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Opmerkelijk
Kwalitatieve zorgen

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik maak
me zorgen, ik maak me zorgen over de toe-
komst van de b.v Nederland. Als ik kijk naar
de kwaliteit van onze bestuurders dan slaat
de angst mij om het hart; de ene slechte
beleidsmaatregel na de ander, en dit alles
gelardeerd met de ene domme uitspraak na
de ander. Neem de basisverzekering met de
nu al beruchte zorgtoeslag, de belasting-
dienst krijgt het geen eens voor elkaar om
iedereen op tijd van een aanvraagformulier te
voorzien, wat wel moet worden ingeleverd
voor 1 november. We kunnen dus wel nagaan
hoe dat straks gaat met de uitbetaling. Dit
geldt eveneens voor de voormalige huursub-
sidie, een al jaren prima werkende regeling.
Hup, weg ermee, leuker kunnen we het niet
maken, moeilijker wel. De staatssecretaris
van financiën beweerde zelfs in oktober dat
de belastingdienst nergens anders meer tijd
voor had, omdat iedereen met de zorgtoesla-
gen bezig was. Nog zo’n gouden idee is de
levensloopregeling; als men 18 jaar spaart
kan men 1 jaar eerder stoppen met werken,
fantastisch! Stel het lukt je om met 20 jaar te
gaan werken, dan kan je na 42 jaar gespaard
en gewerkt te hebben misschien met 63 jaar
stoppen, grandioos! Wat ik echter om me
heen hoor van jonge collegae, dan zijn er
maar zeer weinig van plan om hieraan te
gaan deelnemen, dus door tot de 65 of nog
langer. Hoezo welvaartsmaatschappij?
Maar als ik Den Haag moet geloven mag ik
helemaal niet mopperen, tenslotte gaan we
er volgend jaar allemaal 3,5 % op vooruit,
althans als men 60.000 euro of meer per jaar
verdient. Maar als we nu eens even naar onze
wijk kijken en het Statenlaankwartier even
buiten beschouwing laten, wie verdient dat
dan hier per jaar? Ik denk dat het gros blij zal
zijn met de helft. Maar vrees niet, ook u stijgt
en wel met een hele halve %. De eerstvolgen-
de nieuwe regering (willen we die nog wel?)
krijgt er ineen 30% bij, dus voor zichzelf zor-
gen schijnt geen probleem te zijn, nu nog
voor de burgers. Ook met het doen van dom-
me uitspraken hebben onze bewindslieden
weinig moeite. Zo antwoordde een van onze
vrouwelijke ministers, op de vraag hoeveel
bijbaantjes en nevenfuncties zij had, dat zij
dat eerst even door een ambtenaar had laten
uitzoeken, omdat ze dat zelf niet precies wist.
Leuk voor de besturen, van weet ik wat dan
ook, waar deze dame voor een leuk presen-
tiegeldje regelmatig aanschuift. Ze weet
schijnbaar niet eens waar ze mee bezig is, ze
zit er alleen ter meerdere eer en glorie van
zichzelf, om maar zo veel mogelijk in de pic-
ture te komen. De betreffende organisaties
zouden eigenlijk die zakkenvullers, want zo
zijn er vele, er uit moeten trappen. Maar ja de
ene hand wast de andere, en ons kent ons,
dus dat zal wel niet gebeuren. Soms echter
doen ze in den Haag ook wel eens een
oprechte eerlijke uitspraak, zoals minister Bot
betreffende de oorlog om Irak. Dan grijpt
echter de machtige tovenaarsleerling in en
wordt dit vervolgens afgedaan als een ‘slip of
the tongue’. Kortom de leugen regeert en dat
baart mij zorgen, of zou dit door het jaargetij-
de komen?

Bram Kleiwegt 

Over belangstelling voor de verkeersproblematiek
in het Kleiwegkwartier was niet te klagen op die
10e oktober. De informatieavond in Lommerrijk
over het verkeerscirculatieplan Kleiwegkwartier
trok zo’n 80 bezoekers; verder waren vertegen-
woordigers van de deelgemeente, dS+V, de BOK
en politie aanwezig. Doel van deze avond was om
de bewoners te informeren over de stand van
zaken rond de actieprogramma’s verkeer en ver-
voer, de verkeersvisie en de verkeerscirculatie-
plannen (VCP’s). Deze VCP’s zijn voortgekomen
uit de wijkveiligheidsactie- programma’s welke
twee jaar geleden zijn opgesteld. Al eerder zijn de
plannen besproken met ondernemers en bewo-
ners; het ging er deze avond vooral om de vra-
gen, opmerkingen en suggesties rond verkeer en
parkeren in de wijk van de bewoners te horen en
mee te nemen in de verdere uitwerking van de
plannen.
In een presentatie door dS+V werden de VCP’s
van de Statenlaan- en Margrietlaanbuurt nader
toegelicht. Daarbij kwamen onder meer snel-
heidsbeperkende maatregelen, het tegen gaan
van sluiproutes, verruiming parkeermogelijkhe-
den en fietsroutes aan de orde. De verkeerspro-
blematiek in andere buurten kwam deze avond
niet aan bod maar wordt wel meegenomen in de
overkoepelende verkeersstudie voor het hele
Kleiwegkwartier.

Parkeren en Doorstroming
Het is geen verrassing dat de parkeerdruk in het
Kleiwegkwartier, vooral ’s avonds en ’s nachts
enorm is. De meeste bewoners weten dat uit
eigen ervaring. In sommige buurten wordt een
parkeerbezetting gemeten van meer dan 95%,
met andere woorden mudvolle straten. Door dat
nijpend tekort aan parkeerruimte staan auto’s dan
vaak op plekken waar ze niet mogen staan. Niet
alleen een hinderlijke maar ook gevaarlijke situa-

tie omdat straten en buurten onbereikbaar 
worden voor hulpdiensten in geval van nood.
Door dS+V wordt derhalve gestudeerd op moge-
lijkheden van onder- of bovengrondse parkeerga-
rages, een andere indeling van de beschikbare
parkeerruimte of het gebruiken van groenstroken
voor parkeren en uitbreiding van betaald parkeren

(nu alleen nog op een deel van de Kleiweg).
Het Kleiwegkwartier is door zijn jaren ’30 bouw,
met het smalle stratenpatroon, niet berekend 
op het hedendaagse autogebruik. Een goede
doorstroming van het verkeer is essentieel voor
de leefbaarheid maar die wordt bemoeilijkt op de
ontsluitingsroutes Straatweg, Rozenlaan, Kleiweg
en Ringdijk; op die plaatsen is sprake van 
structureel grote drukte. 
Een punt van kritiek betrof het ontbreken van een
complete analyse in de kwestie van de steeds
slechter wordende bereikbaarheid van het
Kleiwegkwartier. Alle lof voor de genomen of nog
te nemen maatregelen, maar deze moeten in 
een groter verband worden bekeken. Zeker in het
licht van toekomstige stedenbouwkundige 
ontwikkelingen in de ‘3B hoek’, wat extra verkeer

via het Kleiwegkwartier naar het centrum van
Rotterdam zal genereren.

