuteropvang, kinderwerk, politiekgerichte activiteiten zoals meer speelplekken en de organisatie
van een eigen Koninginnedagviering.
Wat dat laatste betreft: enkele maanden later was
er een spetterend Koninginnedagfeest op het
Statenplein. Een evenement dat de jaren erna (nu

In dat eerste activiteitenjaar 1976 gebeurde er
dus heel veel. Er was (nog) geen buurthuis voor
het I.K. en dus moest naar geschikte ruimte
gezocht worden voor alle geplande activiteiten.
Gelukkig was het Rozenlaancentrum beperkt
beschikbaar. De activiteiten voor ouderen, bingo
en klaverjassen liepen allemaal als een trein,
dankzij de enthousiaste vrijwilligers.
In 1977 werd het ruimtegebrek nog nijpender. In
januari bood poffertjeswinkel Bongers ruimte aan
voor een ouderenochtend. Later kon ook het houten gebouw aan de Van Enckevoirtlaan gebruikt
worden voor de ouderenactiviteiten en voor han-

Melanchtonpark

denarbeid voor de kinderen. Er werden veel activiteiten georganiseerd als het carnavalsfeest
onder leiding van Prins Klei I en zijn Kleiklonten.
Het Sinterklaasfeest had zijn vervolg en werd in
’77 gevierd in het Rozenlaancentrum.

Paalzitten: de mensen die dit hebben meegemaakt kunnen er
nog steeds smakelijk over vertellen

Ook de peuters kwamen aan bod. Het had echter
veel voeten in de aarde om een goede ruimte
voor
een
peuterspeelzaal
te
vinden.
Peuterspeelzaal ‘De Malle Kikker’, die nog steeds
bestaat, ving de eerste kinderen op in een klaslokaal van de toenmalige Amerikaanse school in de
Hillegondastraat. Myrna Geleyns, Tosca van
Steenderen en nog enkele moeders zetten zich
daar helemaal vrijwillig voor in, aanvankelijk zelfs
onbetaald. Pas toen de Stichting Buurtwerk
Hillegersberg de diverse activiteiten onder zijn
vleugels nam en er subsidie kwam, veranderde
dit gelukkig.
Een groots evenement waar de mensen het nù
nog over hebben was het paalzitten. Een heuse
wedstrijd wie het het langst volhield om op een
paal in de Bergse plas te blijven zitten. Dit is ook
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Buurtkrant
de tijd van Tobbedansen, Te land, ter zee en in de
lucht, Op volle toeren, lange haren en wijde pijpen. Herkent u nog mensen van de foto? Eén
daarvan is Leo de Roy, samen met Aad Boca één
van de actieve leden van de winkeliersvereniging
waarmee het I.K. samenwerkte.

Opening buurthuis Duikelaar in 1981

Verdere groei van het I.K.

Het I.K., een vrijwilligersorganisatie die in 1974
vanuit huiskamerbijeenkomsten was ontstaan,
was uitgegroeid tot een buurtgroepering waarbinnen ca. 60 bewoners in enigerlei vorm actief
waren. Begin 1977 verscheen een I.K. informatiefolder met gegevens over de structuur, de doelstellingen en de werkwijze van het I.K. De aansluiting van een aantal werkgroepen bij de Stichting
Buurtwerk Hillegersberg (ondersteuning bij administratie, financiën en begeleiding) werd verder
uitgebouwd. Twee vertegenwoordigers vanuit
deze werkgroepen maken deel uit van het
Stichtingsbestuur. De werkgroep Planologie (de
oudste kern van het I.K.) bleef zelfstandig en sloot
zich niet bij de Stichting aan.
De huisvesting bleef een groot probleem voor het
actieve I.K. Leegstaande scholen werden onderzocht, de ruimte in de Bergse Zonnebloem was
weer in gebruik genomen door de school zelf. Het
I.K. was druk bezig en aan het lobbyen om een
geschikte ruimte te vinden. Via de nodige omwegen en de nodige mensen werd er uiteindelijk een
financieel voorstel neergelegd waardoor het I.K.
serieus op zoek kon naar een geschikte lokatie.
De activiteiten van de werkgroepen werden
verder uitgebouwd. Een opsomming van de werkgroepen die eind jaren ’70 actief waren:
- Vrijwillige dienstverlening (cursussen
bloemschikken, tekenen en schilderen,
naaien en handenarbeid en handwerken)
dansles voor ouderen, ontmoetingsochtenden.
- Ontspanning: bingo, klaverjassen, film
voor de jeugd of een extra activiteit
(toneel, instuif e.d.). danslessen, yoga
lessen. Eind 1978 wordt het “vrouwen
café” gestart. De jongerenavond,
Koninginnefeest voor de hele wijk,
Sinterklaas en Carnaval en in de zomermaanden een vakantieactiviteit.
- Jeugd organiseert de kinder “knoeipot” en
filmvoorstellingen.
- Buurtkrant
- De peuterspeelzaal ‘De malle kikker’
De groep Planologie richtte zich vooral op de buitenruimte. Men probeerde plannen die de wijkraad besprak te beïnvloeden vanuit het wijkbelang. In 1977 speelden de volgende kwesties;
Herbestrating Azaleastraat e.o., nieuwbouwplannen Wilhelminalaan/Uitweg, fietspadenplan
Ringdijk, sloop huizen Kleiweg door Haasgroep,
bestemmingsplan Kleiwegkwartier, steigerbouw
Lommerrijk en nieuwbouw Engelen-Heere, speelplaats
Politiebureauterrein,
bloembakken
Amethiststraat, herbestrating Bergpolderplein.
Ook verkeersveiligheid kreeg de nodige aandacht.
De werkgroep Huurbescherming haakte aan bij
de landelijke protesten tegen huurverhoging. Joke
Jannesen was de ‘ziel’ van deze werkgroep die
zich ook al tegen woningsplitsingen had verzet.
Werkgroep Buurtkrant

In 1976 verschenen 3 nummers (1e jaargang). In
1977 verschenen er 9 nummers en in 1978 kwa-
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men zeven nummers uit. De krant had toen al een
oplage van 4500 exemplaren en werd door vrijwilligers gemaakt en rondgebracht. Iedere werkgroep leverde de eigen kopij bij de redactie in, die
verantwoordelijk was voor de inhoud van de
krant. De Buurtkrant
was ook in die eerste
jaren erg belangrijk
voor het draaiende
houden van de I.K. activiteiten.
De activiteiten van het
I.K. gingen in 1979 en
1980 door, met veel
improviseren omdat er
geen eigen ruimte voorhanden was. Er werd
alsmaar onderhandeld
en vergaderd over ‘ons
eigen buurthuis’. In
1979 werd een plek
gevonden
in
de
Anthonie Duyklaan. Een
jonge architect, Ted
Schutten,
maakte
geheel belangeloos het
ontwerp. In 1980 werd
de eerste paal geslagen, in 1981 werd het
buurthuis geopend. Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor een goede naam. En dat werd de
‘Duikelaar’.
De jaren ’80 staan in het teken van protest.

De muziek verandert en de volgende stromingen
zijn helemaal in in deze periode:
Alto's, Hardcore, Hiphop, Skaters, Skinheads,
Straight-edge.
Ruud Lubbers (CDA) beheerst de politiek in de
jaren 80. Groot ambachtelijk premier. Bijna 13 jaar
in het zadel. Regeert vindingrijk en toegewijd,
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was een enorme rage en de eerste lessen van
Aerobic werden gegeven.
De negentiger jaren gaan de geschiedenis in als
die van de (tele)communicatie, Internet, portable
telefoons [GSM's], buzzers, job-hopping, zinloos
geweld en schaamte om Bosnië, Kosovo enz.
Hoe ging het verder met het I.K.?

In 1992 verhuisde het I.K. dat in de loop van de
tijd de Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier
(BOK) ging heten naar de Koraalstraat. Het sociaal cultureel- en jongerenwerk werd voortgezet in
de Duikelaar; met veel vrijwilligers waarvan sommigen nu in 2005 al ruim 20 jaar actief zijn! De
BOK werd een actieve club die zich terecht druk
maakte over de sloop van gebouwen in het
Kleiwegkwartier, zoals bijvoorbeeld Brown Boveri
(zie artikel elders in deze krant) en over het nieuwe bestemmingsplan Kleiwegkwartier. Er kwam
een actie rond de nieuwbouw voor de RET aan de
Kleiweg en de overlast veroorzaakt door busverkeer. De aanleg van geluidsschermen langs de
A20 werd gerealiseerd na jarenlang actievoeren.
In 1994 werd het Opzoomeren in Rotterdam geïntroduceerd. Opzoomeren is op een vrolijke en
verantwoorde manier met je buren samen de
straat leefbaar houden. Door middel van de
Opzoomeracties als het plaatsen van lichtbollen
naast de voordeur in de hele straat, het samen
vegen en opknappen van de eigen straat, een
Opzoomervoetbaltoernooi, de nodige straatbarbecues en feesten werd het saamhorigheidsgevoel in de wijk weer versterkt. Gelukkig wordt er
ook nog wat afgefeest in de wijk. De straatspeeldag werd een vast onderdeel, hoewel dit vanuit
de straten zelf wordt georganiseerd en niet vanuit
de bewonersorganisatie. De mensen nemen hierin meer en meer eigen initiatief. De rol van de
BOK wordt van actief naar meer ondersteunend
van aard.
De buurtkrant blijft verslag doen van de lokale
activiteiten, de lokale problemen en oplossingen
als bewoners dit natuurlijk aan de redactie kenbaar maken. De wereld
verandert
en
het
Kleiwegkwartier verandert
een stukje mee. Daarom
is het goed om af en toe
eens stil te staan bij de
veranderingen die in de
eigen straat en buurt
plaatsvinden. Daartoe is
deze uitgave 30 jaar
Buurtkrant, als terugblik,
een goede aanzet.

