
Buurtkrantjaargang 32 
no. 2
maart 2006

Bewonersorganisa t ie K L E I W E G KWA RT I E R

wielersport
pagina 4

ondernemers aan het woord
pagina 3

Trapveldjes een succes
pagina 2

Opmerkelijk
Ik kies voor de lente!

Ziezo, we hebben het weer achter de rug, de
winter is nagenoeg voorbij en de verkiezingen
gelukkig ook. Nu kan ik de Nederlandse
winters eigelijk best wel verdragen, maar met
onze verkiezingen krijg ik door de jaren heen
steeds meer moeite. Ik vraag me wel eens af
of er in ons landje nog wel iemand woont die
hier nog iets van begrijpt, ik in elk geval niet
meer. In mijn onschuld dacht ik dat het dit
keer ging over de lokale politiek, Gemeente
en Deelgemeentes. Mis dus, je kon geen
krant openslaan of een journaal bekijken of
de ene na de andere landelijke partijbons
kwam wel in beeld om zijn partij te promoten.
Of wat nog erger was ze moesten weer zo
nodig het land in trekken, zogenaamd om de
plaatselijke politiek een steuntje in de rug te
geven. En maar breeduit in de krant en op het
journaal, met de ene mooie belofte na de
andere. Eigenlijk zou er voor die Haagse
vogels tijdens de gemeentelijke verkiezingen
een ophokplicht moeten worden ingesteld,
zodat zij de lokale politiek niet met hun
egotripperij kunnen besmetten. Inenten met
een anti ego serum zal wel niet helpen, want
daar zijn deze vogels immuun voor, dus
ophokken die handel. Hebt u trouwens
wel eens op dat gekakel gelet, ze pronken
allemaal met dezelfde veren, meer werk,
meer veiligheid, een beter milieu, betere zorg,
betere integratie, enz, enz.
Alleen zegt de een dat die dat al gedaan
heeft en zegt de ander, nee wij gaan dit nu
doen, de zittenden zeggen, wij hebben dit
verbeterd, en zij die graag willen gaan zitten
zeggen, nee wij gaan dat verbeteren.
Dit algehele gekrakeel wordt gelardeerd met
allerlei cijfers en conclusies, die door geen
hond (zelfs Maurice niet) zijn te controleren.
Maar oké we hebben gebruik gemaakt van
ons democratisch recht, we hebben gekozen
en de kiezer heeft altijd gelijk. Blijft echter de
vraag: ‘wat schieten we er mee op’. Wat zegt
zo’n overwinning van een partij, zijn dit
inhoudelijke stemmen? Of die op een lekker
kontje! En wat zegt het verlies van een ander,
een verkeerd programma? Of een kopman
met te weinig uitstraling! En wat zou de
gemiddelde burger er beter van worden, van
de nieuwe stadsbestuurders, de nieuwe
wethouders die het logge ambtenaren-
korps moeten gaan aansturen. Zou het roer
werkelijk omgaan of slechts weer een paar
graden en zigzaggen we gewoon vrolijk door.
Met oude wijn in nieuwe zakken, en
hernieuwde pogingen het wiel en het zwarte
garen opnieuw uit te vinden. En hier in onze
eigen Deelgemeente? Wat zal hier gebeuren
met een nieuwkomer wiens enig doel het is
de Deelgemeentes op te heffen. Het zal mij
benieuwen. Over vier jaar zullen we het
weten, maar voorlopig kies ik voor de lente,
en wie weet, volgt er ook nog een hete
zomer!

Bram Kleiwegt 

Op 16 februari j.l. was het zover. De leden van de
werkgroep spoorschermen waren uitgenodigd om
de ondertekening van het convenant tussen de
Gemeente Rotterdam en ProRail (de Nederlandse
Spoorwegen) bij te wonen.

De ondertekening vond plaats in een speciaal
voor dit doel gereserveerde tram waarin naast
wethouder van Sluis ook de leden van de werk-
groep spoorschermen en een aantal bewoners
van het Kleiwegkwartier aanwezig waren.
Op de Straatweg (vlakbij het muizengaatje) stopte
de tram en werden de handtekeningen gezet door
wethouder van Sluis namens de Gemeente en
regiodirecteur Gürke van ProRail.
Het was een vreugdevolle dag voor de werkgroep,
maar vooral voor Ank Breugem was het na jaren-
lang jaar actievoeren een grote overwinning.
“Fantastisch dat wij dit als bewonersorganisatie
voor elkaar hebben gekregen” aldus een glunde-
rende Ank. “Eerst het geluidsscherm langs de A20
en nu ook nog de spoorschermen. Deze zijn extra
hard nodig omdat de geluidsschermen het geluid
van de treinen nog versterken”. 
Het is de bedoeling dat in 2007 met de bouw van
het geluidsscherm wordt begonnen. Volgens Ank
is het vooral te danken aan wethouder van Sluis
dat het convenant nu is getekend.

Hij heeft zijn beloftes waar gemaakt en er voor
gezorgd dat alle afspraken tijdig op papier zijn
gekomen. 
De Buurtkrant houdt de bewoners van de
vorderingen op de hoogte.