Belangenconflicten
Er bleven uiteindelijk meer dan genoeg vragen
over die direct of indirect met de verkeersplannen
te maken hebben en waarop antwoorden drin-
gend gewenst zijn: evaluatie betaald parkeren
waar al zes jaar op gewacht wordt, het al of 
niet afsluiten van de Kleiweg West als
RandstadRail gaat rijden en de nieuwe 
verkeerssituatie in het Contramal-gebied (het
gebied rond de Hofpleinlijn), de verkeersafwikke-
ling Ceintuurbaan met daar gevestigde of nog te
vestigen detailhandel, inrichting van 
verblijfsgebieden of doorgaande routes en 
welke delen van de wijk dat worden, een bete-
re ontsluiting van het Kleiwegkwartier door ver-
betering van het openbaar vervoer,
fietsverbindingen en fietsroutes, veilige over-
steekmogelijkheden voor fietsers en voetgan-
gers, de hinder en gevaren veroorzaakt door
ouders die hun kinderen met de auto van en
naar school brengen, Europese maatregelen
tegen fijn stof gepaard aan snelheidsbeper-
king A20. 
Kortom, veel verschillende conflicten en belangen
dus die met elkaar in overeenstemming gebracht
moeten worden.

Hoe verder? 
Het DB stelt de behandeling van de verkeersplan-
nen voor in de commissie Wonen & Buitenruimte
van 29 november, vervolgens is de besluitvorming
in de deelraadsvergadering. Voor inlichtingen
kunt u terecht bij Mijke Spiers van de deelge-
meente H/S, tel. 010 - 461 55 18 of per e-mail op
m.spiers@his.rotterdam.nl

Peter Fakkeldij

Verkeer(d) in het Kleiwegkwartier

NIEUW GEZICHT BUURTKRANT
U boft! Want als lezer van de buurtkrant bent u geïnte-
resseerd in het wel en wee van onze wijk. U krijgt nu de
mogelijkheid om actief bij te dragen als

Redactielid van de buurtkrant 
Wij zoeken mensen die als vrijwilliger een bijdrage willen
leveren in de vorm van het schrijven van kopij, het hou-
den van interviews en het willen meewerken aan de lay-
out van de buurtkrant. Het gaat ons om mensen die
enthousiast zijn, kunnen schrijven en regelmatig tijd vrij
willen maken. 

Om met ons mee te kunnen doen heeft u vooral enthou-
siasme nodig. De rest komt vanzelf. Hoe gaat dat op
onze redactie? Onderwerpen voor de inhoud komen
vaak van buiten. Soms van de redactieleden zelf.

Wie aan welk onderwerp gaat werken bepalen we geza-
menlijk in het redactieoverleg en hangt af van de
beschikbare tijd en interesse van de verschillende leden. 
Voor mensen die nog nooit iets gepubliceerd hebben is
altijd ruimte om het eens te proberen. Wie weet ontdekt
u nog uw verborgen talenten!

Bent u geïnteresseerd en wilt u vrijblijvend kennismaken?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de redactie van de
Buurtkrant, Koraalstraat 19.  

Vanaf begin januari 2006 worden er werkzaamhe-
den uitgevoerd aan twee bruggen op de
Straatweg: de Tivolibrug en de Dorpsstraatbrug.
Bij beide bruggen is groot onderhoud noodzake-
lijk. De werkzaamheden gaan circa 8 maanden
duren. Om hinder en overlast te beperken wordt
het werk aan de bruggen op hetzelfde moment
uitgevoerd als de werkzaamheden aan de Bergse
Dorpsstraat.
Omdat tramlijn 4 door de werkzaamheden aan de
Bergse Dorpsstraat en omgeving van januari tot
en met eind augustus 2006 niet verder dan de
Kleiweg kan rijden, komt er op de

Dorpsstraatbrug en de Tivolibrug ruimte vrij. Deze
extra ruimte wordt tijdelijk gebruikt voor auto- en
fietsverkeer, zodat er aan de andere helft van de
brug gewerkt kan worden. Op deze manier blijft
het voor auto- en fietsverkeer te allen tijde moge-
lijk om vanuit beide richtingen over de bruggen te
rijden.
Tijdens de werkzaamheden aan de bruggen en
de Bergse Dorpsstraat blijven de bussen van
Connexxion rijden en wordt door de RET een pen-
delbuslijn ingezet. Tramlijn 4 zal in die periode,
komend vanuit de stad linksaf slaan en de route
Kleiweg volgen tot het eindpunt bij de Hoofdlaan.

Tram tijdelijk terug op de Kleiweg

Natuurlijk zijn we blij met de fietstrommels die de
gemeente ter beschikking stelt. Heel blij zelfs.
Maar de locatie van de nieuwe trommels op het
Bergpolderplein heeft al heel wat stof doen
opwaaien. Is de fietstrommel vooral bedoeld voor
veilig stallen van uw rijwiel; veilig fietsen op het
kruispunt Kleiweg - Elektroweg is er niet meer bij.
Komend vanaf de Elektroweg hebben automobi-
listen geen enkel zicht op verkeer van links door
het ondoorzichtige deel van de fietstrommel. Het
was al lastig om overzicht te krijgen door de
geparkeerde auto’s en het drukke verkeer. Maar
de nieuwe fietstrommels hebben het zicht nu defi-
nitief weggenomen. Gevolg is dat automobilisten
eigenlijk maar op goed geluk de kruising op rijden
en er pas achterkomen dat er fietsers van links
komen, (die bovendien nog voorrang hebben
ook!) als die met  rijwiel en al reeds op de motor-
kap liggen. De fietsers zelf hebben niet in de

gaten dat ze onzichtbaar zijn. Zij kijken zelf over
de geparkeerde auto’s en de fietstrommels heen. 