Tot slot
Veel vrijwilligers van het
I.K. wonen nog steeds in
het Kleiwegkwartier.
Sommigen zijn al 20 jaar
of langer actief bij de
BOK of bij de activiteiten
in de Duikelaar. Al worden hun namen niet in
Enkele initiatiefnemers van het I.K. Dirk Klamer en Wil van Harskamp (midden-achter)
deze jubileumkrant
genoemd, zij leverden
zowel met rechts als links. Scoorde bij verkiezineen geweldige bijdrage aan het leefbaar maken
gen in 1986 en 1989 tweemaal een recordaantal
en houden van het Kleiwegkwartier.
zetels van 54.
Vertrok met ruzie, verguizing en schande. Het Rijn
Irma Rimmelzwaan, Mirjam Fondse,
Schelde Verolme concern gaat ten onder.
Ank Breugem
Miljarden guldens aan overheidssubsidie zijn in
een bodemloze put verdwenen. Het personeel op
straat. Allard Stikker, de president-directeur, mag
Bewoner aan het woord
weg met een gouden handdruk. Er zijn in deze
Ruud is 14 jaar geleden de achterstandswijk
jaren wel meer bedrijven die met moeite het hoofd
Spangen ontvlucht en woont nu 10 jaar op de
boven water weten te houden. Het heeft een grote
Kleiweg: “Het wonen in een oude wijk zoals
impact op de economie en het gevoel van de
Kleiwegkwartier vind ik aantrekkelijk, het is een
mensen.
gezellige buurt. Jammer dat het vaak lastig is
een parkeerplaats te vinden en het straatonderMuziekstromingen house en techno komen in
houd mag ook wel wat beter!”
opkomst, een uiting van de killer wordende maatschappij. De rages waren al meer technisch als
het 27mc bakkie, de Rubik’s kubus, Doe Maar
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Dagcentrum Kleiweg
Het is inmiddels een vertrouwd gezicht op de
Kleiweg. Cliënten van Dagcentrum Kleiweg die
oud papier ophalen of boodschappen doen bij de
winkels aan de Kleiweg. Dagcentrum Kleiweg
bestaat al 24 jaar. Iedere werkdag bezoeken zo´n
80 cliënten het dagcentrum, van 8.30 tot 15.30
uur.
Dagcentrum Kleiweg is een van de vele voorzieningen van Stichting PameijerKeerkring. Het dagcentrum biedt dagbesteding aan volwassenen
met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Naast het bieden van dagbesteding bevordert het dagcentrum tevens de zelfredzaamheid
en het bereiken van maatschappelijke integratie
van de cliënten.
De groep cliënten die het dagcentrum bezoekt is
qua samenstelling divers. Er komen meervoudig
gehandicapten, ouder wordende verstandelijk
gehandicapten en schoolverlaters vanuit het speciaal onderwijs. Dit betekent dat de dagbestedingsprogramma´s sterk verschillen. Zo is een
aantal programma´s gericht op individuele en/of
arbeidsmatige activiteiten, terwijl in andere met
name de sfeer en sensopatische activiteiten centraal staan.

Dagcentrum Kleiweg is gespecialiseerd in de
opvang en begeleiding van verstandelijk gehandicapten met een ernstig verstandelijke handicap,
meervoudige handicap, gedragsproblemen,
autisme en epilepsie.
Het dagcentrum is onderverdeeld in 7 groepen:
Er zijn twee creatieve groepen waar creatieve activiteiten en het vervaardigen van producten
centraal staan. Hierbij kan gedacht worden aan
houtbewerking, schilderwerk, textielbewerking en
dergelijke. Er zijn twee belevingsgerichte groepen
waar de activiteiten gericht zijn op sfeer en het
beleven van de omgeving. Er is een service groep
waar onze cliënten arbeidsmatig werken en er
veel activiteiten in de wijk uitgevoerd worden. Er is
een kantinegroep waar men alle denkbare kantinewerkzaamheden verricht. Tevens bakken onze
cliënten taarten en cakes op bestelling. Er is een
autisten groep waarin structuur en duidelijkheid
binnen de dagbesteding centraal staan.
Wilt u meer weten over Dagcentrum Kleiweg of
bent u nieuwsgierig? Kom dan gerust eens binnen
stappen. U bent van harte welkom. Als dagcentrum zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het u
leuk om vrijwilligerswerk te doen met mensen met

In 30 jaar tijd kan er veel veranderen, maar sommige dingen blijven
hetzelfde. De Buurtkrant rolt al
sinds jaar en dag bij drukkerij Goos
van de persen. De firma Goos was
gevestigd aan de Kootsekade en
verhuisde later naar Ouderkerk a/d
IJssel. Ondanks die afstand is de
band met de Buurtkrant altijd
gebleven. “Het is toch een beetje
mijn kindje”, aldus Marcel Goos,
de huidige eigenaar van Drukkerij
Goos, links op de foto genomen in
1989. Rechts in de deuropening
ziet u vader Jan Goos met zijn
dochter Lucienne.

een verstandelijke handicap? Neem dan contact
met ons op. U kunt hierbij denken aan het helpen
en ondersteunen van begeleiders en cliënten bij

diverse activiteiten zoals zwemmen, wandelen,
schilderclub, houtbewerking en dergelijke.

Contact: Miranda Zuydijk, Dagcentrum Kleiweg, Kleiweg 310, Telefoon 010 461 00 43

Verandering in voeding,
maar ook verbetering??
30 jaar.... DUS FEEST!
Net als bij mijn verjaardagsfeest, vind ik dat toch
een moment om terug te blikken. Stof tot nadenken is er genoeg, de afgelopen 30 jaar is veel veranderd op het gebied van voedingsvoorlichting.
Van peen en ui naar pizza
Onze voedingsgewoonten zijn de laatste 30 jaar
behoorlijk gewijzigd. Ik zal een aantal voorbeelden noemen. Op het spreekuur vertellen klanten
vaak dat zij ‘Hollandse Pot’ eten. Als ik vraag wat
zij daaronder verstaan, dan worden nasi, macaroni, pizza en loempia vrolijk naast de aardappelen
met groenten genoemd (en voor sommigen in
plaats van). En wat denkt u van traditionele eetgewoonten, zoals met zijn allen ontbijten? Dat
gebeurt in veel gezinnen niet meer samen aan
tafel (als er al sprake is van een ontbijt!).
Sommigen onder ons ontbijten zelfs uit een flesje!
En het aantal eetmomenten? Niks de drie hoofdmaaltijden, veel mensen grazen en snaaien de
hele dag door! Neem eens een kijkje in de supermarkt: ik geloof niet dat ik 30 jaar geleden sinaasappelsap met extra calcium kon kopen.
Wat is ‘gezond’?
Ook ons beeld van wat gezond is, is in de loop
der jaren veranderd. Was vroeger een dikke buik
een teken van welvaart; tegenwoordig valt zo’n
buik meteen in de categorie ongezond overgewicht. Zelfs de inzichten over wat gezond eten
inhoudt zijn bijgesteld; de Schijf van 5 uit de jaren
‘50 heeft begin dit jaar een nieuw jasje gekregen.
Is de diëtist nog hetzelfde?
Ook in de voedings- en dieetadvisering is het nodige veranderd. Vroeger werd de diëtiste vaak gezien
als een strenge dunne wandelende calorieëntabel
die een lijstje voorschreef. Tegenwoordig worden
diëtisten ook wel ‘Leefstijl coach’ genoemd. En er
zijn zelfs mannelijke diëtisten!
Echt vooruitgang?
Maar... zijn al die veranderingen ook verbeteringen?
Betekent een groot aantal verschillende groenten

en fruitsoorten in de supermarkt ook dat wij voldoende daarvan eten? Is niet of drinkend/ lopend
ontbijten nu wel zo slim? Laat staan gezellig? En
met je bord voor de televisie eten; is dat eigenlijk
wel handig (laat staan verstandig)? Of de hele
dag door snaaien en snacken? Zijn al die bijzondere voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld
sinaasappelsap met calcium wel nodig? Wat is er
mis met een gewone sinaasappel en een glas
melk? Ach, ik zal wel ouderwets zijn, maar ik denk
dat een aantal veranderingen beslist geen verbeteringen zijn. Het antwoord hoef ik ook niet te
geven; wat ik u wel – voor de komende 30 jaar- wil
meegeven; denk eens na over WAT u WAAR met
WIE en WANNEER eet!
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen
of andere vragen over (di)eten en drinken?
Bel dan de Voedingsvragentelefoon van
Thuiszorg Rotterdam. Deze lijn is elke werkdag
tussen 12.30 en 13.30 geopend. Het telefoonnummer is 282 62 00.
Tot de volgende keer!
Bianca de Jong, diëtist Thuiszorg Rotterdam

Buurtkrant

Kerken in de wijk
Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Een bekend spreekwoord. Geloven en geloofsbeleving, daar wordt veel over gesproken en veel over
geschreven. Welke kerken zijn er nog actief in het Kleiwegkwartier? Een opsomming
van de zichtbare kerken in de wijk; het kerkgebouw van de Protestantse kerk aan de
Rozenlaan, de Katholieke Christus Koning Parochie aan het Statenplein en de
Adventkerk in de Minstreelstraat behoort toe aan het kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten.
Waar staan deze kerken voor? Een kleine rondgang over het internet levert de hierna volgende
tekst en uitleg op. Een beetje geschiedenis van 2
van de drie geloven die verder gaat dan de afgelopen dertig jaar. Want geloof is al eeuwen verankerd in onze samenleving. De laatste jaren zal het
geloof en haar beleving van zienswijze wijzigen.
Nieuwe geloven komen sterker in de samenleving
te staan en geven het beeld van geloof een andere dimensie. De ontkerkelijking, de leegloop van
de kerken, het samengaan van diverse geloven,
het zachter worden van de harde scheiding tussen katholicisme en protestantisme, het zijn tekenen van deze tijd. Dertig jaar geleden was de verzuiling al niet meer zo sterk. Kerken zijn ondertussen verdwenen en het enige wat nog herinnert
aan bijvoorbeeld de Nassaukerk is de klok in het
nieuwe appartementencomplex. In het kader van
dertig jaar terugblik en ‘herinnert u zich deze
nog?’ daarom een blik achter de schermen van
de kerkdeuren in het Kleiwegkwartier. Om nu de
eigen kerken een beetje beter te leren kennen en
met name hun achtergronden van geloof.
Kerkgenootschap der Zevende-dags
Adventisten
Nederland telt 52 adventistische gemeenten, verspreid over het gehele land. Deze bieden een
geestelijk tehuis aan een gemeenschap van naar
schatting ruim 10.000 mensen (bijna 5.000
gedoopte leden en verder familieleden, kinderen
en vrienden). Het Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten (dat is de officiële naam, maar
ook de kortere benaming Adventkerk wordt vaak
gebruikt) is een protestantse kerk die ontstond in
het midden van de negentiende eeuw. In de loop
van anderhalve eeuw is de kerk gegroeid tot een
wereldwijde beweging die in 204 landen is gevestigd. Ten minste 20 miljoen personen beschouwen zichzelf wereldwijd als adventist. Dat aantal
blijft groeien. Zevende-dags Adventisten willen
bijbelse christenen zijn. Studie van de Bijbel heeft
hen tot hun inzichten gebracht. Ontzag voor de
Bijbel en trouw aan de beginselen die daarin te
vinden zijn blijft hen richting geven. In hun
geloofsopvatting hebben zij veel gemeenschappelijk met andere christenen. Christus-zijn persoon en voorbeeld en wat Hij voor ons mensen
heeft gedaan, is daarbij het brandpunt. Maar er
zijn ook aspecten die specifiek zijn voor het
adventisme. In de naam van de kerk zijn twee
kenmerken verwoord: de zevende dag en de
wederkomst van de Heer (advent). Zevende-dags
adventisten vieren de zaterdag ( de bijbelse “sabbat”) van vrijdagavond tot zaterdagavond als hun
wekelijkse rustdag. De wederkomst van Christus
en een complex van gebeurtenissen dat daarmee
samenhangt, wordt sterker benadrukt dan bij de
meeste andere christenen het geval is. Daarom is
ook dat element in de naam opgenomen.
De eerste Zevende-dags Adventisten in