Geer Meershoek

Werkgroep spoorschermen krijgt het voor elkaar

“Ook voor deze mensen een plaats in onze samenleving“

• Had u het voornemen om wat meer te gaan
bewegen, maar weet u nog (steeds) niet hoe dat
in praktijk te brengen?

• Wilt u graag op de hoogte blijven van diverse
roddels in uw buurt?

• Wilt u wat meer contacten rondom uw huis maar
heeft u geen hond?

• Wilt u graag iets doen voor uw buurt maar heeft
u maar heel weinig tijd?

Dan hebt u nu de kans!!!
Wij zoeken per direct mensen die zich eens per twee
maanden een uurtje willen inzetten als 

Bezorger/ster van de buurtkrant

• Op vrijwillige basis.
• Het kost u ongeveer een uur tijd.
• Hoeveel en waar u gaat bezorgen overlegt u 

samen met onze coördinator bezorging

De kranten kunt u op de dag van de bezorging ophalen
of ze kunnen op een afgesproken adres worden
afgeleverd.De buurtkrant alom gelezen, dus uw bijdrage
wordt ook door de bewoners gewaardeerd!

Voor meer informatie kunt u van maandag t/m donder-
dag tussen 9.30 en 12.30 uur contact opnemen met
de BOK telefoon 422 44 45 of mailen naar:
bew.org.kleiweg.kwar@hetnet.nl

Wethouder van Sluis houdt een toespraak alvorens te ondertekenen

een gelukkige Ank Breugem  heeft het laatste woord!

De nieuwe opvangvoorziening van de dames van
de Keileweg zijn in diverse media uitgebreid aan
bod gekomen. Wij, van de BOK, zijn nieuwsgierig,
naar de visie van de mensen die deze opvang als
nieuwe buur krijgen. Díe bewoners, die er het
meest mee te maken hebben. In het interview laten
we mevrouw Olieman en meneer Meijer aan het
woord. Zij wonen beiden als goeie buur 14 en 17
jaar op de Erasmussingel.

“De eerste kennismaking met onze nieuwe buren
was een mevrouw van de GGD die ons kwam
inlichten over de komst van deze voorziening.
Wij kregen het aanbod om erover mee te praten en
mee te denken in een klankbordgroep. En daar
maakten we direct gebruik van. De dames mogen
komen, maar wel graag overleg
over de manier waarop. De komst
van de IBW (Intensief Beschermd
Wonen) voor de deze doelgroep
stond al vast; daarover was geen
onderhandeling mogelijk. Dat
hoefde ook helemaal niet. Beide
buren staan neutraal tot positief.
Die dames hebben een zwaar
leven gehad en hebben opvang
nodig. Als we als omwonenden
duidelijke afspraken kunnen
maken over voorkómen en even-
tueel direct aanpakken van over-
last zijn de dames welkom.
Ze worden gevestigd in een pand
waar nu nog drugsverslaafden in
een gesloten setting zijn gehuis-
vest. Het staat helemaal achter-
aan op het bedrijventerrein van de Petristraat. Van
de huidige bewoners merken we helemaal niets.
Een enkele keer lopen ze met begeleider via het
fietspad naar het sportveldje, maar dat is toch
geen overlast? We zeggen gewoon “goedemor-
gen” en dat zeggen zij ook. Het zijn gewone men-
sen!
“De mate van overlast wordt vooral bepaald door
de visie van de klager zelf“, benadrukt meneer
Meijer nog maar eens. Als je al heel negatief bent
ten opzichte van die mensen, dan kan je alles wel
overlast noemen. Of een omwonende met een
geciviliseerde achtergrond, of één van de dames
langs loopt, wat maakt dat uit? Ja, je kunt soms
zien aan het uiterlijk dat ze een zwaar leven achter
de rug hebben, maar dat is dan ook alles.
Bovendien behoren zij ook tot onze maatschappij,
ze hebben toch een plaats nodig? Het is onzin om

te stellen dat bijvoorbeeld onze huizen in waarde
zouden dalen. Dat moet eerst nog maar eens aan-
getoond worden. Trouwens, er zijn goede afspra-
ken over gemaakt in het convenant dat áls er iets
gebeurt, de politie en de Bouman er snel actie op
ondernemen. Wij zijn eigenlijk extra beveiligd hier!
Meneer Meijer en mevrouw Olieman kunnen zich
niet vinden in de visie van bewoners elders in
Rotterdam, die zo ageren tegen de komst van
deze opvang. Hoewel ze wel begrijpen dat buurten
die al veel te maken hebben met kansarmen en
criminaliteit dit er niet nog eens bij willen hebben.
Ze zijn het niet eens met de negatieve publiciteit.
Spreken ook opvallend respectvol over “de dames
van de Keileweg”. 
In de Petristraat komt plaats voor 22 dames.