Veel automobilisten rijden daarom op goed geluk
héél langzaam de weg op. Zodoende hopend dat
ze fietsers missen of dat fietsers hen opmerken.
Dat heeft weer tot gevolg dat fietsers de auto’s die
inmiddels het fietspad en een deel van de rijbaan
versperren met een grote boog omzeilen. Niet
bepaald een veilige manoeuvre met al dat verkeer
dat van alle kanten langskomt. Al helemaal niet
als al die andere weggebruikers ook nog oog
moeten hebben voor de voetgangers op (en
naast) het zebrapad en verkeer dat uit diverse
andere zijstraten komt. Hebben ze net het drukke
(gevaarlijke) kruispunt met de Rozenlaan gehad,
dan komen die kamikazebolides vanaf de
Elektroweg op hun pad. Zelf maak ik regelmatig
gebruik van de uitrit van de Elektroweg en inmid-

dels heb ik al met diverse weggebruikers kennis-
gemaakt die hun visie op de situatie met één vin-
ger konden verduidelijken. De ondertitels lieten
niets te raden over. En dan rij ik er om half zeven
’s morgens. Ben zeer benieuwd hoe het er op
andere (veel drukkere) tijden aan toe gaat.
Gemeente: met deze plaatsing heeft u een onvol-
doende gescoord. Namens de buurt geef ik het
dringende advies gebruik te maken van de her-
kansing. De geschetste verslechtering van de ver-
keersveiligheid kan toch niet de bedoeling zijn
geweest?

Ciska Evers

Fietstrommel: lust en last voor de fietsliefhebbers!



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 aangewe-
zen adres.

Niet alleen om de juiste hypotheek te vin-
den. Maar ook voor het kosteloos begeleiden
van het hele koopproces. Vanaf de eerste oriën-

tatie tot en met  de sleuteloverdracht. En van de
taxatie tot en met de voorlopige teruggaaf. Wat
uw wensen ook zn, bij De Hypotheker bent u
zeker van een zorgeloos ggelde hypotheek.

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

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

Jazeker. De Hypotheker.

Kleiweg 147
3051 GN  Rotterdam

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

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

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

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

Tabac & Gifts Kleiweg
Het adres voor:

• Rookwaren

• Wenskaarten

• Telefoonkaarten

• Tijdschriften

• Lotto Toto en 

• Staatsloten

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

TABAC&GIFTS
Kleiweg

De 71 vrijwilligers van de Belbus bieden aan 
55+ 'ers vervoer van huis naar ieder gewenst
adres binnen de Deelgemeente en terug.
Op dit moment is er ruimte voor nieuwe vrijwilli-
gers op het kantoor én als begeleider op een van
de drie bussen. Het werk op kantoor bestaat
onder meer uit het beantwoorden van de tele-
foontjes van de klanten, de tijdsplanning van de
ritten en het contact houden met de drie bussen
door de mobilofoon. Hiervoor is stratenkennis van
de deelgemeente noodzakelijk. 

De begeleider op de bus belt aan bij de klanten,
helpt hen in- en uit te stappen, is behulpzaam om
rollator of boodschappen in de bus te zetten en
houdt contact via de mobilofoon met het kantoor. 

Oplossing Zoekpraatje
Het zoekpraatje in de jubileumkrant heeft zes
inzenders opgeleverd die met de goede oplos-
sing kwamen: ‘BOK al 30 jaar actief in het
Kleiwegkwartier’. Dat komt toevallig precies uit
met het aantal beschikbare prijzen. De redactie
heeft deze verloot onder de volgende mensen:
Drie cadeaupakketjes van de cadeau- en siera-
denwinkel van de Vriendschap Piu Bella gaan

naar mevr. G. Briggeman, de Savorin
Lohmanlaan 124a; S. Aué, Rozenlaan 46a en
familie F.W. Snelleman,  Violenstraat 17b.
Een cadeaubon van de zijden- en kunstbloe-
menwinkel van Liesbeth Couvreur ter waarde van
€ 10,- gaat naar P. van Dalen, Meidoornhoek 18;
een cadeaubon van atelier Fascino ter waarde
van € 10,- is bestemd voor W.S. Koops op de
Wessel Gansfortweg 107

De hoofdprijs: de dinerbon van Mien's Keuken is voor dhr of mevr. B.A. Legebeke aan 
de Kleiweg 299b.De winnaars kunnen hun prijzen afhalen in de Wijkwinkel van de BOK, Koraalstraat 19.

Als vrijwilliger vragen we één vast dagdeel in de
week van je, met -zo mogelijk- de bereidheid in te
vallen als dat nodig is. Je werkt in principe in een
vast team, maar door onverwachte omstandighe-
den kun je ook met wisselende vrijwilligers wer-
ken. Er is een inwerkperiode. Wij zoeken mensen
die zich voor langere tijd kunnen inzetten. 
De Belbus is een dynamisch bedrijf, met een
gezellige sfeer. Soms zijn er gezamenlijke activi-
teiten voor alle vrijwilligers en er is een
BelBusBulletin voor de onderlinge communicatie. 

Heb je interesse? Bel met de belbus op telefoon-
nummer 010-4188121 en vraag naar Maurice
Calon op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur of
naar Marianne of Rian op donderdagmiddag 
tussen 13.30 en 16.00 uur. 

DE BELBUS ZOEKT
VRIJWILLIGERS

Iedereen wil graag in een schone en hele wijk wonen. Buiten
de inzet van de Deelgemeente, Gemeentewerken en Roteb,
kunt u daar als inwoner ook veel aan doen. U wordt van harte
uitgenodigd om op dinsdag 6 december a.s. mee te gaan
met de wijkschouw. Er wordt om 09.30 uur gestart bij de BOK
in de Koraalstraat 19 en we gaan op de fiets. Gezamenlijk
bekijken wij dan waar het beter, schoner of ’heler’ kan in de
wijk. De werkgroep Beheer komt op maandagavond 19
december bijeen om de schouwresultaten te bespreken. Ook
daarbij bent u van harte welkom. Het adres: Koraalstraat 19,
aanvang 20.00 uur. Voor nadere informatie kunt u in de wijk-
winkel terecht. 

John Hokke

Ga mee schouwen in het kleiwegkwartier.

Graag wil ik reageren op de jubileum uitgave van
de Buurtkrant van de Bewonersorganisatie
Kleiwegkwartier. Heel veel uurtjes heb ik doorge-
bracht met het lezen van zoveel interessante arti-
kelen en het soms met de loep bekijken van de
foto's. Van het artikel "Kerken in de wijk" vind ik het
jammer, dat er niet of nauwelijks is gesproken
over de vele gezamenlijke activiteiten, m.n. die
van de Oranjekerk, ofwel van de Samen Op Weg
gemeente en van de Christus Koningkerk. Vooral
jammer, omdat mijn vrouw, Riet Kreuger -
Simons, vele jaren aan meerdere van bovenge-
noemde activiteiten heeft deelgenomen. In het
betreffende artikel ben ik de naam K.I.K. niet
tegengekomen. K.I.K. betekent Kerken in het
Kleiwegkwartier. Met dit begrip heeft het zoek-
plaatje op de frontpagina te maken, dus let op!
Het is een veeg-zaterdagmorgen op 23 septem-
ber 1989 onder het motte: "houdt uw wijk schoon"
en ging uit van het Conciliair Proces (is samen
kerk zijn), handen en voeten gegeven door boven-
genoemde kerken. De foto is genomen op de