Nederland waren afkomstig uit een kleine groep
van Zevende-dags Baptisten in Oost-Groningen.
1887 wordt meestal aangegeven als het jaar
waarin de kerk in Nederland ontstond. De kerk
groeide langzaam. Na de Tweede Wereldoorlog
bedroeg het aantal gedoopte leden ongeveer
1500. Inmiddels is dat meer dan verdrievoudigd.
In de jaren dertig en veertig van de negentiende
eeuw vond in het noordoosten van de Verenigde
Staten een omvangrijke opwekking plaats in de
protestantse kerken. William Miller speelde vanaf
ca. 1832 een cruciale rol. Een van de groepjes die
hieruit overbleef was de grondlegger van het
Zevende-dags Adventisme. De kleine groep
groeide en dit leidde in 1863 tot de formele
oprichting van de Kerk van de Zevende-dags
Adventisten. In 1874 ging de eerste adventistische “zendeling” naar Europa. Nog voor het
einde van de negentiende eeuw waren er kleine
aantallen adventisten in de meeste Europese landen. In het begin van de twintigste eeuw volgde
een snelle uitbreiding naar andere werelddelen.
De kerk in Nederland heeft in de afgelopen jaren
steeds meer een multi-etnisch karakter gekregen,
nadat er een instroom was van nieuwe leden
vooral uit Indonesië, Suriname, de Nederlandse
Antillen en Ghana.

Brandweerlieden overleggen na het inslaan van de
bliksem in de Christus Koning Kerk in 1991

Christus Koning Kerk
Sinds 1991, dus nog niet zo heel erg lang geleden, is het uiterlijk van de Christus Koning Kerk
aan het Statenplein behoorlijk
veranderd. Door een heftige
blikseminslag is de punt van de
kerktoren verdwenen. Het kerkELEN
EDE D
OP
NU, BR
complex dat vroeger bestond uit
RAINE
R
LO
VAN
MAAT
T FOR
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mulo, een meisjesschool, een
klooster en de pastorie bestaat
nu nog enkel uit het kerkgebouw. De pastorie is ondertussen verbouwd tot een appartement.
off. dealer Boen, Höhns en Lorraine parket

Uw garantie is onze 35 jaar ervaring.
Kantoor en showroom:
Kleiweg 99, 3051 GK Rotterdam (Hillegersberg)

TEL. (010) 418 31 52

viering van dit feest dateert pas uit 1925, toen
paus Pius XI tot de instelling ervan overging.
Aanvankelijk gold de laatste zondag van oktober
als het feest van Christus Koning. Sinds 1969 is
dit de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het
idee van het koningschap van Christus is al heel
oud. In de bijbel zelf wordt Hij al verschillende
malen ‘koning’ genoemd. Hierbij moet Jezus
evenwel niet gezien worden als een wereldse
machthebber die zetelt op een gouden troon en
bevelen geeft aan onderdanen. Deze koning is
een herder met maar één zorg: er zijn voor Zijn
mensen en vooral voor de minsten. Het feest van
Christus Koning verwijst naar het Rijk waarin juist
de armen en kleinen gezien zullen zijn; naar het
eeuwig leven. Op zondag 21 november viert de
katholieke kerk het hoogfeest van Christus
Koning van het heelal. Het is tevens het einde van
het kerkelijk jaar. Het liturgische kerkelijk jaar is
een reeks van liturgische feesten en vieringen die
over de kringloop van een jaar verspreid zijn en
elk jaar terugkomen. Het kerkelijk jaar begint in de
Katholieke Kerk op de eerste zondag van de
advent en eindigt op het feest van Christus
Koning. Na Pasen, de verrijzenis van Christus, is
kerstmis het belangrijkste feest in dit kerkelijk jaar.
Hierna volgen Pinksteren en Hemelvaartsdag.
R.K.Gemeenschap van de Byzantijnse Ritus
De Rotterdamse gemeenschap is begonnen in
november 1947. De kapel werd ingezegend in
februari 1949 en was gebouwd boven de kleuterschool aan de Hoflaan 113. Deze kapel werd
gebruikt tot voorjaar 2001,maar moest worden
verlaten door verkoop van het gebouw. Een nieuwe ruimte werd gevonden in de Christus Koning
kerk waar de vieringen voortgezet werden op 3
maart 2002.
Vanaf het begin tot eind mei 1972 werden de
huisbezoeken en alle vieringen verzorgd door
vader Sergius. Na diens overlijden werd dit overgenomen door vader Gabriël tot oktober 2000.
Vader Antonie heeft hierna een aantal vieringen
gedaan en nu komen afwisselend vader Harry
Sterenberg en vader Jan Kaandorp. Voor de toekomst zie “Rooster van diensten”.
De gemeenschap is toegewijd aan de Heilige
Drie-eenheid. Er zijn een aantal iconen van
bekend met de oudtestamentische voorstelling
van de drie engelen, die een bezoek brengen aan
Abraham en Sarah bij de eik van Mamre. Deze
voorstelling wordt ook wel Abrahams gastvriendschap genoemd. Op enkele van deze afbeeldingen staan Abraham en Sarah naast de engelen,
op andere worden ze weggelaten. Op de achtergrond is hun huis afgebeeld en op de tafel zien
we brood en drank.
“Swjataja Troitsa” – Heilige Drie-eenheid.
Gemeenschap toegewijd aan de Heilige
Drie-eenheid en de Verrijzenis des Heren
Patroonsfeest respectievelijk op Pinksteren
en op Pasen
Adres kapel: Statenplein 1,
Rotterdam - Hillegersberg

Nu meer dan 75 verschillende
voorbeelden van zowel massief als
lamellenparket op groot formaat.

Fax (010) 422 26 39
Ook na 18.00 uur
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Christus Koning
Oudere katholieken zullen het
nog wel kennen. Het lied ‘Aan U,
o Koning der eeuwen’. In de tijd
van het Rijke Roomse Leven
was het een soort strijdlied,
waarin Christus wordt bezongen
als de koning van het heelal. Het
werd gezongen bij grote kerkelijke plechtigheden en op het
feest van Christus Koning. De

Samen op weg gemeente aan de Rozenlaan in
het Kleiwegkwartier
De Samen op weg gemeente is een samengaan
van de Gereformeerde Kerk, De Hervormde Kerk
en de Luthersche Kerk. In plaats van een lang
stuk tekst vonden we hier een ‘gedicht’ over, ook
dit wilden wij u niet onthouden.
SAMEN OP WEG
D’een roept “Ik ben hervormd!”
D’ander: “Ik ben gereformeerd
en ieder die er anders over denkt dan ik, die zit
verkeerd!
Want ik zit bij het ware,
‘t zij licht, of ook dat fijne, zware.
Bij ieder ander is de leer misvormd.”
En weer een ander, die is vrijgemaakt,
binnen of buiten het “verband”:
“Wij zijn de enige echten in ons goede vaderland.
Hoewel op dit punt worden we iets milder.
(Klopt dat eigenlijk wel met de leer van Schilder?)
Of zijn we van de goede weg geraakt?”
Dan hebben we nog met het grootste gemak
tien andere soorten gereformeerd!
‘t Zij Vrij-, of Oud- en al dan niet bekeerd
van “Fraanje”, van “Lamain”, van “Van de Woestijne”
of van “Mallan” -,
we maken er een veelvervig potje van.
We delen in, in licht en zwaar, het lijkt wel pruimtabak!
Ook is er nog het breed evangelische verband.

En ook nog in de bonte kerkverzameling
de broeders en zusters der Vergadering.
Bijna vergeet ik in het rijtje van de hele santekliek
de kerk van russisch- en rooms katholiek.
Kerken genoeg! Talrijk als de korrels van het zand.
Is dit nu om te lachen of is het om te huilen?
De één veegt met de ander graag de vloer
of noemt de andere: “Babylon, de grote hoer!”
Van formulieren van (on-)enigheid wil d’één juist wel,
d’ander juist niet horen:
we wassen in plaats van elkaars voeten liever elkaars
oren
en graven voor elkaar graag diepe kuilen!
O God, scheur toch de hemelen, daal neer!
Vergader toch Uw KERK uit al die dwaze groepen,
wil hen tot ware eenheid roepen.
Schenk toch Uw hulp, verlos, bekeer, bevrijd,
bereid ons voor Uw eeuw’ge heerlijkheid:
maak toch Uw volk tot éne kudde met één HEER!