De eersten nemen hun intrek na een uitgebreide
verbouwing komende zomer. Ze krijgen daar
behalve huisvesting ook begeleiding in het dage-
lijkse leven en bij het vinden van een passende
dagbesteding. 24 Uur per dag is er professionele
begeleiding aanwezig. Het convenant met de
omwonenden is simpel samen te vatten: Zowel de
dames als de omwonenden dienen zich als “goe-
de buur” op te stellen. Er mogen geen criminele
activiteiten en prostitutie worden bedreven.
Mochten ex-klanten of pooiers op het idee komen
om de dames met een bezoek te vereren, dan valt
dat meteen op. Het pand ligt op een afgelegen
locatie, binnen het zicht van omwonenden, maar
ook van de brandweerkazerne, waar 24 uur per
dag mensen aanwezig zijn. Zodra men duistere
zaken vermoedt, kan dat bij acute situaties direct
worden gemeld bij de politie of via een duidelijk

klachtenformulier dat aan alle betrokkenen is ver-
strekt. Dit is allemaal afgesproken binnen de klank-
bordgroep en vastgelegd in het convenant.
Dat convenant is nu al in gebruik voor de huidige
functie van het pand. Daarmee wordt het meteen
op bruikbaarheid getest. Die afspraken vinden ze
zeer belangrijk 

Beiden zijn zeer te spreken over het functioneren
van de klankbordgroep. Ze worden als omwonen-
den gehoord, serieus genomen en hun wensen
zijn in het convenant opgenomen. Bij overlast in
welke vorm dan ook volgen er sancties voor zowel
de dames als de organisatie. Dus het is ook in hún
belang dat er geen klachten komen. Volgens
meneer Meijer delen de bewoners van de
Erasmussingel hun visie, op een enkeling na. Ze
zien de toekomst dan ook positief tegemoet.
“We wonen hier bevoorrecht, daar zijn we ons
zeker van bewust. ” 

Hebben ze dan helemaal nergens last van? Jawel,
van omwonenden die hun hond overal maar laten
poepen. Laatst lag er zelfs een geurige bolus ach-
ter in hun tuin. Dat vinden zij overlast!

Ciska Evers



verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen

Wij maken alles in eigen
machinale werkplaats. 24-uurs serviceVoor al uw timmerwerkzaamheden 

binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al

uw kastenwanden op maat !!

Bergse Linker Rottekade 59 - 3056 LB Rotterdam
Tel. 010 - 4127043 - Mobiel: 06 - 53403616
Fax 010 - 2143522

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.

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

De twee trapveldjes in onze wijk worden nu een
maand of drie gebruikt. Tijd voor de Buurtkrant om
te gaan kijken en te informeren naar gebruikerser-
varingen: een klein onderzoek.

’t Doelpunt ligt tegenover de Tarcisiusschool, inge-
klemd tussen Plas en bouwterrein. Door de hoge
hekken er omheen waan je je veilig voor de bouw-
kranen en door-de-week druk doende bouwvak-
kers. Op een loze donderdagmorgen in februari is
het er rond half elf een drukte van belang. Het
speelkwartier van onder- , en wat later, bovenbouw
wordt vooral op het trapveldje doorgebracht. Zo’n
50 kinderen spelen in en om ’t Doelpunt. De juffen
zijn vooral assistent scheidsrechter, vierde vrouw
en verzorging. Van begeleidende participatie is
weinig sprake, maar misschien is het daar te koud
voor of is de kleding niet geschikt.
Het trapveld hier kent een enorm voordeel ten
opzichte van zijn wijkbroeder naast het
Rozenlaan-viaduct: kunstgras. Ondanks de
goede prestaties van bijna elke vereniging heeft
de KNVB nog twijfels, voor de wijksporter van het
Kleiwegkwartier is het een zekerheid: kunstgras.
Het voetbalt beter dan op tegels, bij een val liggen
broek of knie niet meteen open en je kunt er ook
met je echte voetbalschoenen op. Nadeel is dat
het daardoor bij de Tarcisiusschool altijd veel
drukker is dan bij de Rozenlaan. Iedereen wil hier
voetballen.

Het trapveld onderaan het Rozenlaanviaduct, ’t
Pannaplein, is inmiddels ook beroemd. Dit veld
heeft twee voetbalveldjes en is daardoor handiger
in gebruik en minder snel overbezet. De panna-

kooi is te bespelen naast het gewone veld. Net als
bij ’t Doelpunt is er een basketball-deel maar ook
daar wordt meestal gevoetbald. 

Techniek
Sinds de opening in december worden beide trap-
veldjes goed benut. In de groep van 6 tot 15 jari-
gen vindt men grote groepen gebruikers waarvan
de jongsten meestal worden begeleid door oude-
re broer, zus of een vader of moeder. 