Kleiweg voor ons bovenhuis op nummer 101b,
waar wij 34 jaar gewoond hebben. Beneden ons
was een winkel met de naam Libro.
De personen zijn van links naar rechts: 
Ank Tuynenburg Muys - Breugem, Riet Kreuger -
Simons, Anton Stapelkamp, jongetje van
Schijndel, mevrouw van Schijndel, Leo de Jonge,
jongen van Schijndel, Ans Lops - Spaapen, Diny
Carlier - van Oosterhoud, Nellie de Jonge -
Burggraaff, G. Tuynenburg Muys en Steven de
Jong.
Tenslotte Elektrostoom, waarvan het eerste pand
in 1914 aan de linkerzijde en het tweede pand in
1930 aan de rechterzijde naast de basisschool
kwam!
Nogmaals dank aan de redactie van de
Buurtkrant en het was fijn lezen met inderdaad
vele oude herinneringen, die ik helaas niet meer
met mijn vrouw kan delen.

A.J.Kreuger

Reactie Zoekplaatje

Zoekplaatje
Villapark

Enige tijd geleden kreeg de redactie een
brief van de bewoner van Villapark 12 met
de vraag welke tekst er op de gevel boven
de voordeur van het betreffende pand
staat vermeld; zie bijgaande foto.
Inderdaad is het bijzonder moeilijk de
tekst te ontcijferen en vanzelf zijn wij ook
heel benieuwd naar wat daar staat te
lezen. Wat is de historie van het pand en
heeft de tekst daar direct mee te maken?
Weet u er als lezer meer van? Dan graag
uw antwoord naar de redactie van de
Buurtkrant, p/a Koraalstraat 19, of kom het
ons vertellen tijdens de openingsuren van
de Wijkwinkel.

De bewoners stellen een taart ter beschik-
king voor degene die het weet! Bij meer-
dere goede inzendingen wordt deze
verloot.

UIT DE WIJKWINKEL

Jaarverslag BOK verkrijgbaar
Tijdens de openingsuren van de Wijkwinkel, maandag
van 12.00-14.00 uur en dinsdag t/m donderdag van
9.30-12.30 uur, kunt u het jaarverslag van de BOK weer
gratis afhalen. Hierin staan alle wetenswaardigheden en
activiteiten beschreven waar de Bewonersorganisatie
zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Ook
nu is het weer een zeer lezenswaardig stuk geworden.

Vakantiesluiting
De komende feestdagenperiode met de Kerstdagen en
Oud & Nieuw in het vooruitzicht is de Wijkwinkel drie
weken gesloten, van maandag 19 december tot vrijdag
6 januari 2006. Vanaf maandag 9 januari 2006 bent u
om 12.00 uur weer van harte welkom in de Wijkwinkel.

Nieuwjaarsreceptie
Al is 2006 nog lang niet in zicht, toch willen wij u alvast
uitnodigen voor onze Nieuwjaarsreceptie om gezamen-
lijk te toosten op het nieuwe jaar. De receptie zal gehou-
den worden op vrijdag 6 januari van 17.00 tot 19.00 uur
bij de BOK aan de Koraalstraat 19.

Teruggave buitengewone lasten
Misschien hebt u een AOW-uitkering plus eventueel een

klein pensioentje, samen zo'n 850 euro per maand?
Onderzoek dan of u in aanmerking komt voor terugga-
ve van buitengewone lasten. Denk hierbij aan:
- (nominale en aanvullende) premies voor 

ziektekostenverzekering.
- Kosten van hulpmiddelen als brillen, contactlenzen, 

kunstgebit en gehoorapparaat.
- Kosten van door een arts voorgeschreven dieet 

uit de diëtenlijst.
- Kosten overlijden van fiscale partner.
- Uitgaven voor extra kleding en beddengoed,

inclusief waskosten als gevolg van ziekte en 
invaliditeit.

- Eigen bijdrage in dokters- en apotheekkosten.
- Kosten huisapotheek.
- Reiskosten naar iemand die tot uw huishouden 

behoort maar elders wordt verpleegd.

Attentie: Als 65-plusser heeft u een extra ouderenaftrek
van € 776,-.

Voldoet u aan bovenstaande neem dan contact op met
de wijkwinkel. Wij kunnen dan voor u een afspraak
maken bij het Instituut Raadslieden. Om de twee weken
houdt Mevr. Brienne op dinsdagmorgen spreekuur in de
wijkwinkel, Koraalstraat 19.



Sinds maart dit jaar
is het nieuwe bestuur
van de onderne-
mersvereniging
actief. Het bestuur
bestaat uit Marco
Janssen (voorzitter),
Olivia de Wolf (pen-
ningmeester) en
Corrie Toxopeus
(secretaris). Het
nieuwe bestuur is bij-
zonder actief en
heeft er al veel nieu-
we leden bij gekre-
gen. De succesvolle
oldtimerdag is een
van de nieuwe
ideeën die zij samen hebben uitgevoerd. Voor de
decembermaand zijn plannen in voorbereiding.
Ook de boekenmarkt op het Bergpolderplein is
een initiatief van het nieuwe bestuur. Kortom, een
nieuwe frisse wind waait over de Kleiweg. Maar
het zijn niet alleen gezellige activiteiten die wor-
den georganiseerd, het bestuur houdt zich ook
bezig met de uitstraling van de Kleiweg als win-
kelgebied. Er is een schitterend lichtplan ontwor-
pen dat de Kleiweg ook in donkere dagen veiliger
en vooral fraaier zal maken. Het OBR en deelge-
meente dragen bij in de kosten, en ook de onder-
nemers zullen hierin financieel bijdragen. 
Het valt op dat er zoveel winkels leegstaan, maar
dat is wel verklaarbaar. Het is op zich al bijzonder
dat vele winkeliers hier al lange tijd zijn gevestigd,
ze zijn vaak als jonge ondernemer gestart en nu
de leeftijd gaat meespelen stoppen ze met het
bedrijf omdat er geen geschikte opvolging is.
Toch valt het wel mee met de leegstand, het is
een landelijke trend waarbij de Kleiweg nog 

gunstig afsteekt.
Veel panden zijn
echter in handen
van particuliere
beleggers en daar is
moeilijk vat op te
krijgen, vooral rond
AH zijn de huren de
laatste tijd verdub-
beld. Dat maakt het
voor startende
ondernemers niet
makkelijker om iets
te beginnen.
Maar ondanks de
leegstand komen er
de laatste tijd
steeds nieuwe leden

bij de ondernemersvereniging. Marco is in ieder
geval blij met het nieuwe bestuur; frisse jonge
mensen met nieuwe ideeën die bereid zijn om
zich in te spannen voor onze Kleiweg. 