Ontmanteling van kerken, het verschuiven van het
ene geloof dat duidelijk in beeld is naar het andere geloof, van Christenen tot moslims, nieuwe
functies van kerkgebouwen als huizen, het fuseren van diverse geloofsstromingen. Iedereen kan
en mag hier zijn eigen beeld over vormen. Met
een korte impressie van de gebedshuizen in deze
wijk en hun achtergrond willen wij u weer wat voer
tot nadenken geven.
Mirjam Fondse

Drie ijzersterke argumenten voor de doe-hetzelver om nu zijn hout- en bouwmaterialen
bij Alblas te halen:
• Onze prijzen zijn lager dan bij de concurrent
• Ons assortiment is breder dan bij de tuincentra
• Onze adviezen zijn deskundiger dan bij de
bouwmarkt
Rotterdam - Ceintuurbaan 121
[T] 010 461 28 22 [E] info@alblashout.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 16.30 uur
Zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur

www.alblashout.nl

Voor u, voor jou en voor de kids
verkooppunt kappersverf

Verantwoord zonnen
en snel resultaat
v.a € 0.55 per min

www.hair-art.nl
Kleiweg 52 B - 3051 GT Rotterdam
Tel: 010 418 14 10
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Het laatste woord is aan de bewoners...
De Buurtkrant is er voor de bewoners, de mensen. Dus na het uitpluizen van de statistieken
werd het hoog tijd om op zoek te gaan naar de
mensen achter de cijfers.
Gewapend met pen, blocnote en BOK-krant op
een mooie zondagmiddag de wijk in gegaan met
de vraag: Waarom bent u naar het
Kleiwegkwartier gekomen en hoe vindt u het
wonen in deze wijk?
Het eerste wat opviel was dat allen positief reageerden. Ieder op zijn eigen manier. Over het
algemeen hadden de mensen zin en tijd voor een
praatje en ontstond er na een minuut of vijf een
klein groepje waarin gezellig werd gekwebbeld.
Een enkeling vroeg me meteen binnen en liet me
niet eerder vertrekken voor ik de hele woning had
bewonderd. Sommigen brachten meteen punten
voor de volgende krant of een volgend actiepunt.
Mensen kennen de BOK-krant en waarderen het
orgaan positief. Opsteker voor de BOK en de vrijwilligers van de redactie!
Een goede buur… Dat spreekwoord kennen we
allemaal, maar hier in ons buurtje brengen we dat
ook echt in praktijk.
Leuke mensen was bijna altijd het antwoord.
Mensen waarderen de woonomgeving, maar
vooral elkaar als buur. Gezelligheid, gemoedelijkheid is het meeste genoemd.
Mevrouw van der Laan vatte haar keuze voor het
Kleiwegkwartier samen met : “Goeie buurt, prettig
wonen”. Dennis sluit zich daarbij aan, maar maakt
zich wel zorgen of het zo blijft: toenemend aantal

jongeren op scooters en mogelijk waterbedeffect
van de problematiek van andere wijken. Kunnen
we sociale problemen voorkómen en is de BOK
daar wel voldoende alert op? Alleen die hondenpoep….
Meneer Cullens vindt zijn woonomgeving prettig,
maar wil graag met Kerst een mooie kerstboom
op de hoek. Andere straten hebben dat ook en
waarom zijn straat niet? Wie moet dat regelen?
Mevrouw Hoekstra vraagt zich af waarom er nergens een zebrapad is over de Kleiweg op het
gedeelte tussen het spoor en het kruispunt met
de Uitweg. Waarom staat er bij het spoor een lantaarnpaal midden op de stoep? Voor de rest heeft
ze het hier prima naar haar zin.
Veel mensen roemen de kindvriendelijkheid. Er
zijn veel jonge kinderen in de wijk, en juist dát
vindt men gezellig. Groepjes kinderen lopen heen
en weer en er wordt actief op ze gelet.
Mevrouw Meeldijk weet het zeker. Ze woont hier al
heel lang met veel plezier en wel vanwege de
mensen: “Als ik iemand nodig heb, en dat komt
wel eens voor als alleenstaande, dan helpen ze
altijd!!! En dat vind ik zó geweldig!” Even later
buigt een buur zich over haar fietslichtje…
Mevrouw Hoekstra had hier eerder gewoond en
kende de omgeving. Ze is met plezier weer terug
verhuisd. Een andere meneer stoort zich aan de
vele hondendrollen, maar laat zijn hond ook in de
wijk uit. “Waar zijn de hondentoiletten?” Over
“gewoon opruimen” moet hij nog even nadenken.
Het Dorpse karakter wordt ook veel genoemd.
“ons kent ons”en alle winkels dichtbij, hoewel er
de laatste jaren wel veel verdwenen zijn…
Het groene karakter wordt ook veel geroemd.

Gezellig, overal die bloemen in de tuin.
Volgens meneer Huibers is dit nog ongeveer de
enige betaalbare fatsoenlijke wijk in Rotterdam.
Mevrouw van Kleef woont hier al 60 jaar, “dus het
zal wel goed zijn”.
Enkelen noemen ook het type woningen, de
degelijke bouw en de sfeer die dat met zich meebrengt. Mensen hebben hun huizen wel aangepast aan de moderne behoeften, dat was wel
nodig. Tot slot de ligging: vlak bij de stad, dicht bij
de snelweg en vlak bij de natuur. Een jonge vrouw
vertelde dat ze hier nog ‘s avonds laat over straat
kan. Dat is elders wel anders…
Zelfs mensen die per toeval hier zijn neergestreken voelen zich thuis: Via een bevriende makelaar
of ingetrokken bij iemand die hier al woonde. Ook
deze mensen zijn snel gesetteld.

Bandolera
More & More
Just B
Public
Vanilia
Cottonade
Zi-Zo
Marsh
Angel

Kortom, men roemt de buurt om zijn bewoners en
het gemoedelijke karakter. Een goede buur wordt
alom gewaardeerd. En dat is mooi. Of we over
dertig jaar nog steeds tevreden zijn met ons buurtje, dat hebben we zelf in de hand. Als we allemaal een beetje op elkaar letten, elkaars kinderen
in het oog houden (indien nodig corrigeren), onze
hond niet op de stoep van de buur laten schijten,
(of het meteen opruimen) afval in de containers
gooien en letterlijk de bloemetjes regelmatig buiten blijven zetten, dan schrijf ik over 30 jaar weer
zo’n positief stukje voor de BOK…

galaxy MODE
Ciska Evers
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.30-17.30,
zaterdag 10.30-17.00 uur, maandag gesloten.
Kleiweg 24, Rotterdam. Tel. 010-4184847

Zoekpraatje
De redactie heeft zich eens verdiept in
wat folders en tijdschriften anno 2005.
Zo zijn er begrippen, technieken en
afkortingen in gebruik, waarbij wij ons
soms afvroegen ‘waar hebben ze het
over’?
Hiernaast vindt u de betekenis van die
woorden. Maar er is meer…….. In
plaats van een zoekplaatje deze keer
een zoekpraatje. Er gaat tenslotte niets
boven een ouderwetse puzzel!
Wat is de bedoeling?
Vul bij puzzel 1 de rood gedrukte woorden, horizontaal, in de juiste vakjes in.
In de gekleurde vakjes leest u dan van
boven naar beneden de eerste helft
van een zin.
Bij puzzel 2 neemt u de rood gedrukte
woorden die bij puzzel 2 horen en vult
deze ook weer horizontaal in de juiste
vakjes in. In de gekleurde vakjes leest
u van boven naar beneden dan de
tweede helft van de zin.

Puzzel 1

Puzzel 2

HR: Hoog Rendement leverend bijvoorbeeld bij CV ketels en dubbel glas. • BoB: daar kun je mee
thuis komen, degene die bewust nuchter blijft zodat de rest veilig thuis komt. • MP3: MPEG-1
Audio Layer-3: compressiemethode voor geluidsbestanden waarbij het geluid zonder hoorbaar
kwaliteitsverlies gecomprimeerd wordt. De omvang van het bestand kan met een factor 11 worden
verkleind. • Buggy: lichte, inklapbare wandelwagen voor peuters. • Pixels: beeldpunten. •
Airbags: opblaasbaar stootkussen in auto's, dat zich bij een botsing volblaast om letsel bij inzittenden te voorkomen. • Chillen: zich ontspannen, met name op een houseparty in een ruimte met
rustige muziek. • E-mailen: per elektronische post [electronic mail] verzenden. • Shordjes: samenvoeging van short en woordjes, is afkorttaal die gebruikt wordt bij SMS'en en MSN'en, zoals w8ff
betekent wacht even, pr8ig= prachtig, 4u = voor jou. • Fast-food: voedsel dat men in een restaurant snel bij een balie af kan halen, m.n. hamburgers, frites e.d. • Skatebaan: voorziening (voor de
jeugd) met half-pipes voor skateboarding. • Flatscreen: plat scherm voor tv of computer meestal
LCD waardoor de bolle achterzijde overbodig is. • Realitysoap: tv programma/serie waarin de werkelijkheid als drama wordt getoond. • Geheugenkaart: opslagmedium met minimale afmetingen
om informatie, digitale foto's en bestanden op te slaan. • Cruise-control: voorziening in auto's die
ervoor zorgt dat steeds op één constante snelheid kan worden gereden zonder dat de bestuurder
gas hoeft te geven. • Aardlekschakelaar: schakelaar in de meterkast die de elektrische stroom
automatisch onderbreekt bij een lek of bij te hoge spanning.

Gps: Global positioning system is een systeem waarmee via satelliet automatisch routes uitgestippeld kunnen worden. • Euro: munt en munteenheid van een deel van de landen van de Europese
Unie, vanaf 1999 giraal, vanaf 2002 ook chartaal. • Airco: installatie voor de regeling van temperatuur en vochtigheidsgraad van de lucht in binnenruimten. • Wappen: internetten met behulp van
een mobiele telefoon. • Palmtop: computer die in een handpalm past. • Gameboy: draagbare
spelcomputer. • Website: plaats waar bepaalde informatie zich op het world wide web bevindt,
aangeduid met URL. • Smiley's: tekencombinaties die emoties weergeven ;) ook wel emoticons
genoemd. • Piercing: het aanbrengen van gaatjes voor sieraden in oorlellen, neusvleugels, tong,
navel enz. • Ringtone: beldeuntje voor het mobieltje. • Chip-knip: chipkaart waarop men een
bepaald bedrag kan laden en weer uitgeven, uitgegeven door een bank. • Penthouse: appartement op de bovenste verdieping van een gebouw. • Spaarlamp: elektrische lamp die weinig energie gebruikt. • Mobieltje: mobiele telefoon. • Extensions: toegevoegde haarstrengen om voller of
langer haar te creëren. • Kitesurfen: met behulp van een surfplank en een grote vlieger voortbewegen over water. • 4-Wheeldrive: 4-wiel aangedreven terreinwagen (niet geschikt voor
Kleiwegkwartier). • Hanging-basket: hangend rond mandje voor in tuin of balkon waarin planten
worden geplaatst. • Fusion-kitchen: koken in een mengvorm van verschillende continentale kookstijlen. • Combi-magnetron: combinatie van heteluchtoven, grill en magnetron.