Stef is 18 en woont in één van de straten achter
het Centraal Station. Fietst vaak door het
Kleiwegkwartier op weg naar zijn voetbalclub of
zwembad de Wilgenring. En omdat hij er wat
vrienden heeft wonen komt hij er vaak en sinds ’t
Doelpunt er is wat vaker. Met een groepje spreken

ze af voor een uurtje pannavoetbal. Lekker inten-
sief je techniek oefenen of je vrienden te kakken
zetten met een mooie poort- of passeerbeweging.
Daniël is 11 jaar, woont midden in de wijk vlakbij
de bloemenwinkel en is dol op voetbal. Wanneer
het niet te hard regent is hij bijna dagelijks op één
van de trapveldjes te vinden. Vóór de trapveldjes
speelde hij zijn partijen naast de houten koe op
het gras aan de Electroweg of op de verzakte
tegels naast het Rozenlaanviaduct. Voor al die
speelplekken woont hij lekker centraal, hij heeft
het voor het uitkiezen. Natuurlijk ook lid van een
voetbalvereniging in de buurt maar op zaterdag is
daar altijd een coach die zegt wat je moet doen en
op de wekelijkse training eigenlijk ook. Nee, dan is
het trapveldje toch beter. Je MSN-t een paar vrien-
den bij elkaar en wandelt naar een veld waar plek

is om een partijtje te spelen. Het zoeken naar een
vrij veld begint altijd bij ’t Doelpunt. Waarom? Ja,
lekker dichtbij, kort na schooltijd nog niet zo druk
en.. dat gras hè. Cool gewoon. Gaat er wel met z’n
gewone schoenen op want de voetbalschoenen
staan nog in de gangkast te wachten op een
schoonmaakbeurt na de wedstrijd van zaterdag.
Verloren met 2-6. Die tegenpartij kwam met veel
grotere gasten, sommigen waren misschien wel
bijna 14. En hadden meer techniek. Vast opge-
daan op zo’n trapveldje.

Kunstlicht
Een doordeweekse avond in de voorjaarsvakan-
tie. Een uur of acht. ’t Waait behoorlijk. In de hui-
zen staat de TV op Winterspelen. Aan de Plas
slaat het water tegen de oevers. ’t Doelpunt ligt er
verlaten bij. Al zou je er willen voetballen, je kunt
geen basket van een doel onderscheiden. Ook
onderaan het Rozenlaan-viaduct bij de pannakooi
en het speelveld is het stil. Hier zou je met wat
goede wil en een witte bal nog wat kunnen voet-
ballen. Dan moet je wel goed naar die bal blijven
kijken. En misschien is dat juist goed voor je tech-
niek. Als ze nou bij beide veldjes één of twee ster-
ke lampen zouden plaatsen. Dan zou er van
pakweg november tot en met maart na het avond-
eten ook nog een balletje getrapt kunnen worden.
En een tijdklok kan het licht om een uur of tien uit-
doen. Niemand die last heeft van dat licht.
Hebben ze wat te doen, die gasten die niet op
wintersport gaan en naast pa en ma ook Mart en
Ria zat zijn.

Jaap van Hoek

Trapveldjes zijn een succes!

In de vorige buurtkrant stond de foto van smederij
Schildkamp, Kleiweg 241 – 243, schrijven mevr.
Wuijkhuijse en dhr. Matthei en niet de Hoge Limiet.
Mevr. Wuijkhuijse meldt dat de foto is gemaakt op
20 mei 1949 bij de Morrison stoomstelling die naar
Venezuela werd verscheept, zij herkent op de foto
haar man, tweede van links (Wim van Hemert, toen
20 jaar); hij is helaas in november 1968
overleden, Dick Breedveld en de eigenaar van de
smederij, de heer Schildkamp. Mevr. Wuijkhuijse
meldt dat zij nog 13 jaar boven de smederij
hebben gewoond. Mevr. W. van Wuijkhuijse is

uitgeloot en kan de cadeaubon ophalen bij de BOK.

Het nieuwe zoekplaatje is denk ik voor ieder een
makkie, maar ik wil u niet onthouden van de rust die
er van uit gaat om daar zomaar op een bankje te
kunnen zitten. Dat waren nog eens tijden.
Onze interesse gaat vooral uit naar het jaar van de
foto en naar welke middenstanders er in de winkels
waren gevestigd. Wij zijn benieuwd naar uw herin-
neringen. Wilt u kans maken op een cadeaubon
stuurt dan uw reactie naar de redactie van de buurt-
krant, Koraalstraat 19.                          John Hokke

Zoekplaatje & Antwoord op zoekplaatje BK1

Volwassen bomen in de straat geven de straat
een groene en levendige aanblik. Bomen bieden
tevens nestgelegenheid voor onze stadsvogels
zoals de tortelduif en houtduif.
Maar bomen kunnen ook overlast geven, vooral
als het grote en breed uitgroeiende bomen zijn
zoals de haagbeuken in de Duizendschoon-
straat. Voor een aantal bewoners waren de
nadelen groter dan de voordelen en daarom
hebben zij verzocht de bomen te laten
verwijderen. Het heeft wat moeite en inspan-
ningen gekost maar eind februari gingen de vier
haagbeuken op groot transport. 
De straat ziet er nu wel erg kaal uit zonder deze
beeldbepalende bomen. Het is te hopen dat er
snel nieuwe bomen worden terug gezet; het
Kleiwegkwartier is toch al niet ruim voorzien van
groen.