Liesbeth van Amerongen

De nieuwe vestiging op Kleiweg nr. 64 is het
belangrijkste bankkantoor voor het Noorden van
Rotterdam en trekt naast bezoekers uit de wijken
ook mensen uit Kralingen en de drie B-hoek
(Bleiswijk, Berkel en Bergschenhoek). 

De voormalige winkel van Albert Heijn  werd ver-
bouwd  tot een prachtige open ruimte die in niets
lijkt op een traditioneel bankfiliaal.
Géén balies met een rij zuchtende
klanten. Geen apparaat om een
nummertje te trekken. Geen loket-
ten met bordjes 'stortingen en
opnames'. Wel een uitnodigend
ogende, transparante en open
ruimte met een in het oog sprin-
gende leestafel vol kranten en tijd-
schriften. 
Voordat je goed en wel binnen
bent, duikt er een in bedrijfskle-
ding gestoken medewerker op die je vriendelijk
welkom heet. Het is duidelijk, er is aan de Kleiweg
iets bijzonders aan de hand.

De klant kan hier op kantoor vanuit de internetcor-
ner of telefooncorner ook online of per telefoon
toegang krijgen tot zijn rekening en transacties
verrichten. Zo nodig krijgt de klant zelfs direct een
adviseur van het call center aan de lijn. 
Mike Conijn: “Daarnaast kan men ook binnen
geld opnemen bij de uiterst geavanceerde flap-
pentappen. Met deze multifunctionele geldauto-
maten kunnen klanten eenvoudige transacties
snel zelf afhandelen en zijn ze veel sneller klaar
dan vroeger toen alles nog met de hand ging.
Klanten kunnen in alle rust, privacy en veiligheid
hun bankzaken regelen”. 

Voor belangrijke zaken als het afsluiten van een
hypotheek kan een aparte afspraak worden
gemaakt met een accountmanager, desnoods
buiten kantooruren. 

Direct Voordeel
Opvallend in het nieuwe bankkantoor zijn de
'DirectVoordeel' vitrines met producten die hele-

maal niets met bankieren te maken
hebben. Ook klanten die niet bij
Fortis Bank hun bankzaken regelen
kunnen deze producten gewoon
kopen. Bankdirecteur Conijn vult
aan: “Met DirectVoordeel kunnen
we onze klanten meer service bie-
den, in de vorm van zeer scherpe
prijzen op een wisselend aanbod
populaire artikelen. Maar het kan
zelfs nog voordeliger: bij aanschaf
van een bepaald bankproduct kan

de klant het DirectVoordeel-artikel met een extra
hoge korting mee naar huis nemen. Mooi meege-
nomen toch?”

Open huis
Mike is erg blij met alle positieve reacties van
klanten. “Ik ben er trots op dat er, dankzij ons fili-
aal, weer een bank is in het Kleiwegkwartier.
Op zaterdag 21 januari 2006 houden wij een open
huis. Iedereen die onze nieuwe vestiging wil bekij-
ken is van harte welkom. Maar ik zou tegen ieder-
een, die nu al benieuwd is naar ons kantoor èn
hoe wij u van dienst kunnen zijn, willen zeggen:
Stap gerust binnen, u bent van harte welkom aan
de Kleiweg 64!”

Geer Meershoek

De Schiebroekse Apotheek is dè apotheek voor
het Kleiwegkwartier. Na veertig jaar op de Uitweg
gevestigd te zijn geweest, opende de huidige
apotheek al weer 12 jaar geleden haar deuren op
de Kleiweg. Was het eerste pand een smalle pij-
penla waarbij de apothekersassistentes altijd drie
treetjes op en af moesten lopen, het nieuwe pand
werd een hele verbetering. Maar wat al jarenlang
een doorn in het oog is bij de medewerkers is het
gebrek aan privacy!  Toen apotheker Hanneke
Koppens de kans kregen het naastliggende pand
er bij te betrekken was dat wat haar betreft gauw
rond. Het pand heeft jaren-
lang dienst gedaan als sla-
gerij maar de laatste
invulling was een wietplan-
tage. Hier is gelukkig korte
metten mee gemaakt en
de plannen konden wor-
den gemaakt. De vergun-
ningen aangevraagd en
nadat hier de nodige tijd
overheen is gegaan, ging
de sloophamer erin.
Omdat het pand al meer dan vijftig jaar bestaat,
hield iedereen al rekening met tegenslag. Deze
komt altijd uit een onverwachte hoek. Vijftig jaar
geleden is het pand al een keer uitgebouwd maar
dit is niet gefundeerd. Hierdoor staat het pand uit
het lood en moest alles opnieuw opgetrokken
worden. De vloer ligt niet gelijk en wordt verhoogd
tot hetzelfde niveau. Omdat het een apotheek
betreft heeft men met nog meer te maken dan
alleen met bouw- en woningtoezicht. Ook de
inspectie gezondheidszorg en de arbeidsinspec-
tie houden een oogje in het zeil. De inrichting
moet voldoen aan heel veel eisen zoals de
arbeidsomstandigheden voor de medewerkers,
de veiligheid voor de geneesmiddelen zowel in
alarm (inbraken) als bereiding van de geneesmid-
delen. Het pand voldoet ook aan allerlei veilig-

heidseisen in het kader van het voorkòmen van
inbraken. Daarnaast is ook de privacy van de
klanten een belangrijke eis voor het vernieuwde
pand. En daar gaan ze prima aan voldoen! Er
komen twee aparte ruimtes voor de klanten die
persoonlijk tekst en uitleg krijgen van de assisten-
tes en de apotheker over hun medicijnen. De
apotheker krijgt hier een steeds belangrijkere
functie in. De apotheker en de assistentes worden
regelmatig bijgeschoold en voorgelicht over alle
wijzigingen in medicijnen en medicijngebruik. De
balie wordt helemaal veranderd. Er komen drie

ruimtes waar de patiënten
kunnen staan en er komen
twee ruimtes waarbij de
patiënten kunnen zitten.
Ook de entree verandert.
De ingang is voorzien van
schuifdeuren waardoor het
pand toegankelijker is voor
mensen in een rolstoel of
mensen met een kinder-
wagen. 
Verder verandert er achter

de balie ook het één en ander; het assortiment
breidt zich uit met artikelen die zonder recept ver-
krijgbaar zijn, de speciale cosmeticalijn voor men-
sen met een gevoelige huid en het assortiment
vrije verkoop. Daarnaast komt er een speciale
leeshoek met allerlei boeken vol informatie over
ziektes en ziektebeelden. De hoek is compleet
met leestafel. 
Mevrouw Koppens vertelt dat de apotheek niet
dicht gaat. Tijdens de hele verbouwing blijven ze
gewoon open! Mochten er speciale handelingen
zijn, dan gebeuren die in de avonduren of in het
weekend. Ze hoopt voor de kerst helemaal klaar
te zijn met de verbouwing. Dan is het helemaal
opnieuw ingericht en het wordt hartstikke mooi! 