Tip bij het invullen: in sommige
vakjes is al iets ingevuld zoals een
leesteken of een cijfer. Dat maakt het
invullen van deze puzzel een ‘eitje’.

-

Stuur uw oplossing voor 31 oktober
2005 naar redactie BOK, Koraalstraat
19 en u maakt kans op een leuke prijs
zoals:

• Gratis aanschuiven bij
een diner van Mien's
keuken (drank voor
eigen rekening) voor
2 personen
• Cadeau-pakketje van
de vriendschap piu bella,
Kleiweg 219b, voor 3 goede
inzenders van de puzzel.
• 1 cadeau t.w.v. € 10.00
uit te zoeken bij
Liesbeth Couvreur,
Kleiweg 189 -191
• 1 cadeau t.w.v € 10.00
uit te zoeken bij Fascino,
Kleiweg 34
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Buurtkrant
Bewonersorganisatie

KLEIWEGKWARTIER
1930-2005

Spiegeltje, spiegeltje…
Met alle wijzigingen en reconstructies die de
laatste anderhalf jaar aan de kruising KleiwegUitweg zijn aangebracht, heeft de deelgemeente onlangs een nieuw wapen in de strijd gegooid
om de verkeersveiligheid op dit drukke kruispunt te vergroten. Op vrijdag 1 juli werd door
wethouder Stefan Hulman de ‘Ockeloen-spiegel’, onder een verkeerslicht nabij de apotheek
op de Kleiweg bevestigd. Het gaat hier om een
dodehoekspiegel zoals deze ook steeds vaker
is te zien op vrachtwagens; het doel van een
dergelijke spiegel is dat bus-, bestel- en vrachtwagenchauffeurs beter zicht krijgen op fietsers
en bromfietsers die zich rechts naast hun voertuig opstellen. Vooral op het Kleiweg-deel bij de
apotheek is de rijbaan dusdanig smal en
onoverzichtelijk dat zich hier herhaaldelijk
gevaarlijke situaties voordoen met wielrijders die
letterlijk over het hoofd worden gezien. Met deze
spiegel, in een proefopstelling met een soortgelijke spiegel op de Beijerlandselaan, is de verwachting dat er zich in de toekomst minder
gevaarlijke verkeerssituaties voor zullen doen.
De Bewonersorganisatie (BOK) is blij met alle
maatregelen die in het werk worden gesteld om
de verkeersveiligheid op deze kruising te vergroten maar ziet de oplossing met de dodehoekspiegel als een lapmiddel. ‘De ruimte die
(brom)fietsers bij de kruising nodig hebben
wordt er niet door vergroot en het effect van fietsers die over het trottoir rechtsaf de Uitweg
oprijden wordt er niet mee opgeheven’, aldus
John Hokke van de BOK. ‘Een echte oplossing
zien wij in het verwijderen van de tramhalte
waardoor ruimte vrijkomt voor een fietsstrook;
daar zullen we op blijven hameren’.
De problemen zijn met het aanbrengen van
deze spiegel dus nog niet uit de wereld,
ondanks de werkzaamheden die al aan de kruising zijn verricht. ‘Zo zijn we nog altijd benieuwd
wanneer het voetgangerslichtpaaltje op het

ZOEKPLAATJE
“Bij het scheiden van de wegen………. komen wij steeds meer
in de kijker. Ondergetekende is een bewoonster van het huis
dat in de vorige buurtkrant was afgedrukt. Een mooie herinnering voor allen die hier gewoond hebben en al verhuisden in de
vorige maanden. Een mooie herinnering voor ieder van ons die
hier nog wonen, maar ook gaan verhuizen in de toekomst.
Naast bidden, werken, recreatie en vrijwilligerswerk gebeuren
er bij ons ook wel eens dingen die afwijken van het dagelijks
leven. Op ’n dag kwam er een bericht dat er ’n koe in de sloot
lag… De zusters die vanuit de kamer op het weiland als het ware
‘waakten’, riepen ’n zuster die van huis uit met de boerderij te

Uitnodiging voor
de reünie van
scoutinggroep
Hillegersberg

eilandje bij de Snor naar het trottoir wordt verplaatst. Het is toch bizar dat je eerst met gevaar
voor eigen leven het fietspad moet oversteken

om op de knop voor groen licht te kunnen drukken’, besluit de heer Hokke.
Peter Fakkeldij

maken had. Zij ging er op af en ‘praatte’ de koe weer het land
in. Een andere zuster vond het een foto waard. Later heb ik er
een poster van laten maken voor mijn broer in Canada. Nu wij
de vertrouwde omgeving van het Kleiwegkwartier gaan verlaten
wil ik u bedanken voor deze foto en deze herinnering aan
Rotterdam. Hartelijk dank namens de andere zusters.”
Zr. Maria Bosco.“

of vanuit een andere regio daar zijn komen te wonen. Na het
afsluiten van de werksituatie bleef er nog veel vrijwilligerswerk
te doen. Nu de zusters binnen een jaar vertrekken staan ze op
de een of andere manier in de belangstelling. Er zijn al verschillende zusters vertrokken naar elders. De postbode maakte
zelfs de opmerking: ’ik heb steeds minder post af te
geven’……….” Een bewoonster van nr. 314, Zr. Elisabeth.

Als u een half jaar geleden deze foto had afgedrukt, zou het
misschien moeilijker geweest zijn om te weten wie er in het huis
op de foto van de ‘buurtkrant’ wonen. Het is het klooster van de
zusters Augustinessen van de Kleiweg 314. Bijna 27 jaar wonen
er zusters die gewerkt hebben in het Sint Franciscus Gasthuis

De volgende foto toont een groep ‘opgeruimde’ mensen.
Wat was dit voor actie, wanneer en waar is deze foto
gemaakt en vooral, wie zijn de mensen op deze foto?
Graag uw reacties naar de Koraalstraat 19, t.a.v. redactie
Buurtkrant.

Zaterdag 8 oktober 2005 vanaf 19.00 uur aan de
Molenwerf 26 in Rotterdam viert scoutinggroep
Hillegersberg haar feestelijke reünie. De groep is
ontstaan in 1930 en heeft het afgelopen jaar veel
aandacht besteed aan het 75 jarig bestaan. Als
afsluiting van dit bijzondere jaar is er op 8 oktober
een reünie georganiseerd. Mensen die lid zijn
geweest van de groep zijn van harte welkom aan
de Molenhorst. Er zijn uitnodigingen verstuurd
maar lang niet iedereen hebben we kunnen bereiken.
Wellicht wonen er nog oud
leden in het Kleiwegkwartier?
Mocht u nog geen uitnodiging
hebben ontvangen, wilt u
deze oproep dan als uitnodiging beschouwen?! Heeft u
nog oud foto of film materiaal,
dan zijn wij hierin bijzonder
geïnteresseerd. Er wordt
namelijk een jubileumboek
geschreven waarin de foto’s verwerkt worden en
er komt een speciale dvd met film en fotomateriaal van de afgelopen jaren. De reünie begint om
19.00 uur en zal tot in de late uurtjes doorgaan.
Het boek zal aan het einde van dit feestjaar verschijnen. Graag verwelkomen wij onze oud-leden
op zaterdag 8 oktober! Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Rob Smith telefoon 0104587305 of fax 010-4586077 of via e-mail
hillegersberg@scoutnet.nl of kijk op onze website:
www.rotterdam.scouting.nl/ hillegersberg.

Informatieavond
Verkeerscirculatieplan
Op maandag 10 oktober wordt door de deelgemeente in samenwerking met o.a. de BOK een
informatieavond georganiseerd over het verkeerscirculatieplan voor het Kleiwegkwartier. Dit
plan gaat over de wijze waarop het verkeer door
de diverse delen van de wijk rijdt, het parkeren
en de eventuele maatregelen om alles letterlijk
‘in goede banen te leiden’. De deelgemeente
heeft overleg over dit plan gevoerd met verschillende vertegenwoordigers van bewoners en
ondernemers. Hun opmerkingen zijn bekeken en
weer met hen doorgesproken.
De avond zal worden gehouden in zalencentrum
Lommerrijk, Straatweg 99. Aanvang is 20.00 uur
en het eind staat gepland om 22.00 uur.

Uitbreiding school
Mytylschool de Brug gevestigd naast de
Adriaanstichting aan de Ringdijk heeft in het
afgelopen voorjaar 8 noodlokalen geplaatst. In
het nieuwe schooljaar zullen de lokalen in
gebruik genomen worden. Door de groei van
het aantal leerlingen is er een groot tekort aan
lokaalruimte ontstaan. De noodlokalen zijn een
voorbode van nieuwbouw die plaats zal gaan
vinden, waarschijnlijk in de wijk Nesselande. De
mytylschool is een school voor lichamelijk
gehandicapte kinderen in de leeftijd van 3 tot 20
jaar. De school heeft een afdeling voor kleuters,
meervoudig en lichamelijk gehandicapte leerlingen en een afdeling voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs voor Mavo, Leao, MLK en ZMLK. De
school is gevestigd aan de Ringdijk 84.