Voor de tortelduif en houtduif nog een tip: jullie
vertrouwde bomen staan in het Melanchtonpark!

Bomenverhuizing
Nog even en de gierzwaluwen kondigen de
zomer aan. Begin mei verschijnen de donkere,
sikkelvormige silhouetten van de gierzwaluwen
aan de hemel. Ze komen dan terug van hun
winterverblijf in Afrika, ten zuiden van de evenaar.
Na een tocht van 7000 kilometer arriveren de
eerste vogels. Dit zijn meestal de mannetjes die al
eerder hebben gebroed. Zij zoeken onmiddellijk
het nest van het vorige jaar op en na enkele
dagen komen ook de vrouwtjes aan.
Alleen in mei, juni en juli zijn gierzwaluwen in
Nederland om hier te broeden. 
Vooral op mooie, warme zomeravonden kunt u
van deze actieve luchtacrobaten genieten.
De gierzwaluw is een bedreigde vogelsoort in
Nederland. Door renovaties en nieuwbouw
verdwijnen steeds meer nestgelegenheden in
onze wijk.
In veel dorpen en steden is de toestand alarme-
rend. Er is daar de afgelopen tijd veel gesloopt.
Op veel plaatsen verrees nieuwbouw zonder dat

er, door onwetendheid, voor nieuwe nestvoorzie-
ningen werd gezorgd. 

U kunt de gierzwaluw helpen door het plaatsen
van speciale dakpannen of het plaatsen van
huifjes op de pannen; ook houten nestkasten zijn
geschikt.
Alle informatie over de gierzwaluw en hoe u ze
kunt helpen aan een overdekte zomerwoning,
vindt u op www.gierzwaluw.com

Gierzwaluw in de nesten



Een gesprek met een ondernemende vrouw

Wie is Angela?
Een gesprek met Angela Ramadhin over haar
activiteiten op de Kleiweg kan niet anders begin-
nen dan met praten over haar zelf. Angela (61) is
een kittige vrouw van Surinaamse afkomst en
komt over als een zeer sterke persoonlijkheid.
Omdat er in Suriname onvoldoende mogelijkhe-
den waren om zelfstandig iets te ondernemen en
zich te ontplooien, kwam ze in 1967, gestimuleerd
door haar geweldige en sterke moeder, in haar
eentje naar Nederland. De als kleuterleidster
opgeleide volgde een opleiding verpleegkunde en
ging in Sliedrecht aan de slag als verpleegkundi-
ge. Na 20 jaar in de verpleging te hebben gewerkt,
volgde ze een opleiding visagie. Ze combineerde
haar werk met het geven van cursussen Ze train-
de in hotels medewerkers van salons die met
bepaalde producten werkten, totdat ze genoeg
had van het uiterlijk vertoon en het alleen maar
mooi maken van mensen. Ze besloot toen de
opleiding schoonheidsspecialiste te gaan volgen.

Op de vraag wat het verschil is tussen het leveren
van make-up en schoonheidspecialiste, ant-
woordt Angela dat het bij make-up alleen om
uiterlijk vertoon gaat en dat het werken aan huid-
verbetering veel meer voldoening geeft. Ze is zich
daar steeds meer op gaan richten.

Hoe is ze haar zaak begonnen?
Na haar opleiding opende Angela in een klein
zaakje in Gorinchem haar eerste schoonheidssa-
lon. Daarna vertrok ze naar Sliedrecht. Ze had
klanten uit Rotterdam omdat ze veel mensen had
leren kennen bij het sporten in Kralingen. 18 Jaar
geleden zag ze in een blad dat er een schoon-
heidssalon  op de Kleiweg te koop stond. Ze heeft
de zaak 'voor veel geld zegt ze zelf' gekocht en
alles tot de grond toe afgebroken. Ze startte
opnieuw met klanten uit de omgeving van de
Kleiweg. Ze hield de zaak in Sliedrecht nog aan en
kocht nog een zaak in Utrecht. Uiteindelijk heeft ze
beide zaken verkocht omdat ze teveel onderne-
mer was en bepaalde behandelingen graag zelf
wilde doen en daar te weinig tijd voor had. De
klanten uit Sliedrecht verhuisden mee naar
Rotterdam en weten de Kleiweg nog steeds te vin-
den.