Mirjam Fondse

Rotterdam is tot Europese Hoofdstad van de
Sport uitgeroepen en de Gemeente en de
Deelgemeenten hebben dat feit aangegrepen om
de sport eens flink onder de aandacht te bren-
gen. Er wordt flink geïnvesteerd in het opknappen
van sportvoorzieningen en er worden allerlei
maatregelen genomen om het sporten en bewe-
gen te stimuleren. Ook in Hillegersberg-
Schiebroek wordt er flink uitgepakt. Er worden
bijvoorbeeld een aantal gymzalen opgeknapt.
Verder is er een groot aantal evenementen
geweest van allerlei verenigingen die door de
Deelgemeente financieel werden ondersteund en
waren er in april Open Huizen van de sportvereni-
gingen en van de scoutingverenigingen in okto-
ber. Ook werd er in mei huis aan huis een Sport-
en recreatiegids verspreid om de bekendheid van
de bewoners met het enorme aanbod in de
Deelgemeente eens goed in het zonnetje te zet-
ten. Tenslotte is er geld uitgetrokken om een aan-
tal trapveldjes op te knappen dan wel aan te
leggen. Een kunstgrastrapveld gaat er komen op
de geluidswal in Nieuw Terbregge; de aanleg zal
in het voorjaar plaatsvinden, is nu de verwachting.
Van de drie komen er twee in het Kleiwegkwartier.
Het Kleiwegkwartier is een prachtige wijk met
mooie groene randen, maar de speelmogelijkhe-
den zijn niet echt ruim te noemen.  Tegenover de
Tarcisiusschool was er al jaren een trapveldje,
maar dat was wel verzakt en zag er weinig aan-
trekkelijk uit. Dat wordt nu flink opgeknapt tot een

trapveld van 19,5 bij 13 meter, bekleedt met fris-
groen kunstgras en voorzien van twee doelen en
een flink hek zodat de bal de plas niet ingaat. De
aanleg is half oktober van start gegaan en zal
enkele weken duren. In samenwerking met het
waterschap is ook de oever natuurvriendelijk
onder handen genomen; de halve boog levert
een prachtige snoekenpaaiplaats op waardoor
de snoek weer beter in de Achterplas kan gedij-
en. Dat voorkomt weer de overbevolking met
allerlei grondwoelende vissen die het water weer
troebel maken. Voor de kinderen van de
Tarcisiusschool en de buurt is er een prachtige
speelplek bijgekomen die binnenkort door de
portefeuillehouder, Anton Stapelkamp, zal worden
geopend.
Daarnaast wordt binnenkort begonnen met de

grote opknapbeurt van de speelplek naast het
Rozenlaanviaduct. Hier komt een voetbal- en een
basketbalveld voorzien van een asfalt toplaag.
Het veld heeft een grootte van 27 bij 16 meter en
een 'minivoetbalkooi' (6x4m.) voor het bij de jon-
geren populaire panna-spel. Ook dit trapveld zal
naar verwachting voor de jaarwisseling opgele-
verd worden. Het Kleiwegkwartier is dan twee
aanwinsten rijker. En nu ook maar hopen dat de
jeugd er gebruik van maakt. Want sporten is leuk
en gezond.

mr. Anton B. Stapelkamp, 
Portefeuillehouder Welzijn en Economie    

In gesprek met de voorzitter
van de ondernemersvereniging

Fortis Bank terug op de Kleiweg!

Op 2 en 3 december a.s. houdt Beauty Center
Angela open huis. Voor buurtbewoners is er bei-
de dagen gelegenheid om onder het genot van
een hapje en een drankje kennis te maken met de
mogelijkheden die een schoonheidssalon kan
bieden. Angela is in het bezig van een speciale

stoel die dienstdoet als massageapparaat. Voor
een aantrekkelijke prijs kunnen bezoekers hierop
plaatsnemen. Verder geeft Angela gratis make-up
adviezen en diverse gratis proefbehandelingen.
Ook krijgt men korting op een hydradermie
behandeling voor de ogen en zijn er speciale

Sinterklaasaanbiedingen. Voldoende reden om
binnen te stappen op Kleiweg 113 op vrijdag 
2 december van 9.00 – 17.30 uur en op zaterdag
3 december tussen 9.00 – 16.00 uur.

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

Verbouwing Schiebroekse
Apotheek aan de Kleiweg

Flower & Gifts Janssen

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

Bezoek ook onze website !!

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

Grote 
sortering
bloembollen

FLOWER&GIFTS
Janssen

Open dag Beauty Center Angela

Sportjaar 2005 en
het Kleiwegkwartier

(Her)opening de vriendschap piu bella

Op 24 september was het een drukte van jewelste bij de
(her)opening van de winkel van Bella. De winkel heeft van binnen
en van buiten een ware metamorfose ondergaan en het zag er
allemaal geweldig uit. Uiteraard waren ook de vrouwelijke onder-
nemers, Yolande Verlaat van Verlaat Kwadraat en Mickey Dekker
van Lolabiola  weer paraat en had Willemien van Mien’s keuken
zich uitgesloofd in het maken van de heerlijkste hapjes.
Het gaat goed met de winkel zegt Bella en ook de workshops
worden druk bezocht. Voor dit deel van de Kleiweg is het 
goed dat een voor het oog zo aantrekkelijke winkel behouden is
gebleven. 



KANTOOR BOK, WIJKWINKEL en REDACTIE

Koraalstraat 19, 3051 VG Rotterdam

tel: 422 44 45.

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,

op afspraak, 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

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

BUITENRUIMTES EN BESTRATING

tel: 0800-1545 (gratis)

RET KLANTENREACTIES tel: 0800-6061 (gratis)

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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INFORMATIE
75 jaar Christus
Koningkerk
Op zondag 20 november 2005 vieren wij tijdens het
Christus Koningfeest het 75-jarig bestaan van de
Christus Koningkerk. Wij willen deze feestelijke
gebeurtenis vieren met de parochianen en de buurt.
De Christus Koningkerk is altijd een middelpunt in
de wijk geweest en alle grote feesten zijn dan ook
altijd met de bewoners van het Statenlaankwartier
gevierd. Dat doen we nu ook weer. Na een feestelij-
ke mis in de morgen met ons eigen koor onder lei-
ding van Theo Paalman, hebben we in de middag
open huis om samen met parochianen, genodigden
en buurtbewoners stil te staan bij het 75-jarig
bestaan onder het genot van een drankje en een
hapje. Om de feestvreugde te verhogen hebben we
een Shantykoor uitgenodigd om bekende
Rotterdamse zeemansliederen ten gehore te bren-
gen. Om ± 15.30 uur zullen we de middag op een
feestelijke manier afsluiten.