Gratis kennismaking met
wielersport bij
RWC Ahoy

FLOWER&GIFTS

Kleiweg

Janssen

Tabac & Gifts Kleiweg

Flower & Gifts Janssen

Het adres voor:

Het zit in de genen en in de familie. Vreemd is het
dus niet dat Ron Zijlaard niet uitgepraat raakt over
zijn grote passie: de wielrensport.
“Kinderen zijn te dik, ze moeten meer bewegen.
Wielrennen is een mooie sport, je gebruikt veel
meer spieren dan bijvoorbeeld bij voetballen en je
bouwt er conditie mee op”, begint Ron enthousiast.
Sinds een jaar is een groep van professionele vrijwilligers actief op het wielercomplex aan de
Doenkade. Het parcours van RWC Ahoy is vernoemd naar schoonzus Leontien van Moorsel en
is prachtig gelegen achter Rotterdam Airport. Er is
een eigen parkeergelegenheid en kantine en er is
baanverlichting.
RWC Ahoy richt zich op de jeugd tot 15 jaar, uit de
omliggende gemeenten ( 3B-hoek) en deelgemeenten
(Hillegersberg-Schiebroek
en
Overschie).
“Kinderen kunnen al vanaf 7 jaar beginnen met
trainen, als ze 8 jaar zijn mogen ze ook meedoen
met wedstrijden. Er zijn nu zo’n 80 kinderen lid
van RWC. Ze trainen ’s zomers twee keer in de
week. In de winterperiode 1 keer per week op
mountainbikes op een speciaal aangelegd parcours en in de omgeving van het complex”
vervolgt Ron. “En onze vereniging heeft dit jaar al

TABAC&GIFTS

4 jeugdkampioenen voortgebracht” besluit hij
trots.
Wil je weten of wielrennen iets voor jou is? Bij
RWC Ahoy mag je een maand lang gratis meedoen met de trainingen en krijg je bovendien een
goede fiets en helm te leen. Zo kun je zonder verplichtingen kennismaken met deze sport. Tot
ongeveer half oktober wordt twee keer per week
op de buitenbaan getraind. In de winter is er 1
training per week op mountainbikes.
De trainingen zijn op dinsdag en donderdag van
18.00 – 19.30 uur. De wintertrainingen zijn alleen
op donderdag.

•

Rookwaren

•

Wenskaarten

•

Telefoonkaarten

•

Tijdschriften

•

Lotto Toto en

•

Staatsloten

Voor al uw bloemen en planten zowel binnen als buiten of
op kantoor
Bezoek ook onze website !!

Grote
sortering
bloembollen

Kleiweg 73, 3051 GJ Rotterdam 010-4180186
tabac@tabacandgiftskleiweg.nl

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

Dus ben je nieuwsgierig geworden en wil jij je
aanmelden voor een maand gratis trainen? Neem
dan contact op met Ron Zijlaard via e-mail
ron@zijlaard.nl of telefoon 06 55771012. Voor
informatie over de vereniging kun je kijken op
www.rwcahoy.nl
Liesbeth van Amerongen

Openingstijden winkel:

Zomergriepje?!
Herken je het? Buikpijn, diarree, als het echt
tegenzit ook misselijkheid of braken. Vaak geven
we de ‘warmte’ de schuld. Of we nemen aan dat
we iets verkeerds hebben gegeten. Jaarlijks
komt het in Nederland zo’n 500.000 keer voor
dat iemand ziek wordt van ‘besmet eten’. De
zomer is nog in volle gang en er wordt veel
gebarbecued. Daarom in dit artikel extra aandacht voor dit onderwerp.
Infectie of vergiftiging?
In de praktijk zul je het verschil niet merken, maar
strikt genomen is er een verschil tussen een
voedselinfectie en voedselvergiftiging. In geval
van een voedselinfectie wordt men ziek door een
grote hoeveelheid van een ziekmakend iets zoals
een bacterie, schimmel of virus.
Uiteindelijk komen deze in de ontlasting terecht.
Ook huisgenoten kunnen besmet worden, dus
handen goed wassen! Van een voedselvergiftiging is sprake als iemand ziek wordt door het gif
dat de bacterie maakt (of een ziekmakende bacteriesoort). In beide gevallen kunnen de ziekteverschijnselen soms pas na acht tot 24 uur
optreden.
Voorkomen is dan ook altijd beter dan genezen!
Zorg voor schone handen
Denk niet alleen aan water, gebruik ook zeep en
een droge handdoek!

Kleiweg 147
3051 GN Rotterdam
Tel. winkel
010 2 850 850
Tel. postkantoor 010 4 189 723

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:
E-mail:
Internet:

010 2 850 730
jwanner@wxs.nl
www.bruna.nl

Voorkom kruisbesmetting
Houd vuile en rauwe producten apart van schone en bereide voedingsmiddelen. Denk ook aan
de snijplank, vork of mes.
Vooral tijdens de barbecue wil er op deze manier
nogal eens wat mis gaan.
Houd thee/handdoeken schoon en droog
En vergeet niet om ook de vaatdoek te verschonen!
Goed koelen
Is de koelkast koel (tussen de 4 en 7 graden
Celsius) genoeg? Zet producten zoals melk na
gebruik meteen terug in de koelkast. Ga je boodschappen doen? Koop vlees(waren), vis, melk
en dergelijke dan het laatst.
Verhit producten door en door...
... en zorg ervoor dat ze goed gaar zijn! (BBQ)
En uiteraard: let op de bewaar/bereidingsadviezen op de verpakking.

Jazeker. De Hypotheker.

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog
vragen? Bel ons dan! Elke werkdag tussen 12.30
en 13.30 uur zijn de wijkdiëtisten telefonisch te
bereiken via de VoedingsVragenTelefoon. Het
nummer is 282 62 00. Of neem een kijkje op
de internetsite van het Voedingscentrum,
www.voedingscentrum.nl.

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 oriën-

Bianca de Jong, wijkdiëtiste Thuiszorg
Rotterdam

tatie 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 zorgeloos geregelde hypotheek.
U vindt De Hypotheker ook op internet:
www.hypotheker.nl

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

Daniëls, al bijna 30 jaar een
wereld van open haarden.
Zodra je een bezoek brengt aan Daniëls, Kleiweg
225 tot en met 231, waan je jezelf in een wereld
van luxe, warmte en comfort. Er is optimaal
gebruik gemaakt van een ruimte die wel 700 m?
bedraagt. Niet gek voor een winkelpand aan de
Kleiweg! De showroom lijkt op een filmdecor en ik
realiseer me dat deze ruimte geweldig dienst zou

Vader en dochter Daniëls

kunnen doen als fotostudio. Compleet met
diverse designmeubelen en voorwerpen is iedere hoek benut. Door zorgvuldig gebruik te
maken van de hoogteverschillen (van de kelder
tot en met eerste verdieping) is men tevens in
staat rust en ruimte te scheppen. Door de aanwezigheid van exclusieve schilderijen en kunstvoorwerpen waan ik mij in een museum van
moderne kunst. Een grappige bijkomstigheid is
dat de gashaarden en de verlichting beveiligd
zijn en elektronisch gestuurd worden zodat,
zodra je een nieuw decor benadert, de verlichting aanspringt en de gashaarden gaan branden (blijft leuk!).

Hoe is uw passie voor de verkoop van haarden
ontwikkeld?
‘Mijn passie is het zo creatief mogelijk werken met
mijn handen om vervolgens het eindresultaat te
kunnen zien’, legt de heer Daniëls uit. ‘Bovendien
werk ik met een product dat uiteindelijk jaren
moet blijven staan! Het gaat natuurlijk
niet alleen om de verkoop. Bij de klant
thuis zul je, al luisterend naar de individuele wens en rekening houdend
met verschillende vormen en maten,
samen de mogelijkheden moeten
nagaan. We bieden de mogelijkheid
om elke klant een passende haard te
leveren. Er is een grote verscheidenheid aan inbouwmodellen, variërend
in maat en verhouding. Het is onze
taak een op maat gesneden ombouw
eventueel af te werken met stucwerk,
staal of houtfineer. Strak in de muur
verwerkt, als sleuf in de wand of met
terugspringende volumes. De haarden nemen ook vaak een centrale plaats in de
ruimte in en zal als zodanig een blikvanger zijn.
Het is machtig om daar een eigen stijl en vormgeving aan toe te kunnen voegen’.
Wie is de mens achter het bedrijf?
‘Op mijn zeventiende werkte ik als stukadoor in
de bouw en werd daarna leerling metselaar. Al
gauw begon ik een aannemerij van renovaties
van buitendaks schoorstenen. Toen ik een klus
kreeg waarbij ik een openhaard mocht metselen
en ik mijn eigen creativiteit kon gebruiken, begon
mijn liefde voor dit vak. Ik solliciteerde bij een
openhaarden bedrijf en dacht daar in een korte
periode de kneepjes van het vak te kunnen leren.
Uiteindelijk bleef ik 6 jaar om tenslotte samen met
mijn broer een eigen onderneming te starten. Na

ALLE AFHAAL
PIZZA’S EN PASTA’S € 5,--

3 jaar werd ik zelfstandig fabrikant en kocht het
pand aan de Kleiweg. Dit was het oude winkelpand van ‘van Toor’, een manufacturenwinkel. Er
is hard gewerkt in de afgelopen jaren waarbij een
7-daagse werkweek eerder regel dan uitzondering was! Door de week naar de klant, zaterdag
de winkel en zondag de boekhouding. Al met al
bestaat de winkel 27 jaar. Sinds het 25-jarig jubileum is dochter Moara medefirmant en is de
naam verandert van ‘Gebroeders Daniëls’ in
‘Daniëls open haarden’.
Wie is Moara Daniëls?
Moara toonde al vroeg haar interesse in de zaak
en is al een paar jaar met haar vader actief in de
open haarden. Zij is als eigen ondernemer reeds
bekent met het zakenleven. Als één van de twaalf
ondernemers bezat zij in het ‘Arsenaal’ in
Schiedam een winkel. Helaas werkte het daar
ingevoerde concept van Jan de Bouvrie niet en
was Moara genoodzaakt met de onderneming te
stoppen. Een dure leerschool! Achteraf bleek dat
de klandizie van vader en dochter elkaar overlapte; dat is, nu zij samenwerken, natuurlijk verleden
tijd. Moara ervaart de samenwerking met haar
vader als ‘prettig en tijdsbesparend’. ‘We kennen
elkaar natuurlijk door en door en zijn erg direct en
kritisch naar elkaar toe. Over het algemeen is het
gezelliger om met familie samen te werken; je
kunt ook iets wisselender vrij nemen. We hebben
tenslotte fantastisch zelfstandig personeel’.
Hoe ervaart u de Kleiweg als ondernemer?
‘De Kleiweg is voor onze klanten goed bereikbaar

en er zijn geen parkeermeters. Het is een prettige
winkelstraat en er is in deze wijk gelukkig nog
sociale controle! Binnen de wijk moeten wij de
klandizie vooral hebben van mond-tot-mond
reclame. Het gaat tenslotte om een luxeproduct.
Wij leveren binnen de wijk hoofdzakelijk open
haarden en haardkachels. Maar behalve haarden
leveren wij ook Cavalli-meubels, Lorje-verlichting
en een divers scala aan kunst. Ook kan men voor
audio-apparatuur, T.V. of DVD bij ons terecht en
schenken wij ‘caffé Poli’. Het hele zakenleven
heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Alles
wat wij leveren is ook op internet terug te vinden.
Dit alles trekt toch het betere publiek naar de
Kleiweg; onze doelgroep betreft voornamelijk
tweeverdieners waarvan de gemiddelde leeftijd
boven de 40 jaar ligt’.
Toekomstplannen?
‘We zijn voorlopig even klaar met verbouwen. Om
alles financieel te dekken onderhouden wij contacten met aannemers, projectontwikkelaars en
architecten. Van modern tot klassiek doen wij ons
best exclusiviteit te leveren’. Moara voegt daar
nog aan toe: ‘Over een jaar of drie zal ik het
bedrijf van mijn vader overnemen maar ik denk
dat hij altijd over mijn schouder heen zal blijven
meekijken’. Voor alle informatie en het opdoen
van ideeën over haarden kunt u altijd even binnen
komen wandelen in onze showroom. Ook kunt u
terecht op onze website www.openhaard.nl
Irma Rimmelzwaan