Nieuwe behandelingen
In 1997 besloot Angela een laseropleiding te gaan
volgen en specialiseerde ze zich in het geven van
laserbehandelingen in de vorm van lichtflitsmetho-
des voor definitief ontharen en Bio Skin Jetting
rimpel correctie. Dit is een techniek, een biologi-
sche methode, waarbij niets wordt ingebracht in
de huid. Verder verzorgt ze voor mensen, die

doordat ze een bestraling hebben ondergaan
geen wenkbrauwen en wimpers meer hebben,
een permanente make-up. Ook hiervoor moest ze
weer een opleiding volgen en een zeer geavan-
ceerd apparaat aanschaffen, maar dat past wel bij
haar; zodra er iets nieuws is stapt Angela er in.
Het prikken zit haar in de vingers, maar ze zorgt
daarbij wel voor de juiste apparatuur en het vol-
gen van de richtlijnen van de GG en GD. 
Uiteraard zorgt ze ook voor goede interne oplei-
dingen en vervanging. Naast alle goede en uitste-
kend opgeleide medewerksters heeft ze Esther
als haar rechterhand.  Aan haar kan ze de zaak
ook overlaten als ze weer eens op vakantie gaat
naar Suriname. Ondanks alles blijft de heimwee
en gaat ze regelmatig terug met heel veel spullen
die ze verstuurt en later zelf afgeeft bij diverse kin-
dertehuizen zodat ze zeker weet dat alles goed
terechtkomt.

Angela en de Kleiweg
Angela vindt de Kleiweg een bijzondere straat,
maar kijkt jaloers naar de Van Oldenbarnevelt-
straat en de Witte de Withstraat die zo fantastisch
zijn opgeknapt. Ze vraagt zich af waarom 'onze
Kleiweg' niet die uitstraling heeft en waarom
winkels zo lang leeg staan en uiteindelijk worden
verhuurd aan een makelaar of kantoor. Angela: 'er
zijn te weinig kansen voor jonge ondernemers
omdat het te duur is'. Wil de straat niet verpaupe-
ren dan moet er subsidie komen voor jonge
ondernemers zodat ze een bedrijf kunnen opstar-
ten, het liefst met hulp van ondernemers die het
goed doen in de straat. Deze ondernemers zou-
den samen met de startende jonge ondernemers

een bedrijfsplan kunnen maken en hen kunnen
begeleiden zodat ze zich sterk kunnen maken en
zich kunnen onderscheiden. Ze moeten niet alleen
starten, maar het vooral ook volhouden. Er is nu te
veel leegstand, kijk naar de overkant naar het
pand van de visboer. Kleine ondernemers kunnen
het niet meer betalen. De huur en de kosten zijn te
hoog. Slagers, groenteboeren, de poelier, de vis-
boer en de tijdschriftenwinkel, alles is weg. Een
een nieuwe delicatessenzaak moest al snel het
loodje leggen. Ook de allochtone groentezaken
waren al snel ten dode opgeschreven. De Kleiweg
was een prachtige straat en moet opnieuw aan-
trekkelijk worden en auto's moeten niet alleen
voorbij razen maar de Kleiweg ook aandoen
omdat hij aantrekkelijk is.
Angela blijft de Kleiweg trouw en hoopt dat de
subsidie voor de startende ondernemers er komt.
Ze zint op een manier om hulp te bieden. Ze vindt
dat de vrouwelijke ondernemers aan de andere
kant van de Kleiweg het goed doen en is daar met
recht trots op. 

Lezersactie
Lezers van de Buurtkrant die met dit interview bij
Angela komen krijgen een kennismakings
behandeling voor € 39.00. 

Het adres: Beauty Center Angela, Kleiweg 113.
Telefoon: 010 422 17 41
www.beautycenterangela.nl

Geer Meershoek

Hoekstra Banden, een familiebedrijf

Het zicht van het Kleiwegkwartier wordt voorna-
melijk bepaald door de winkels die direct aan de
Kleiweg gevestigd zijn. Behalve deze winkels is er
nog veel meer actieve bedrijvigheid in de wijk. Een
bedrijf dat zich in een zijstraatje van de Kleiweg
bevindt is Hoekstra Banden Service. Een interview
met Menno Hoekstra, de eigenaar.

Bij binnenkomst is het meteen duidelijk waar het
om gaat. Het is een bandenbedrijf. Tot hoog tegen
het plafond vind je een diversiteit aan het zwarte
rubber. Keurig opgeborgen in kleine vakjes en laa-
tjes zijn de verdere accessoires als lichtjes,
schroeven, boutjes en alles wat je kunt verwach-
ten in een werkplaats voor auto’s. Regelmatig
gaat de telefoon of komen er klanten binnen lopen
om hun probleem met de autobanden voor te leg-
gen. De twee heren hebben het er druk mee.
Menno geeft aan dat ze bezig zijn met uitbreiding
van een medewerker. Toch is er tijd voor een inter-
view.

Het bedrijf is begonnen op 1 april 1980. Het is een
echt familiebedrijf. De heer Hoekstra, vader van
Menno, heeft de firma destijds opgericht. Hij werk-
te al bij een bandenzaak en had, op latere leeftijd,
de ambitie om een eigen zaak op te richten.
Gelukkig kreeg hij na twee jaar al hulp van zijn
zoon Menno. De familie is in het Kleiwegkwartier
terechtgekomen door een aanbod van de firma
Hooikaas. Behalve reclamebureau was dit ook
een schildersbedrijf. De ruimte werd te huur aan-
geboden. In eerste instantie huurden ze een deel
van het pand, later is dit uitgebreid tot de huidige
locatie. Er zijn geen uitbreidingsplannen. Sinds
‘82 is de zoon direct betrokken. Menno heeft in
2001 het bedrijf overgenomen. Zijn vader is er niet
meer actief bij betrokken, wel is hij hier nog regel-
matig te vinden voor het drinken van een bakje
koffie, het halen van onderdelen en het geven van
wijze raad. 