Het feestelijke programma op zondag 20 novem-
ber 2005 ziet er als volgt uit:

09.30 - 10.30 uur feestelijke mis met pastor
Borghols en het parochiekoor o.l.v. Theo Paalman
vanaf 13.00 uur Feestelijke bijeenkomst voor
parochianen, genodigden en buurtbewoners
12.30 - 13.00 uur Shantykoor (eerste deel)
13.30 - 14.00 uur Shantykoor (tweede deel)
15.30 uur Feestelijke afsluiting

Namens het parochiebestuur en de locatiecommis-
sie Christus Koningkerk, Rob Beek en Ans Lops

Omwonenden van de Willem van Hillegaersbergstraat
hebben het de afgelopen maanden wel gemerkt: het
Zwembad Hillegersberg is gesloopt. Na enkele jaren
leegstand is er een grote kale zandvlakte ontstaan op
het binnenterrein in de Margrietlaanbuurt. De sloop is
bijna voltooid en het terrein ligt nu te wachten op een
nieuwe bestemming.

In de buurt bestond al vele de jaren de wens om op
deze locatie een groene binnentuin te realiseren: een
ontmoetingsplek voor buurtbewoners met speelgele-
genheid voor de kinderen. De deelgemeente heeft in
mei jl., voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden,
een drukbezochte informatieavond voor omwonen-
den georganiseerd. Op deze avond is door de deel-
gemeente en de dienst Stedenbouw en
Volkshuisvesting (dS+V) van de gemeente, toege-
zegd de omwonenden te betrekken bij het inrich-
tingsplan van de tuin. Bewoners, samenwerkend in
het comité ‘’Buurttuin Het Zwembad’’, zijn sindsdien
samen met de BOK en de deelgemeente actief in
gesprek, hoe de nieuwe ruimte zal worden ingericht.
Het comité heeft in juni een enquête onder de buurt-
bewoners verspreid waarop veel response is geko-
men. Ook hieruit blijkt de grote behoefte en
betrokkenheid van de omwonenden. Veel ideeën,
opmerkingen en hulp is aangeboden. De ideeën zijn
meegenomen in het ontwerp. De hulp, zowel in man-
/vrouwkracht alsook in de vorm van een financiële bij-
drage, zal straks hard nodig zijn als de gemeente de
binnentuin heeft opgeleverd en zal overdragen aan
de goede zorgen van de buurt.

Na de zomervakantie heeft het comité, op een zater-
dag met prachtig nazomerweer, een fietstocht
gemaakt langs een zevental buurt- en speeltuinen in
Rotterdam. Ook dit heeft veel nieuwe ideeën opgele-
verd. Door het comité en de dS+V zijn een aantal
ontwerptekeningen gemaakt. Naar aanleiding van de
fietstocht en de uitkomst van de enquête, zijn er wen-
sen en randvoorwaarden op papier gezet ten aanzien
van de inrichting en het beheer van de nieuwe
Buurttuin.
Deze wensen zijn globaal: Speeltoestellen en bankjes
bij de ingang, verderop gras en aansluitend bloeien-
de planten, struiken en bomen, een kruiden- en fruit-
hoek, rondom een wandelpad en bij de ingang een

kleine blokhut voor opslag van gereedschap en
wateraansluiting. Zoveel mogelijk zal gekozen wor-
den voor een natuurvriendelijke inrichting, waarbij kin-
deren uitgedaagd worden om te spelen. Verder is
gesteld dat de tuin ‘s avonds en ’s nachts afgesloten
zal worden. Het comité zal een actieve rol spelen in
het onderhoud en beheer van de tuin. Gedacht wordt
aan het instellen van een beheerscommissie voor het
openen en sluiten van de tuin, een groencommissie
voor het dagelijks onderhoud en een commissie
financiën (onder begeleiding van de BOK) voor het
beheer van de middelen. 

Het comité heeft het plan voor ‘’Buurttuin Het
Zwembad’’ voorgedragen als Groeibriljant van de
gemeente Rotterdam. Eind oktober werd bekend dat
het plan niet is genomineerd. Het voldeed aan alle
criteria behalve aan het criterium dat ‘’het plan voor
de helft uit eigen middelen wordt gefinancierd’’. De
jury was echter zo enthousiast dat er wel een toezeg-
ging is om het plan financieel te ondersteunen.
Hoeveel de bijdrage wordt is nog niet bekend. Het
geld is bedoeld om iets extra’s voor de tuin aan te
schaffen, zoals een stevig speeltoestel. 

Hoe nu verder? De sloop is afgerond en de afspraak
was dat er aansluitend met de inrichting zou worden
begonnen. Maar er is veel onduidelijkheid over het
budget. Door onverwachte tegenslagen heeft de
sloop meer gekost dan begroot en het is nog niet dui-
delijk hoe die tegenvaller wordt opgevangen. Het lijkt
er nu op dat de buurtbewoners hieronder moeten lij-
den. Het zou verschrikkelijk jammer zijn, nadat er
zeer veel geld is uitgegeven aan het slopen van het
zwembad, als nu niet ook de laatste stap gezet
wordt, en snel wordt overgegaan tot de inrichting van
‘’Buurttuin Het Zwembad’’. Binnenkort heeft het comi-
té een gesprek met Monique van Winsen, voorzitter
van de deelgemeenteraad, over de verdere aanpak.
Voor meer informatie, ideeën of opmerkingen kunt u
via de BOK contact opnemen met een van de leden
van het comité. 

Namens comité ‘’Buurttuin Het Zwembad’’: 
Edith van Ewijk en Cile Reniers–van der Cammen

Wordt dit de nieuwe honden uitlaatplek van de
Margrietlaanbuurt??

DAAA LUSSIK NIE….

Van ‘’Zwembad Hillegersberg’’
naar ‘’Buurttuin ‘’Het Zwembad’’

Wat een gezellig logeerpartij van onze nichtjes
had moeten worden, werd een stuk minder gezel-
lig toen één van beide dames besloot;
Daalussiknie….. 
Het voordeel van ‘logeernichtjes’ , is dat ze de
volgende dag weer lekker naar huis gaan (en
daar wellicht wel zonder morren eten wat de pot
schaft). Maar toch, ik kan mij zo voorstellen dat je
je als ouder op den duur zorgen maakt; krijgt mijn
kind wel genoeg?