Pegero al 36 jaar kwaliteit en exclusiviteit in zonwering, kozijnen en serres.
Peter en Koos van der Plas zijn de twee jonge
dynamische 50 plussers achter Pegero.
De twee broers zijn geboren boven de Gruyter
(hoek Uitweg/Kleiweg) en kennen de buurt dus
door en door. Peter woont, na vele omzwervingen, alweer 10 jaar in het Kleiwegkwartier en
Koos woont in Ommoord. Veel familieleden
wonen nog steeds in het Kleiwegkwartier. De
wijk gaat ze zeer aan het hart, ze zijn er immers
opgegroeid. Het prachtige bedrijfspand wordt
door hen zelf goed onderhouden en blijkt een
gezichtsbepalend pand aan de Kleiweg te zijn.
Peter is oorspronkelijk opgeleid en bevoegd als
docent Engels en Koos is bouwkundige en heeft
20 jaar vele bouwprojecten begeleid.
Peter begon ongeveer 40 jaar geleden met huis
aan huis verkoop van jaloezieën in de nieuwbouwwijken Ommoord en Alexanderpolder. Hij
nam ´s avonds de bestellingen op en een week
later monteerde hij de bestelde goederen. Dat
was de start van deze succesvolle onderneming.
Op 1 januari 1969 opende hij de showroom aan
de Kleiweg, eerst alleen het oorspronkelijke winkeldeel, later is het oppervlak steeds verder uitgebreid door verbreding van het assortiment. In
1982 kwam Koos bij het bedrijf in dienst. Anno
2005 bestaat Pegero uit 10 personeelsleden
inclusief de eigen montagedienst.
Het assortiment bestaat uit een enorme collectie
binnen- en buitenzonwering, een grote keuze in
kunststof en aluminium kozijnen en schuifpuien.
Het bedrijf is VCA gecertificeerd. Pegero werkt
conform de veiligheid checklist aannemers. Zo
bent u verzekerd van een hoog niveau waar het
gaat om de manier waarop het werk wordt aangenomen en uitgevoerd. Arbo wetgeving neemt bij
het bedrijf een steeds belangrijkere plaats in: er
moet bedrijfshulpverlening georganiseerd zijn en
al het gereedschap en materiaal wordt regelmatig
gekeurd.
Kwaliteit en deskundigheid
“Pegero geeft advies aan huis, levert maatwerk,

heeft een eigen montagedienst en is lid van
de branchevereniging
Romazo”, vertelt Koos.
“Het bedrijf moet goedgekeurd zijn, volgens
Arbo regelgeving werken en garanties bieden. Een onafhankelijke geschillencommissie bemiddelt bij klachten en doet bindende
uitspraken. Hierdoor
zijn vanaf begin tot
einde van de opdracht
kwaliteit en deskundigheid gegarandeerd. Ons personeel wordt regelmatig bijgeschoold op het vakgebied. Door nieuwe ontwikkelingen is het werkpakket steeds complexer geworden: zo had je vroeger aan een
goede boormachine en een ladder genoeg om
een zonnescherm te plaatsen, nu komt daar ook
kennis van veiligheid, elektra, bedrading en schakelborden bij. Doordat we het personeel zelf in
eigen bedrijf opleiden op dit gebied, kunnen we
grip houden op de kwaliteit van al onze producten.
Pegero probeert altijd voor elke ruimte een zo
goed mogelijk advies te geven. Bijblijven in het
vak is een must. We proberen altijd zo goed
mogelijk de ontwikkelingen te volgen door beurzen te bezoeken en de vakbladen te lezen”, vervolgt Koos.
Ideale locatie
“Ongeveer 40 jaar geleden was dit pand beschikbaar en betaalbaar, het Kleiwegkwartier ligt centraal dus een ideale locatie, bovendien wij speelden als kleine kinderen al hier in de buurt dus het
is vertrouwd en bekend terrein. De showroom aan
de Kleiweg is te klein om alles te laten zien daarom hebben we in de Spaanse Polder een aparte
showroom om grotere zaken zoals schuifpuien te
laten zien. De showroom is alleen op afspraak

geopend. Daar is ook
een ontvangstruimte
die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld
verenigingen van eigenaren te ontvangen die
collectief
zonwering
willen
aanschaffen.
Verder
biedt
de
Kyotoweg ruimte aan
serreoverkappingen”,
aldus Koos.
“Onze klanten bevinden zich zowel in de
wijk als ver daarbuiten
tot in België aan de Franse grens toe. Voor een
eenvoudige zonwering tot een luxe uitbouw met
alle toeters en bellen zoals terrasverwarming,
geïntegreerde halogeenverlichting, draadloze
wind- en zonautomaat, in kleur gemoffeld en
afstandbedienbaar kunnen klanten bij ons
terecht”, vervolgt hij enthousiast.
Kwaliteit is afspraak
“Ons bedrijf draait prima, we doen goed waar we
goed in zijn en waarmee we de bestaande klantenkring goed van dienst kunnen zijn. Het werk
wat we nu hebben kunnen we qua omvang aan.
Voor het personeel is er voldoende werk. En dat
willen we graag continueren. Kwaliteit is vooral
het maken van duidelijke afspraken met de
opdrachtgever, problemen ontstaan vaak doordat
er onduidelijkheid is over wie wat gaat doen”, licht
Koos het motto van het bedrijf toe.
Zelfreinigend glas
“Een leuk nieuwtje voor mensen die altijd schone
ruiten willen zonder de spons en zeem te gebruiken, is het zelfreinigende glas. Dit glas is voorzien
van een onzichtbaar laagje waarin micro-organismen zijn opgenomen. De micro-organismen eten
als het ware de ruit schoon. Deze techniek is ontwikkeld als innovatie door de glasindustrie en is

vooral handig in situaties waar het zemen van de
ramen aan de buitenzijde een probleem is zoals
bij hoogbouw.
Binnenzonweringsproducten worden ook steeds
fraaier en meer zonwerend. Nieuwe producten
ontstaan vaak als gevolg van experimenteren en
samenwerken. Ook op dat gebied worden nog
steeds nieuwe producten ontwikkeld. Zo is het
bekende Verosol ooit ontstaan door mijnheer
Verolme toen hij een nieuw aluminiumverfje voor
zijn boot uitprobeerde op ballastores. De oudere
lezers kennen dit nog wel: een kartonnen, geperforeerde en in harmonicavorm gevouwen zonwering uit de jaren vijftig”, weet Koos.
Ook de computer kan anno 2005 niet meer worden gemist. Wat vroeger uren tekenwerk kostte is
nu zo gepiept. Wilt u vooraf zien hoe de nieuwe
kozijnen in een ander kleurtje op uw gevel staan?
Met een paar muisklikken kunt u snel het resultaat
zien van een in stijl uitgevoerde renovatie.
Tot slot wil Koos nog een advies kwijt, “niet om
ons bedrijf in het zonnetje te zetten, maar ik zou
de lezers toch willen aanraden als ze een aanschaf overwegen om altijd te kopen bij een bedrijf
dat is aangesloten bij de branchevereniging
Romazo. En laat offertes altijd door een deskundige bekijken. Als consument kun je verschrikkelijk de boot ingaan door onduidelijkheid in de
werkafspraken. Zo kost het afvoeren van vuil van
een oude pui (puin, glas, hout etc.) al gauw 400
euro. Als je denkt dat de aannemer dat in zijn
offerte had staan en dat blijkt achteraf niet zo te
zijn, dan wordt een schijnbaar voordelige nieuwe
schuifpui toch nog een dure kwestie”, besluit
Koos.
Pegero, Kleiweg 160, Tel.: 010-4221455
www.pegero.nl
Liesbeth van Amerongen

Geveltuinenwedstrijd 2005
Ook dit jaar is het de BOK weer gelukt de mooiste geveltuinen in het Kleiwegkwartier uit te kiezen en te
belonen met een cadeaubon. Op woensdag 22 juni heeft de jury een ronde door de wijk gefietst en
haar kritisch oog laten vallen op de diverse fleurige gevelversieringen. Het kostte wat hoofdbrekens
maar uiteindelijk heeft de jury de 1e prijs toegekend aan de fam. Kromhout in de Koraalstraat. De 2e
prijs ging naar de bewoners van Diamantweg 1 en tot slot sleepte de fam. van der Stel uit de Philips
Willemstraat de 3e prijs in de wacht. Ieder tuintje was heel verschillend aangelegd maar wat ze allemaal
gemeen hadden was dat er door de bewoners veel zorg en aandacht aan is besteed. Alle prijswinnaars
nogmaals gefeliciteerd!
De eerste....