Wat doet het bedrijf nu eigenlijk? Ze monteren
nieuwe en gebruikte banden, lichtmetalen en sta-
len velgen, uitlaten, schokdempers, accu’s en ze
zijn gespecialiseerd in het uitlijnen van voertuigen.

Het voordeel van een bandenbedrijf is dat de
milieuwetgeving minder streng is dan bij een
garage. Een garage werkt vaak met gevaarlijke
stoffen, dit is hier niet van toepassing.
Geluidsoverlast is er slechts met mate. De bewo-
ners en vooral de buren hebben er weinig last van.
Menno vertelt dat ze het altijd eng stil vinden als
het bedrijf twee weken dicht is in een vakantie.
Een goede buur is beter dan een verre vriend en
zeker als deze veel verstand heeft van auto’s!

Mirjam Fondse

Rennen en gokken voor het goede doel!

Eén dag voor de Rotterdam Marathon van 9 april
zullen 40 lopers en loopsters in de winkel van
Albert Heijn  De Wolf een eigen “estafettemara-
thon” lopen. Verwacht geen rennende atleten
tussen de schappen maar een wedstrijd, juist voor
het winkelend publiek.

Midden in de winkel staat op 8 april een loopband
van sportcentrum de Uitweg waarop de deelne-

mers ieder 8 minuten rennen
om zo een totaalafstand bij
elkaar te lopen. Deze afstand
kan door de klanten van AH
worden geraden. Natuurlijk zijn
er voor deze gokkers leuke
prijzen te winnen. De prijzen
worden beschikbaar gesteld
door AH maar ook door ande-
re ondernemers van de
Kleiweg. 

De inspanningen hebben maar
één doel: euro’s bijeen te

lopen voor de Roparun, ’s werelds langste estafet-
teloop tussen Parijs en Rotterdam. Elk jaar wordt
deze loop gehouden om geld in te zamelen waar-
mee de resterende dagen voor kankerpatiënten
veraangenaamd kunnen worden. Kijk voor infor-
matie ook eens op www.roparun.nl.

Team 13 van het Sint-Laurenscollege - de Jong
Intra Vakanties doet dit jaar tijdens de

Pinksterdagen voor de 13e keer mee aan de
Roparun en organiseert deze loop voor het goede
doel bij Albert Heijn. Er zullen goed getrainde atle-
ten meedoen waarvan een aantal de dag erna de
echte marathon zullen lopen maar ook minder
getrainde sportievelingen zetten zich in. Alle deel-
nemers komen uit het Kleiwegkwartier en daar-
mee is het een echt wijkevenement.

Aan de inzet van de ondernemers en met name
de lopers zal het niet liggen. Met elkaar maken zij
de actie tot een succes. Maar niet zonder aan-
moedingen en raad-pogingen van de wijkbewo-
ners. Die daarmee nog een leuke prijs kunnen
winnen.
Op zaterdag 8 april. Vanaf 10.30 uur in de winkel
van Albert Heijn De Wolf aan de Kleiweg. De
Roparun wordt gehouden op 3, 4 en 5 juni (pink-
sterweekend)

Jaap van Hoek

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

Tabac & Gifts Kleiweg
Het adres voor:

• Rookwaren

• Wenskaarten

• Telefoonkaarten

• Tijdschriften

• Lotto Toto en 

• Staatsloten

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



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 

Daar leeft het!

FLOWER&GIFTS
Janssen

Ook dit jaar kun jij weer gratis kennismaken met de
wielrensport bij RWC Ahoy langs de Doenkade.
RWC Ahoy heeft een jeugdafdeling die zich richt 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 trai-
nen, als ze 8 jaar zijn mogen ze ook meedoen met
wedstrijden. Er wordt twee keer per week getraind
op het veilige afgeschermde parcours. Het par-
cours van RWC Ahoy vernoemd naar Leontien van
Moorsel, is prachtig gelegen achter Rotterdam
Airport. Er is een eigen parkeergelegenheid en kan-
tine en er is baanverlichting.

Wil je weten of wielrennen iets voor jou is?
Bij RWC Ahoy mag je een maandlang gratis mee-

doen met de trainingen en krijg je bovendien een
goede fiets en helm te leen. Zo kun je zonder ver-
plichtingen kennismaken met deze sport. Tot onge-
veer half oktober wordt twee keer per week op de
buitenbaan getraind. 
De trainingen zijn op dinsdag en donderdag van
18.00 - 19.30 uur. 

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 55 77 10 12.

Voor informatie over de vereniging kun je kijken op
www.rwcahoy.nl

Kom gratis kennismaken met
de wielrensport bij RWC Ahoy.