Eet uw kind niet altijd even goed? Besef je dan
wel dat niet ieder kind elke dag precies hetzelfde
nodig heeft. Op sommige dagen heeft een kind
meer nodig. Misschien vindt er op dat moment
een groeispurt plaats, of beweegt het veel.
Kinderen zijn ook wel eens moe of teleurgesteld.
Wees eerlijk, dan eet ook u misschien wat minder!
Bovendien, vaak krijgt uw kind meer naar binnen
dan u zou denken. Houd het maar eens bij en ver-
gelijk het met de aanbevolen hoeveelheden.
Over het algemeen genomen geldt: als uw kind
goed groeit en er levendig uitziet, krijgt het
genoeg voedsel binnen.

Van de internetsite van het Voedingscentrum heb
ik onderstaande tips  voor u gevonden:
Laat uw kind tussendoor niet veel eten of drinken.
Zeker dranken als sapjes, yoghurtdrank en (cho-
colade) melk voeden de kindermaag! Mogelijk is
er daardoor aan tafel weinig trek meer.
Een klein schepje laten proberen, helpt kinderen
te wennen aan allerlei smaken. 
Lust uw kind iets niet meteen? Probeer het dan
een andere keer nog eens en herhaal dat zono-

dig. Uiteindelijk gaat het er  vaak wel in en moet
het kind vooral wennen aan het nieuwe product.
Is uw kind een beetje opstandig, dan kan enige
aandrang helpen. Het kind zal uiteindelijk vaak
wel van de maaltijd genieten.
U kunt uw kind ook laten kiezen wat het wil eten.
Houdt uw kind niet van groente? Varieer met
groentes: ongetwijfeld zijn er groentes die uw
kind wel lust. Verwerk de groenten ook eens op
een andere manier (b.v. spinazie gestampt door
de puree).
Laat het kind meehelpen in de keuken. Op die
manier krijgt het meer belangstelling voor de
maaltijd.
Dwing het kind niet om te eten.
Schep hele kleine beetjes op. Als het kind meer
wil, vraagt het er wel om.
Geef niet te zware en te vette voedingsmiddelen.
Een tijdje wat vroeger eten is een oplossing voor
een peuter die te moe is om te eten.

Er zijn ongetwijfeld nog veel meer (ervarings)tips
te bedenken. Misschien leuk om eens uit te wis-
selen op het schoolplein! En vaak, heel vaak,
gaan dergelijke periodes ook vanzelf weer over.
Tot die tijd; veel sterkte gewenst. Ik ga zelf boven-
staande tips op mijn nichtjes uitproberen!

Heeft u over dit artikel nog vragen? Bel met de
VoedingsVragenTelefoon van de Thuiszorg
Rotterdam. Elke werkdag tussen 12.30 en 13.30
uur, op nummer (010) 282 62 00.

Tot de volgende keer!
Bianca de Jong, wijkdiëtist Thuiszorg Rotterdam

Christmas Carols Inloopkoor
en Kerstconcert

Na het eerste succesvolle Christmas Carols
Inloopkoor dat in 2004 gehouden werd, kunnen
enthousiaste beginnende maar ook gevorderde
zangers op dinsdagavond 22 november a.s. weer
de Oranjekerk binnenlopen om mee te zingen met
het Christmas Carols Inloopkoor. De repetities wor-
den besloten met een Kerstconcert op donderdag
22 december, 20.00 uur, eveneens in de Oranjekerk.
De deelnemers aan het Inloopkoor bepalen zelf het
repertoire voor het concert. Om mee te mogen zin-
gen in het Concertkoor dienen de koorleden mini-
maal drie repetities (en liefst 19 december)
aanwezig te zijn geweest.  

Het Inloopkoor wordt gehouden op dinsdag 22 en
29 november en 6 en 13 december en op maandag
29 december a.s. van 20.00 – 22.00 uur, in de
Oranjekerk aan de Rozenlaan 20 te Rotterdam (de
kerk is 19.30 uur open). Om mee te mogen zingen,
betaalt u € 6 per repetitie en voor het concert;
Inlooppas € 30 (bij betaling ineens voor vijf repeti-
ties én deelname concertkoor). 

De toegang voor het publiek tot het kerstconcert is
vrij. Inlichtingen bij de dirigente tel. 010 - 436 42 04
of kijk op www.goedzingen.nl

"Welkom nieuwe buren en buurtgenoten”

Wij hebben een enveloppe voor u met een klein
presentje en met informatie over de buurt en de
bewonersorganisatie.

Die 'wij' met de enveloppe zijn:
3 mensen die per maand zo'n 50 enveloppen klaar-
maken en sorteren en samen met anderen bij nieu-
we bewoners in het Kleiwegkwartier afgeven.

Wij zijn de werkgroep wijknetwerk van de BOK, en
kunnen misschien ook nog andere aktiviteiten gaan
ondernemen. Lijkt het u leuk om met ons mee te
werken? Gemiddeld werken wij aan dit project een
ochtend per maand en af en toe een uurtje bezor-
gen. Meestal rond het vallen van de avond of op
zaterdag .

Wij zijn blij als u ons team komt versterken!
Meld u aan bij het Wijknetwerk, tel. 422 44 45

RandstadRail
Eind van dit jaar start in de Sint Franciscus-drie-
hoek het boren van de 2,4 kilometer lange tunnel
voor RandstadRail. Hiermee heeft Rotterdam de
primeur, aangezien dit de eerste Nederlandse
geboorde tunnel is in stedelijk gebied. Het terrein
waar de boormachine haar lange weg start is zo
op het oog niet veel anders dan een gemiddelde
bouwplaats, het echte boren gebeurt immers
ondergronds. De boortunnel bestaat uit twee
enkelsporige tunnels met elk een minimale bin-
nendiameter van 5,8 meter en een buitendiameter
van circa 6,5 meter. 

De tunnelboormachine (TBM) is een complete
fabriek van zo’n 70 meter lang. Op de kop van de
boormachine zit een graafwiel. Hiermee wordt de

grond stukje bij beetje losgemaakt. Gelijktijdig
wordt via leidingen een speciale vloeistof (bento-
niet) aangevoerd, waarmee het boorfront wordt
ondersteund. Deze kleihoudende vloeistof heeft
een stabiliserende werking op het boorfront en
vermengt zich ook met de afgegraven grond.
Hierdoor kan de grond samen met het bentoniet
weer gemakkelijk via leidingen worden afgevoerd.
Bovengronds wordt het bentoniet van de afgegra-
ven grond gescheiden en opnieuw gebruikt. 
Tijdens het wegschrapen van de grond wordt de
kop van de tunnelboormachine naar voren
gedrukt en worden binnen het schild van de tun-
nelboormachine betonnen tunnelsegmenten
geplaatst. Er zijn zeven tunnelsegmenten en een
kleinere sluitsteen nodig om één tunnelring te
maken. Op deze wijze legt de tunnelboormachine
zo’n 12 meter per dag af.

Foto Randstadrail: Kees van Holst