...en de derde prijswinnaars

Seniorendag in de Wilgenring
De jaarlijkse Seniorendag in de deelgemeente
Hillegersberg/Schiebroek, op woensdag 19 oktober a.s., wordt deze keer georganiseerd in het
kader van ‘Rotterdam Sporthoofdstad 2005’. Het
motto van deze dag luidt dan ook: ‘Senioren in
beweging’.
De Seniorendag wordt georganiseerd door het
Platform voor Ouderen en de Bewonersorganisatie
Kleiwegkwartier.
Dit keer wijken wij uit naar de Sportaccommodatie
Wilgenring, Melanchtonweg 70. Het wordt een iets
andere dag dan voorheen, maar zeker niet minder
verrassend. Vanaf 9.30 uur staan de deuren van
de Wilgenring open en wordt u ontvangen met een

kopje koffie met wat lekkers. In de ochtend zijn er
diverse lezingen over bewegen door en voor
ouderen;
’s middags zijn er diverse activiteiten en demonstraties. En natuurlijk wordt u tussen de middag een
heerlijke lunch aangeboden.
Voor deze dag kunt u zich aanmelden vanaf dinsdag 4 oktober a.s. in de Wijkwinkel Kleiwegkwartier,
Koraalstraat 19. Kaarten à 2,50 per persoon zijn
hier verkrijgbaar op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur. Ook zijn er
vanaf die dag kaarten af te halen bij het
Dienstencentrum van Welzijnsorganisatie Thermiek
aan de Wilgenlei 790. Zorg dat u er bij bent

Succesvol ondernemen alleen mannenzaak?!
De nimmer aflatende berichten van de sluitende
ondernemers is alom bekend. Als je dat leest
denk je al snel: kan dat nog goed komen? Heeft
het zin om nieuwe ondernemers te werven als ze
toch binnen enkele jaren weer verdwijnen?
Jawel! Dat heeft zin. Er zijn ook dames onder ons
die bewijzen dat het mogelijk is een succesvolle
onderneming op te zetten. Wat is hun geheim?
Marjolein heeft een mobiele autospuiterij. Zij komt
met haar bus bij de mensen langs en repareert
kleine lakschades. Ze werkt nauw samen met een
autohandelaar die er vlakbij zit. Ook een éénmanszaak.
Liesbeth heeft een winkel in zijden bloemen; echter wel een winkel met een speciale verrassing: er
is (in de winkel!) een huiskamerrestaurant
geopend, door Willemien, die ’s avonds lekker
kookt. Daarmee maakt ze gebruik van de collectie van de winkel en zodoende wordt heel wat verkocht. Eén etablissement met twee geheel verschillende functies. Momenteel worden er contacten gelegd met Micky, die zich heeft gespecialiseerd in schilderingen en collages. Iets moois
aan de muur kan de sfeer helemaal complementeren en als je rustig zit te genieten van een

THERMIEK IN HET NAJAAR
NIEUWE CURSUSSEN IN BUURTCENTRUM
DE DUIKELAAR
Maandag 5 september kunsttentoonstelling
Thermiek Welzijnsorganisatie bruist ook in het
Kleiwegkwartier van de activiteiten komend najaar.
Thermiek ondersteunt niet alleen uw eigen bewonersorganisatie BOK, maar organiseert ook uiteenlopende
activiteiten in het buurtcentrum De Duikelaar, gelegen
aan de Antony Duyklaan 9.
In de Goede Herderschool aan de Prinses Margrietlaan
bevindt zich onze peuterspeelzaal De Malle Kikker.
Wilt u meer weten vraag dan onze brochure aan:
010-4379933 en/of surf naar onze website
www.thermiek.info .
Hier vindt u ook informatie over het kinder- en jongerenwerk, ons opvoedingssteunpunt Kansen voor Kinderen,
het maatschappelijk- en ouderenwerk vanuit de
Wilgenkoepel in Schiebroek en de mogelijkheden van
het opbouwwerk.

goede maaltijd tussen prachtige bloemstukken
heb je alle tijd om de pronkstukken aan de muren
te bewonderen. En, jawel! Die zijn te koop.
Michelle (van m´eet) kan nog zorgen voor de
nodige entertainment aan tafel of elders onder het
motto ´meet while you eat´.
Vriendschap piu bella maakt momenteel een
doorstart en sluit zich aan met workshops over
het maken van sierraden. Giselheid verzorgt ook
workshops in mozaïek en keramiek. Liesbeth kan
je de kunst van het bloemschikken bijbrengen. Er
wordt een brug geslagen naar de overkant naar
Tony van de tweede hands kleding. Wie weet wat
dat weer oplevert aan nieuw initiatief.
Kortom: samenwerking is het geheim.
Samenwerking en een goed idee. Dergelijke creativiteit hebben we hard nodig in het
Kleiwegkwartier. Het is de start van nieuw elan en
de stop van de algehele leegloop.
Nieuwsgierig geworden? Loop eens over het
stukje Kleiweg voorbij de kruising met de
Rozenlaan. Juist op dit vaak vergeten stuk bloeien de mooiste ideeën.

Sociaal Raadsvrouw
nu ook in het
Kleiwegkwartier

KANTOOR BOK, WIJKWINKEL en REDACTIE
Koraalstraat 19, 3051 VG Rotterdam

Vanaf dinsdag 6 september 2005 zal sociaal
raadsvrouw Lia Brienne spreekuur houden in
de wijkwinkel van de BOK, Koraalstraat 19.
Het spreekuur is op een dinsdagochtend van
9.00 –12.00 uur en wel om de 14 dagen. De
volgende data dit jaar zijn 20 september, 4 en
18 oktober, 1 november, 15 november, 29
november en 13 december. Er kan voor het
spreekuur een afspraak gemaakt worden bij
de wijkwinkel van de BOK, via telefoonnummer 422 44 45. De wijkwinkel is geopend op
maandagmiddag van 12.00 – 14.00 uur en
dinsdag t/m donderdag van 9.30 – 12.30 uur.
Bij de sociaal raadslieden kunt u terecht met
vragen en problemen over uiteenlopende wetten en regelingen: uitkeringen, belastingen,
wonen, werken enz.
De raadslieden geven informatie en advies,
bemiddelen zonodig bij instanties en kunnen
helpen bij het schrijven van brieven of
bezwaarschriften. De hulp is vertrouwelijk en
gratis.

tel: 422 44 45, fax: 418 37 04.
Openingstijden: maandag van 12.00-14.00 uur,
dinsdag t/m donderdag van 9.30-12.30 uur.
E-mail: bew.org.kleiweg.kwar@hetnet.nl
SPREEKUUR WIJKAGENT
Eerste dinsdag van de maand 10.00-11.00 uur
in de Wijkwinkel.
SPREEKUUR DEELRAADSVOORZITTER
Laatste donderdag van de maand 11.30-12.30 uur
in de Wijkwinkel.
SPREEKUUR SOCIAAL RAADSVROUW
Dinsdag om de 14 dagen in de even weken
van 9.00-12.00 uur in de Wijkwinkel.
BELBUS tel: 418 81 21
BUURTHUIS DE DUIKELAAR
Antony Duyklaan 9, voor activiteiten tel: 422 01 94
Bloedprikken: donderdag 8.15-8.45 uur.
DEELGEMEENTE Hillegersberg-Schiebroek

Boekenbeurs
Bergpolderplein
Op een zonovergoten Bergpolderplein is
vrijdag 2 september de eerste boekenbeurs
van start gegaan. Dit najaar worden er nog
twee van dergelijke boekenmarkten georganiseerd en wel op vrijdag 7 oktober en vrijdag
4 november. Aanvang is dan ook 10.00 uur.

Ciska Evers
Hieronder vast een overzicht van de cursussen in De
Duikelaar het komend seizoen:
- Bloemschikken, vanaf dinsdag 13 september, van
13.30-15.00 uur, 15 lessen voor € 69,- met
Rotterdampas € 42,50.
- Computercursus Pinnacle Studio 8 voor videobewerking, vanaf dinsdag 13 september, van 19.30-22.00
uur, 4 lessen voor € 108,- met Rotterdampaskorting
€ 70,20.
- Country Line Dance (gevorderden), vanaf donderdag
6 oktober, van 20.30-22.30 uur, 10 lessen voor
€ 48,80 met Rotterdampas € 31,72.
- Spaanse Taal, vanaf vrijdag 23 september, 15 lessen
voor € 75,- met Rotterdampas € 48,75, drie mogelijkheden:
beginners van 9.30-10.30 uur, gevorderden van
10.45-11.45 uur, conversatieles van 12.00-13.00 uur.
Om uw instapniveau makkelijker te kunnen bepalen
is er op 16 september van 10.00-11.00 een gratis
infoles.
- Tai Chi voor 50-plussers, twee mogelijkheden:
Beginners vanaf maandag 19 september, van 12.30-

INFORMATIE

tijdelijk: Melanchtonweg 100. tel: 461 55 61
maandag t/m vrijdag van 9.00-15.00 uur,
op donderdag ook van 18.00-20.00 uur.
KLACHTENNUMMERS:
GEMEENTE ROTTERDAM tel: 0800-1545 (gratis)
DCMR voor stank en lawaai tel: 473 33 33
RET KLANTENREACTIES tel: 0800-6061 (gratis)

13.30 uur, 14 lessen voor € 85,- met Rotterdampas
€ 55,25.
Gevorderden vanaf maandag 12 september, van
13.45-15.00 uur, 15 lessen voor € 110,- met
Rotterdampas € 71.50.
Voor beginners en gevorderden is er een gratis infoles op maandag 5 september van 13.45-15.00 uur.
- Tekenen, vanaf zaterdag 17 september, van 10.3012.30 uur, 13 lessen voor € 110,- met Rotterdampas
€ 71,50
- Tekenen en Schilderen, vanaf maandag 12 september, van 10.00-12.00 uur, 10 lessen voor € 99,- met
Rotterdampas € 64,35. Gratis infoles met
Tentoonstelling van werk van cursisten op maandag
5 september van 10.00-12.00 uur.
- Yoga, vier mogelijkheden: maandag van 18.00-19.00
uur en van 19.15-20.15 uur, starten 12 september
donderdag van 9.15-10.15 uur en van 10.30-11.30
uur, starten 8 september
Kosten voor 18 lessen bedragen € 110,- met
Rotterdampas € 71,50

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Wilgenlei 790
Ouderenwerk tel: 422 08 44
Algemeen maatschappelijk werk tel: 422 91 03
Sociaal Raadslieden tel: 404 57 22/ 404 73 24
POLITIE
Prins Frederik Hendrikstraat 40
Algemeen telefoonnummer: 0900 – 8844
Meld misdaad anoniem tel: 0800 - 7000
ROTEB - GROF VUIL OPHALEN
tel: 245 80 00
SERVICEPUNT SPORT
HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK
Melanchtonweg 70, (de Wilgenring)
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
Tel: 418 55 59, fax: 418 62 92
Sport-O-Theek, uitleen en informatie over
sport in de deelgemeente.
THUISZORG ROTTERDAM
Minervalaan 44, ma.-vrij. van 8.30-17.00 uur
tel: 282 60 40.
Meldkamer Thuiszorg
24 uur per dag bereikbaar tel: 282 62 82.
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