INFORMATIE

BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter), Iris Dirks en
John Hokke

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
SPREEKUREN IN DE WIJKWINKEL:
WIJKAGENT
Eerste dinsdag van de maand 10.00-11.00
uur
DEELRAADSVOORZITTER
Laatste donderdag van de maand
SPREEKUUR SOCIAAL RAADSVROUW
Dinsdag om de 14 dagen in de even week
op afspraak van 9.00-12.00 uur in de wijk-
winkel
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 (ook voor grof
vuil ophalen)
tel: 0800-1545 (gratis)
DCMR voor stank en lawaai
tel: 473 33 33
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
Pr. Frederik Hendrikstraat 40
Algemeen telefoonummer: 0900 – 8844
Meld misdaad anoniem tel: 0800 - 7000

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

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.

DE REDACTIE
Liesbeth van Amerongen, Mirjam Fondse,
Jaap van Hoek, Geer Meershoek,
John Hokke (foto’s)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk voor: 26-4-2006

E-mail: bew.org.kleiweg.kwar@hetnet.nl

Ingezonden brieven zijn ter verantwoording
van de schrijver.
De redactie behoudt zich het recht voor,
na overleg, tot correctie en inkorting.

Oplage : 4500 exemplaren
Druk : Drukkerij Goos,
Ouderkerk a/d IJssel

Dit jaar wordt voor de tiende keer op
Koninginnedag de vrijmarkt georganiseerd op de
Kleiweg. Stuwende kracht van het eerste uur is Aad
ten Cate. Hoewel hij niet meer actief is als winkelier
steekt hij graag zijn energie in het organiseren van
deze vrijmarkt, die vooral is bedoeld om er voor kin-
deren een leuke dag van te maken. Het wordt extra
feestelijk als ook bewoners op die dag meedoen
door vlaggen uit te hangen en hun woning in
oranjesfeer te hullen. De afgelopen jaren kreeg de
organisatie alle medewerking van de omwonenden
die ervoor zorgden dat er geen auto’s op de
Kleiweg geparkeerd staan, zodat er alle ruimte is
voor het plaatsen van de kramen en kleedjes.

Kramen zijn gratis voor kinderen tot en met 15 jaar.
Volwassenen betalen 25 euro voor een kraam.
Dus hebt u nog oude spullen op zolder, in de
schuur of garage? Dit is uw kans om er op een
leuke ongedwongen manier van af te komen.
Ook de bewonersorganisatie en enkele onder-
nemers dragen hun steentje bij om deze
Koninginnedag op de Kleiweg weer tot een succes
te maken. Er is een clownsorkest, springkussen,
kinderschmink en er zijn gratis poffertjes. Een
Janplezier rijdt de bezoekers rond en het
shantykoor zorgt voor een vrolijke noot. Zoals altijd
is het Bergpolderplein het bruisende hart van deze
feestelijke vrijmarkt.

Koninginnedag op de Kleiweg

Tennisclub
Lommerrijk:
Lezersaanbieding
RLTC Lommerrijk is een gezellige vereniging,
gelegen op een mooi schiereilandje in de Bergse
Achterplas vlakbij het Kleiwegkwartier. De club
organiseert veel activiteiten voor jong en oud, zoals
toernooien, competitie en racketavonden. Op
2 april is er vanaf 14.00 gelegenheid om kennis te
maken met de club. Onder leiding van tennisleraren
kunt u op de banen terecht om een balletje te slaan
(wel tennisschoenen aan graag!). De ingang van
het park vindt u door vanaf de parkeerplaats van
Restaurant Lommerrijk op de Straatweg langs de
slagboom te lopen.

Een bijzondere aanbieding
Voor de lezers van de buurtkrant :
op vertoon van deze krant krijgt u € 25,- korting op
uw lidmaatschap voor 2006. 

Op de website www.tennislommerrijk.nl vindt u
verdere informatie. 

Peuterspeelzaal
Margrietje
Peuterspeelzaal Margrietje is een van de weinige
peuterspeelzalen waarvoor geen sociale indicatie
nodig is en waar iedereen kan langskomen om te
komen kijken. Er zijn ochtend- en middaggroepen
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
8.30 – 14.30 uur. Kinderen zijn vanaf 2 jaar welkom.
Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen open.
Inlichtingen tel. 189405 of  www.psz-margrietje.nl

De DUIKELAAR DANCE
Iedere eerste zaterdag van de maand

in de Duikelaar. 

19.00 tot 20.30 uur voor iedereen
tot twaalf jaar

21.00 tot 23.00 uur voor twaalf
tot achttien jarigen. 

Entreeprijs vijfenzeventig cent.

Vanzelfsprekend is er voldoende toezicht.

Er zijn weer wat

fietsenstalling
plaatsen vrij!

In de fietsenstalling van de Prins
Frederik Hendrikstraat (v.m.
Brand-weerkazerne) zijn weer
enkele plaatsen beschikbaar.

Woont u in de directe omgeving
van deze stalling en heeft u hier-
voor belangstelling, neemt u dan
contact op met het bestuur van
de Stichting Fietsenstalling
Bloemenbuurt, tel. 422 44 45.
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